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e. PREFAŢĂ SE 

__Bste o, mare Satisfacțiune pentru un profesor, care iubeşte 
cu adevărat această! nobilă carieră a profesoratulu, când con- 

stată că foştii. lui elevi continuă cu 'asiduitate, cu râvnă, cu pa- 

siune, ştiinţa, în care el a căutat să-i inițieze. « - 

Dar, nu este suficient a avea buni elevi în Universitate... 
Trebuie desvoltat spiritul ştiinţific în elementele de va-. 

loare, ce profesorul le constată la examene şi mai ales în semi- 

nar, dar, mai mult, el trebuie să facă tot posibilul ca această pa- 
sine ştiinţifică să se conserve şi să se desvolte şi după eşirea 

din Universitate. Știința pu trebuie să se termine cu universi- 

tatea. ÎN : 
Studentul, de obicei, învaţă pentru diplomă, în loc să în- 

veţe pentru dorinţa de a şti, de a cunoaşte adevărul ştiinţific. De 

aceea nu există decât foarte rar pasiune ştiinţifică. Aşa se ex- 
plică dece, după terminarea şcoalei, foarte rari sunt acei care se 

mai ţin în curent cu lucrările ştiinţifice. Din contra, marea ma- 

joritate se ocupă numai de interesele materiale; mulţi socotesc 

că, pentru a reuşi mai bine în viață, au nevoe de o catedră umni- 

versitară şi, grație politicei sau protecțiunei, ei caută să o ob- 

țină. Dar aceştia nu fac adevărată operă ştiinţifică, ei sunt 

simpli postilanți, care înţeleg că, în caz de reuşită, să continue - 

mai departe îndeletnicirile practice şi materialiste. Care să fie 

cauza acestei materializări a tineretului nostru ? Desigur că ea 

trebuie căutată în lipsa unei atmosfere ştiinţifice. | 

De aceea grija profesorilor este de a creia pentru elevii lor 

distinşi o asemenea atmosferă, un asemenea mediu ştiinţific. 
| Acesta a fost unul din scopurile pentru care a fost creat 

Institutul de Ştiinţe Administrative, şi Revista de drept public. 

N
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Iată ce ziceam în programul Revistei de Drept Public (1926 ), 
. „Evoluțiunea şi progresul. nu 'sunt opera imui șingur. om, sau 
unei clase sociale, ele sunt rezultatul unei munci coordonate a 
mai multor colaboratori”. Inăuntrul Institutului cele mai bune e- 
lemente ca: G. Alexianu, C. Rarincescu, I. V. Gruia, 1. Merlescu, 
Jean Vermeulen, G. Cristescu, 1. G. Vântu, M. Antonescu şi alții, 
găsind un mediu prielnic, sau desvoltat, au produs lucrări re- 
mareabile, au colaborat continuu la Revista de Drept Public. . 

„Doi dintre dânşii: G. Alexianu şi 0. Rarincescu sunt astăzi 
distinşi profesori ai Universităţei noastre, alți trei sunt conje- 
renţiari şi docenţi, ceilalţi sunt în preparaţiune. 
| Profesorul G. Alexianu, care deşi. tânăr, are o activitate 
așa de bogată, ne oferă astăzi un Curs de drept constituţional, pe 
care de trei ani îl face ca profesor la Universitatea, din „Cernăuţi. | 

Lucrarea este foarte bine concepută, împărțită î în mod me- 
todic, materia este tratată cu multă claritate şi preciziune. Deşi 
profesor nou, D-l Alezianu dovedeşte, în lucrarea sa, calităţi re- 
marcabile de metodă. 

Autorul dă o importanţă considerabilă legislaţiunei COm- 
parate, este un curs de drept constituțional comparat. Autorul 

” socoteşte, şi cu drept cuvânt, că studiul înstituțiunilor constitai- 
ționale la diferite popoare deschide. orizonturi noi ştiinţei drep- ' 
tului constituţional ; căci văzându-se rezultatele, ce'ele au dat în 
diferite mediuri, se înţeleg mai bine atât instituțiunile precum 
şi rolul lor, numai aşa ne dăm seama că Constituţiunile nu pot 
fi opere arbitrare, opere ale spir itului, dar creaţiuni ale vieţii 
sociale,: rezultate ale istoriei, cum „foarte bine zice profesorul 
Lapradelle.. 

Autorul se acupă apoi de dreptul interprovincial criticând 
cu drept cuvâni deciziunea Curţei de Casaţie S. III, din 18 Mai 

„1985, care admite că, într'o chestiune de organizare de servicii 
publice, se aplică î în Ardeal măsurile regulamentare edictate de - 
Consiliul Diriginte chiar contrarii, legilor. - E 
„O asemenea soluţiune constitue o eroare fundamentală. 

„Prin actul dela Alba Iulia, din 11 Decembrie 1918, s'a făcut uni- 
"Tea definitivă a Ardealuhui cu România.“ Prin urmare nu avem 
decât o singură. suveranitate, una şi indivizibilă. 

Im materie de drept public nu se poate concepe ca servi 
- ciile de Stat dintr'un ținut să se conducă după legile care au 
organizat suveranitatea î în fostul Stat Austro- -Ungar, după cum 
a admis Casaţia î în mai multe deciziuni. - 
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Legile de organizare de servicii publice sunt legi de ordine 
publică. Legile ungare sau austriace, prin faptul aplicărei lor în 
România, dacă sunt menținute, devin legi româneşti, dar ele nu 
pot fi contrarii ordinei publice stabilite prin legile româneşti. 
De aceea în mod tacit, ele sunt socotite abrogate, în punctele 
unde ar veni în conflict cu legea care reprezintă suveranitatea 
românească. | 

In dreptul public modern, ideia de funcţiune publică, de 
organ, domină; reprezentaţiunea nu trebuie înțelcasă în acelaş 
sens ca mandatul din dreptul privat. Când acela care-e însărci- N 
nat de lege cu o funcţiune publică desemnează, în această cali- 
tate, în conformitate cu legea, o persoană care să exercite o altă 
funcţiune publică, nu se poate zice că cel care numeşte este man- 
dant şi cel numit mandatar. Deputatul nu reprezintă pe alegă- 

. 

torii care Pau desemnat, el reprezintă națiunea; el nu reprezintă ' 
interesele circumscripţiunei unde a fost ales, dar interesele Ţărei. 

„Alegătorul care l-a votat este o porţiune din organizmul care re- 
prezintă interesele naţionale. Corpul electoral este o colectivi- 

„tate înorganică şi amorfă. Deputatul de asemenea este o porţi- 
une dintrun organ colectiv, adunarea deputaţilor, însărcinat cu 
funcțiunea de a participa la facerea legilor. 

" Statul este o entitate, o abstracţiune juridică, tot entităţi 
juridice sunt şi organele lui: Rege, Cameră, Senat, "Minister, 
Curte, Tribunal. | - | 

Aceste entităţi juridice, ca să poată face acte, trebuie să 
aibă o voinţă, prin urmare trebuie să aibă titulari persoane fi- 
zice, care să voiască în numele înstituţiunei sau organului. Ace- 

“ste persoane fizice sunt instrumentele de a voi şi de a lucra ale 
organelor Statului. - Pe , 

Autorul eraminează toate problemele, cel mai abstracte 
ale dreptului constituțional, la lumina dreptului comparat, a doc- . 
trinei române 'şi străine, folosindu-se de asemenea foarte mult 
de jurisprudenţă. | 

Din citirea lucrărei se desprinde impresiunea, mai bine zis 
convingerea, unei bogate documentaţiuni, a unei puternice eru- 
dițiuni, a unei inspiraţiuni democratice şi generoase. 

“PAUL NEGULESCU 
Profesor de Drept Public. 

la Universitatea din Bucureşti
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In minunate zile de toamnă târzie pornesc în lume pagi-: 

nele acestei cărţi spre a-şi împlini ursita lor. Dar frumuseţea cli-- 

pelor de faţă contrastează puternic cu îngândurarea care cople-- 

“şeşte frunţile tuturor, Lumea întreagă este în prada unei gro-- 

zave crize, pe cari unii o socotesc de natură economică, alții de 

natură politică, majoritatea îi atribue însă ambele caractere.. 

“ Niciodată, economiştii n'au avut: un mai bogat câmp de experi-.- 

mentare ca acum. Timp de mai bine de zece ani toate naţiunile. 

Europei au fost aşezate pe masa lor de operaţie şi au suportat, 

cu o stoică răbăare, tot ce imaginaţia economică a putut să con-— 

ceapă ca mijloc de îndreptare a lumii. Şi totuşi, rând pe rând,. 

toate sistemele dau faliment și situaţia lumii în general şi a 

ţărei noastre în special, devine din ce în ce mai grea. Idolii ridi-. 

caţi de economiști și cărora li s'a consacrat toate sforţările noa-- 

-stre de respect şi supunere desăvârșită, se prăvălesc unul câte - 

“unul din soclurile lor şi dispar în haosul din care au apărut. | 

Experienţa aceasta a. durat destul spre, a-şi dovedi nepu-- 

“ternicia ei. Naţiunile au suferit îndeajuns spre a-şi da, seama că. 

„ remediul trebuie găsit în altă parte decât în soluţii pur econo- 

„mice. Și rând pe rând s'a văzut că preocuparea oamenilor de Stat 

a fost să schimbe organizaţia politică a Statelor. S'au privit lu-: 

crurile în înfățișarea lor integrală şi s'a văzut că singurul mijloc 

de a rezolvi toate grelele probleme ale Statelor de după războiu : 

nu poate fi găsit decât în examinarea organizaţiei politice şi în.
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-“săşi ale Statului să fie repuse. în justa lor înfățișare. 
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restabilirea vechilor principii de conducere a, Statelor. „Criza ac- 
tuală nu este propriu zis o criză economică, ci una politică, care 

. atrage după dânsa, î în chip firese şi pe cea economică, Remediul 
nu poate fi găsit în măsuri „economice, ci numai în salvarea Sta- 
telor din spasmurile: crizei politice î in care se sbat.. Inlăturarea 
acestei crize va, face să dispară, în mod firese şi cealaltă înfăţi- 
şare a crizei, care nu este decât o consecinţă a ei,. 

Forma. guvernelor şi modul lor de funcţionare, iată cauza 
inițială a răului, centrul-motor în jurul căruia gravitează toate | 
nemulțumirile şi care deslănțue situația actuală. Intreaga a- 
tenţie a omului de Stat trebuie îndreptată aci; întreaga lui preo- 
-cupare trebuie să poarte asupra reparării bazei pe care este clă- 
dit Statul î însăşi. O verificare a principiilor, o restabilire a unor 
vechi dogme părăsite sau considerate învechite, o reexaminare a 
instituţiilor, î în evoluţia lor istorică, în transformările lor succe- ” 

1 

“sive, în înfăţişările pe, care le-au luat în decursul atâtor eveni- 
mente pe care le furnizează istoria lumei, va face ca bazele î în- 

Criza actuală este î în prim rând o criză politică; 'remediul 
ei nu poate fi găsit: decât î în examinarea originii şi evoluției nor- : 
male a instituţiilor care alcătuese Statul modern. Atunci numai 
se va, putea, observa care este deformația, instituţiilor actuale şi 
mijloacele de îndreptare se vor impune dela sine, oricât de dure- 
roase ar fi. o 

++ Luerarea de faţă se sileşte să examineze instituţiile cons- 
tituţionale în origina şi. evoluţia lor; sau, mai propriu vorbind, 
se străduește să. atragă atenţia, asupra, importanţei acestui stu- 
diu, pe care-l, socoate decisiv pentru orice organizare. Căci ori 
care ar fi străduințele oamenilor de a transforma prin lege insti-. 

“tuţiile, care nu sunt altceva decât reflexul vieţii unei societăţi or- 
RE ganizate, ele-rămân totdeauna zădarnice, când nu sunt expresiu- 

nea realităţii pe care o dovedește viaţa organică a instituţiei. 
Ori de câte ori se cearcă să se înfăptuiască ceva împotriva, rea- 

tăţii, o luptă î începe între noua organizaţie artificială şi elanul
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de viaţă care pulsează în chip firesc din profundele, izvoare su- 
fleteşti ale naţiunei. Lupta între aceste două elemente puse faţă. 
în faţă constitue criza politică. Remediul nu poâte fi găsit decât 
în dispariţia acestui antagonism.. Străduinţa oamenilor de Stat 
“trebuie să tindă în a face cât mai apropiate legile pozitive de rea-- 
litatea pe care o oferă viaţa. Legile nu sunt făcute decât să con- 
state evoluţia. înfăptuită şi s'o consolideze; ele n'o pot anticipa. 

In ţara noastră, instituţiile au avut o anumită evoluţie a 
lor, întrun tempo destul de încet, datorită împrejurărilor parti- 
culare prin care a trecut neamul nostru. In momentul când Prin-- 
cipatele-Unite își redobândesc independenţa. şi-şi dau seama de. 
diferența dintre ele și Statele vecine, încep o acţiune puternică, 
de adoptare a instituţiilor existente la. vecini, întocmai cum, în 
pădurile întunecoase copacii din fundul văilor se străduesc să. 
ajungă pe cei după creasta dealurilor, pentruca, ajunşi la acelaş 
nivel, să se împărtășească î în chip egal din binefacerile luminii şi 
căldurii Soarelui. 

Dar instituţiile astfel adoptate nu sunt. icoana fidelă a su- 
fletului unui popor; cu uşurinţa cu care vin, tot așa pot pleca, 
fără a lăsa nici o urmă în trecerea, lor. Numai acele instituţii'se 
menţin și durează, care sunt plămădite din suferinţele şi sforță-- 
rile proprii de progres ale fiecărui popor, din cucerirea pe care 
gândul fiecărui neam o face asupra-haosului etern. Opera le- 
giuitorului nu constă decât în verificarea acestei realităţi şi con- 
cretizarea ei în formule pozitive. Şi această operă de verificare 

„se impune cu atât mai mult în timpurile de criză, adică atunci. 

când'conflictul dintre realitatea vieţii și legea pozitivă este mai 

acecentuat. | 

In astfel de împrejurări, remediul nu trebuie căutat în mă- 

suri cu caracter economic, ci în prim rând în verificarea mo- 

dului de organizare a instituţiilor Statului, spre a se vedea dacă. 

corespund realităţii. Repunerea instituţiilor politice în putinţa. 

de'a funcţiona în chip normal, ca expresie a vieţii: naţionale a 

popoârelor, aceasta trebue să fie cea dintâi preocupare a omului
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politic, chemat să rezolve crizele prin cars trec naţiunile. Bxena- 

_plele recente pe care ni le furnizează ţări ca Italia, Rusia, Serbia, 

“Turcia, Germania, pentru a nu vorbi decât de cele care ne intere- “ 

„sează mai deaproape, dovedesc temeinicia acestei afirmaţii. Pu- 

-ternicile crize economice cari au bântuit aceste ţări, au adus ca 

-remeaii de îndreptare nu formule economice noui, ci noui for- 

"mule politice. Odată organismul politic îndreptatt, remediul cri- 

:.zei economice este dela sine găsit. | 

Şi totuși, chiar în aceste ţări, criza continuă încă, mult mai 

;atenuată, dar destul de puternică, pentru a atrage atenţia asupra 

- “ei, Căci crizele nu răsar nici așa, deodată, dela o zi la alta, nici 

nu pot dispare î în acelaş chip. Crizele sunt rezultatul unei meri- 

“talităţi întregi, care, cu greu se poate readuce în făgașul ei nor- 

“mal. Naţiunile care şi-au îndreptat organismul lor politic, au 

“încă nevoie să ducă o luptă susţinută, pentru a. readuce spiritele 

-pe calea cea mai apropiată cu raţiunea de a fi a omului şi cu 

postulatele inteligenţei şi culturei umane. 

Epocile de criză se caracterizează întotdeauna printeo o nă- 

“vală a materialismului î în toate domeniile vieţii, pângărind toate 

iidealurile,. clătinând toate credinţele, întinând cele mai nobile 

speranţe. Criza morală este cea mai gravă, dintre toate şi cea 

"mai grea de vindecat. Materialismul este fundamentul pe care se 

“înalţă aripile distrugătoare al6 crizei morale. . 

Impotriva. acestui rău există un singur, remediu, acela pe 

„care-l poate oferi instituţia, care prin însăși raţiunea, ei de a fi, 

„este potrivnică materialismului. Universitatea, î în Statul modern, . 

este chemată să răspândedscă, din prisosul său de viaţă,: un 

„suflu de idealism continuu, care să rişipească atmosfera greoaie, 

să umple sufletele de o nouă pasiune pentru viaţă, să dureze: 

“temple în jurul cărora, să se grupeze toate elanurile generoase, 

toate energiile creatoare, Căci devenirile lumii nu sunt decât 

«opera acestor energii. Universitatea este menită să domine înfă- 

ţişarea morală a lumii şi să insufle vieţii postulatele care se des- 
N
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prind în chip firesc din intima chemare -a omului pe pământ. 

Universitatea este menită să fie călăuzitoarea, energiei umane. 

Pentru noi, mai mult ca pentru alte popoare, rolul Univer- 

sităţii devine mai actual şi mai important. In atmosfera morală 

de azi; Universitatea are nu numai sarcina, dar imperioasa, da- 

torie, de a-şi spune hotărît cuvântul ei, liberă de orice alte 

preocupări decât acele pe care i le formulează idealul științific. 

In zilele în care domnia materialismului își întinde atotputerni- 

cia în domeniile cele mai superioare ale vieţii de Stat, amenin- 

ţând să invadeze altarul sacra al ştiinţei, Universitatea are da- 

toria să se ridice, cu imensa ei autoritate morală şi să impună 

“tuturor să se întoarcă la, acele reguli de viaţă care sunt con- 

forme cu inteligenţa umană. Este singurul mijloc prin care 

putem intra în normal şi restabili ordinea morală a societăţii 

noastre. LL | 

“ Lucrarea de faţă, care va apare în două volume, se stră- 

dueşte să fie un modest pion al acestui gând de înoire. 

AUTORUL
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INTRODUCERE 

Ş 1. — Despre drept în genere. 

- SUMAR: 1. Origina noțiunii drept. — 2. Inelesul şi definiţia noţiunii 

drept. — 3. Dreptul şi morala. — 4. Dreptul pozitiv şi dreptul natural. — 5. Ten 

- dințele evului mediu. — 6. Poziţia actuală a problemei. 

1. — Origina noțiunii drept. — In mod firesc, o reunire de 

: mai mulţi oameni, face să apară între dânșii, prin chiar natura 

temperamentelor lor, o serie de: neînţelegeri, de sentimente 

egoiste, de rivalitate de dorinţi. A lăsa nestânjenite aceste senti- 

mente, a lăsa cea mai deplină libertate fiecăruia dintre indivizi, 

ar însemna să ajungem la imposibilitatea unui trai în societate; 

a-l despărţi pe om de prezenţa altor oameni, înseamnă a-l în- 

toarce în starea de sălbăticie și a-i răpi după frunte orice velei- 

tate de civilizaţie, adică de conlucrare împreună cu semenii săi 

întru. realizarea veşnicului ideal pe care viaţa l-a sădit în su- - 

fletul fiecărui muritor. . | 
Dacă omul nu poate trăi decât în societate, dacă, prin în- 

săşi natura. făpturii sale, el este sortit să-și împletească puterile 

sale de viaţă cu puterile de viaţă ale tovarăşului său, pentruca 
din această colaborare, dusă până la. sacrificiu, să se dureze mă- 

reţul monument al vieţii umane, societatea pretinde omului, ca 

o lege imanentă a existenţii sale, respetarea anumitor principii, 

considerate la început drept prestabilite şi sacre. Sacrificiul 

pe care societatea îl cere fiecărui individ este ca el să-şi jert- 

fească o parte din libertatea sa deplină, pentruca astfel'să se
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poată dura viaţa, în societate. Și acest sacrificiu este făcut de 

om în chip voluntar și conștient, tocmai pentrucă el răspunde “ 

sentimentului de solidaritate socială,. fără de care viața în so- 

" cietate este imposibilă. Acest sentiment de solidaritate umană 
este izvorul dreptului, care-şi manifestă puterile sale de viață. 

prin legile pozitive. „Independenţa, restrânsă în limitele pe care 
..» . . .. . - A . 4 

le necesită exigenţele vieții comune, raţiunea, adăugându-se in- 

stinctului pentru a-l conduce, formează necesarul vieţii practice; 

dreptul are ca obiect să-l determine şi să-i asigure respectul; 
se va putea spune de dânsul, când noţiunea va fi fost ştiinţifice 

analizată, că el este „armonia libertăţilor” 1). 

Dacă acesta este izvorul dreptului, raţiunea, sa dea fi este 
lesne de văzut. In gândul pe care şi-l făceau oamenii despre 

propria lor libertate, ei deconsiderau libertatea celorlalţi oa- 

meni. Libertatea fiecărui. om se găsea atunci ameninţată de! 
libertatea, nestăpânită a celorlalţi semeni. La început intervine 

morala, pentruca prin regulele sale să proteguiască viaţa indi- 

vizilor; dar postulatele sale, sprijinite numai pe un suport psi-. 
chologic, rămân fără aplicaţie Omul îşi caută atunci protecţie - 
în forţa, altui om; protecţia de o-clipă se transformă îndată în 

- opresiune: libertatea sa e tot atât de ameninţată. La capătul 
acestor sforțări spiritul uman preconizează putinţa apărării li- 

„ bertăţii individuale prin existenţa unui organism impersonal, 
lipsit de pasiunile şi veleităţile ființelor umane, Statul, căruia 
indivizii însăşi să-i fi fixat prin lege limitele în care el va putea . 
face uz de putere și la nevoie de represiune, pentru a apăra li- 
bertatea individuală. Legea pare a se confunda aici cu dreptul: 
şi totuşi ea nu este. decât manifestarea dreptului, adică a „de- 
limitării intereselor fiecăruia și ale tuturor pentru a stabili o 
armonizare în societatea omenească” 2). Ă 

2. — Inţelesul şi definiţia noțiunii drept. — Istoria dreptului, 
a desvoltării şi evoluţiei sale, este o. vie mărturie a sforțării pe 
care au făcut-o juriștii şi filozofii tuturor timpurilor spre. a, 
ajunge la o noţiune clară a acestui termen şi la o definiţie care 

-să-şi dobindească valoare generală şi să se poate impune tu- 

1) Ch, Beudant — Le droit individuel et Letat, ed. INI. Paris, Rousseau 
et cie, 1920, p. 7. 

2) Paul Negulescu — Curs" de „drept constituțional român, Bucureşti, 
1927, p. 8.



DESPRE DREPT IN GEXERE 3 

turor. Dacă este adevărat că în materie de definiţii amorul pro- 

priu joacă un foarte mare rol, niciunul dintre acei cari se ocupă 

de această ramură a științei nevoină să accepte o definiţie dată 

de predecesori, nu este mai puţin adevărat că sunt anumite ca- 
zuri, şi destul de multe, în special în ştiinţele exacte, când defi- 

niţiile s'au impus de secole cugetării omeneşti şi sunt accep- 

tate de toată lumea, fără nici un fel de discuţie: sunt lucruri 
definitiv intrate în patrinioniul terminologiei ştiinţifice. Pentru 

“drept, deşi amorul propriul al juriștilor contribue foarte mult 

la această diversiune de definiţii, motivul determinant al ace- 

stei situaţii trebuie căutat în altă parte: noţiunea dreptului cu- 

prinde un domeniu extrem de vast şi foarte greu de caracterizat 

într'o singură trăsătură; dreptul are multiple raporturi cu ştiin- 

ţele sociale, cu filozofia, cu morala, cu religia; el nu este un 

fenomen de sine stătător; el îşi face apariţia în societate, iar 

„ideia de drept şi dreptate variază în raport cu desvoltarea ace- 

stei societăţi și cu gradul ei de civilizaţie. - 

- Spre deosibire de celelalte noţiuni, noţiunea cuvântului 
„drept” este particular de interesantă, deoarece ea, nu este ne- 

„cesară numai pentru precizarea şi deosibirea acestei idei de 
oricare alta, aşa cum spunea Littre), ci şi pentru stabilirea 

„ sensului. acestui termen. De modul cum vom defini această no- 
ţiune va depinde sensul pe care i-l vom da, înfăţişarea ei, con- 
cepția ei generală. Şi această chestiune este extrem de impor- 
tantă, deoarece de noţiunea, cuvântului „drept” depinde orga- 

nizarea societăţii omeneşti, organizarea Statului, garanţiile 
vieții individuale. Va trebui să spunem, împreună cu Liard, că 
noţiunile "generale se distribue sub genuri din ce în ce mai în-: 

"tinse, până la summum genus. Fiecare noţiune are astfel, în 
sistemul ierarhic al noţiunilor, o circumscripție determinată. A 
determina circumscripţia unei idei, înseamnă a defini această . 
idee și termenul care o exprimă” 4). 

Juriştii cari au încercat să dea o definiţie acestei noţiuni 
s'au izbit dela, început de o dificultate de neînvins: diversitatea 

7 

3) „Enonciation des attributs qui distinguent une chose, qui lui appartien- 
nent ă l'exclusion de toute autre (Dictionnaire de la langue [rangaise, V-e Defi- 
nifion). 

4) Louis Liard — Cours de philosophie, Logique, I, 1, ch. IV: des notions 
et des termes; la dâfinition.
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“domeniilor dreptului le făcea imposibilă "precizarea unui sens 

unic; cugetarea, omenească, n'a fost capabilă să se înalțe dea- 

“supra acestor înfățișări deosibite ale dreptului spre a ajunge 

la o definiţie unică, care, prin lărgimea orizonturilor sale, să 

domine și să cuprindă toate ideile ce se desprind din acest'ter- - 

men. Romanii, dominați de spiritul preciziunei în definiţie, re- 
muraiţi în technica transpunerii celor. mai variate și cuprinză- 

toare noţiuni în termeni cât mai precişi şi mai lapidari, nu reu-. 

șesc totuși să creeze dreptului o definiție care să se impună ca 

un monument de gândire și să devină câștigată ştiinţei. - 

Ulpian *) lega de noțiunea cuvântului drept trei idei dife- 

rite: justiția, jurisprudența, dreptul. El căuta să defineasca, 

dreptul cu ajutorul celorlalte două idei: justiția est coustans et 
perpetua voluntas JUS SUUH cuique tribuendi. Jurisprudenţa 

este rerum divinarum. atque humanarum notitia, justi aique 

injusti scientia. Ambele noţiuni, căutând să definească și să-şi 

precizeze sensul, îşi bazau fundaraentul explicaţiei lor tocmai 

pe înţelesul cuvântului drept şi nu lămureau cu nimic mai mult 

problemele în discuţie. Când a, fost vorba ca Ulpian să definea- | 

scă. noţiunea a treia, dreptul propriu zis, el întrebuințează o 
expresie alui Celsus: nam ut eleganter Celsus definit, jus est ars . 

boni et aequi). Această definiţie, „ars boni et aedui” este 

destul de vagă şi nu poate să mulțumească pe nimeni. Tribo- 
nienii, după Ulpian, au căutat să definească. dreptul prin enu- 
merarea,. diferitelor idei ce conţine această noţiune: juris prae- 
cepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum 

„cuique tribuere. Dar și această definiţie plutea în acelaș vag 
ca şi prima și nu aducea nimic în plus pentru precizarea no-. 
ţiunii. Un fapt rămâne însă constatat din aceste încercări de 
definiţie: juriștii'nu pot să cuprindă într'o singură definiţie di- 
feritele sensuri i ale acestui cuvânt * *), 

5) Dig. cart. 1, tit., 1; Institutele lui Justinian, Cart. I, tit. 1. 

6) Digeste, fr..1, pr., de just, et jur. ' 

7) Incercarea d. prof. H. Levy-Ullmann în Elements d'introduction gâns- 
rale â Letude des sciences juridiques, |, La definition du droit, 1917, Sirey, na 
dat rezultate mai bune. Dealtfel şi definiţia dată de d. prof. Paul Negulescu şi 
reprodusă de noi mai sus, suferă de aceiaş obiecţie adusă în -genere tuturor de- 
finiţiilor unice ale dreptului. :
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Termenul drept este întrebuințat în două înţelesuri deo- 

sibite : | e 
a) Intr'un prim înţeles, el înseamnă totalitatea regulelor 

şi a legilor cari orînduese societatea, îi guvernează activitatea 

și asigură viaţa individuală. Aceste reguli se bucură însă de o 

importantă prerogativă: ele sunt considerate ca indispensabile 

vieţii sociale; înfrângerea lor este o atingere gravă adusă so- 
cietăţii; aceasta conclucrează, prin toate miploacele de care dis- 

pune, la restabilirea ordinei de drept înfrânte și la respectarea, 

la rigoare prin forţă, a” regulei de drept. Juriştii moderni îl 

numesc drept obiectiv, deoarece el este creiat în med general şi 

impersonal, nu pentru anumite persoane sau spețe, ci pentru 

posibilitatea de aplicare la toate speţele ce s'ar putea cuprinde 
în prevederile sale. In societăţile moderne, nemai existând deo- 

sibiri de clasă sau diferenţe de altă natură între membiii co- 

munităţii, dreptul obiectiv este unul și acelaş pentru taţi ce- 

tăţenii. | SI 

b) Intr'un al doilea înţeles, cuvântul drept înseamnă posi- 

bilitatea de a face un anumit lucru stabilit de mai înainte, po- - 

sibilitate prevăzută şi recunoscută, prin lege. După expresia lui 

Savigny, dreptul, sub această înfăţişare, este o „putere a indi- 

vidului”. El este cunoscut sub numele de drept subiectiv, voind 

să reprezinte sfera de drepturi personale de care poate face uz 

individul și a căror origină se găsește în dreptul obiectiv. Drep- 

tul subiecțiv derivă, din. dreptul obiectiv; sfera competinţei sale 

este țărmurită de acesta din urmă: în cadrul dreptului obiectiv 
fiecare individ își poate dobindi și asigura un drept propriu, 

drept de proprietate, drept de creanţă, care constitue dreptul 

subiectiv, spre deosibire de dreptul de vot, care aparţine tuturor 

cetățenilor şi este astfel un drept obiectiv. 

_3. — Dreptul şi morala. — Dreptul prezintă o serie impor- 

tantă de asemănări cu morala; aceste asemănări sunt atât de 
pronunţate, încât multă vreme se facea confuzie între regulele 

dreptului și ale moralei 5). Dacă ar fi să amintim numai pream- 

$) Insuşi Leibnitz confunda morala cu dreptul natural atunci când spunea: 

„Scopul dreptului natural este binele acelora cari-l observă. Obiectul său este 

tot ceiace priveşte binele altuia şi pe care avem facultatea de a-l face: însfârşit, 

cauza sa eficientă este lumina raţiunii divine, care luminează spiritul nostru”.
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bulul Constituţiei franceze din 4 Noembrie 1848 *), ar fi sufi- 

“ cient să facem această dovadă. Regulele moralei își trag origina: 

lor din natura de a fi a omului; traiul în comun, traiul în socie- 

tate, i-a determinat pe oameni să-şi creeze anumite reguli de 

viaţă, compatibile cu natura şi cu rostul lor în societate. Din . 

aceste reguli, care se adresează sufletului omenesc şi caută să. 

oblige pe oameni la respectarea lor prin persuasiune şi convin-: 

gere, dreptul îşi trage fundamentul şi forţele morale ale regu- 

lelor sale. Această regulă comună de viaţă a oamenilor, morala 

privată, a dat naștere, în vechile state, instituţiilor de drept 

public. Statul, judeţul, comuna și-au alcătuit organizaţia lor şi 

normele de conducere după regulele pe care le oferia viaţa. 

privată. a | 
„Morala şi dreptul au acelaş fundament: și una şi altul au 

drept scop să asigure convieţuirea oamenilor; dar sfera lor de 

activitate diferă. Morala, își întinde regulele sale de viaţă în cele 

mai diferite domenii ale activităţii omeneşti, reguli de viaţă 

necesare în raporturile cu ceilalți oameni şi pe care fiecare om 
trebuie să-şi le impună șie-și şi să le aibă faţă de divinitate; 

- dreptul nu se ocupă decât de regulele de viață necesare omului 
în societate şi încă numai de acele pe care le poate îndeplini 
majoritatea oamenilor și nu un om particular de bine înzestrat. 
In caz de înfrângere a acestor reguli, dreptul are sancţiunea. 
constrângerii pentru a le face respectate, pe când regulele mo- 
ralei n'au decât o sancţiune sufletească. Regulele moralei sunt 
simple precepte, simple sfaturi și directive de viaţă, obligatorii 
de urmat numai prin persuasiunea sufletească a oamenilor şi . 
prin forţa psichologică pe care o pot inspira. Dreptul își creiază 
sfera de: competenţă a regulelor sale din aceste precepte ale 
moralei; el îmbracă pe unele din aceste, pe acele pe care le crede 
posibile de înfăptuit de marea majoritate a oamenilor, cu pu- 

„> : 7 ” 

N - 
„ 9) „La Republique Frangaise. est d&mocratique, une et indivisible... Des 
devoirs reciproques obligent les citoyens envers la Re&publique et la Republigue 
envers les citoyens. Les citoyens doivent aimer la Patrie, servir la Republique, 
la defendre au prix de leur vie, participer aux charges. de JEtat en proportion; : 
de leur fortune; il« doivent s'assurer, par le travail, des moyens d'existence, et 
par la pr&voyence, des ressources pour lavenir; ils doivent concourir au bienâtre, 
commun, en s'entreaidant fraternellement les uns les autres, et â l'ordre gâncral 
en observant les lois morales et les lois 6crites” qui TeEgissent la socicte, la fa- - 
mille et Iindividu, etc.“, ” 

. -
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terea de a reclama, sancţiune în caz de nerespectare sau înfrân- 
gere. Dacă fondul acestor două discipline se confundă, sfera, 
lor de competenţă se delimitează prin limita pe care o stabileşte 
sancţiunea regulelor moralei: câmpul dreptului rămâne limitat 
la regulele moralei dotate de sancțiune; toate regulile de con- 
duită, neprevăzute de sancţiune, întră în domeniul moralei. 

4. — Dreptul pozitiv şi dreptul natural. — Din timpuri pe 
cari istoria dreptului le împletește cu însăşi origina lui, filozofii 
au distins dreptul pozitiv de dreptul natural. 

Dreptul pozitiv este totalitatea regulelor, legilor, decrete- 
l6r sau dispoziţiilor legislative scrise; el poartă denumirea de | 
pozitiv, pentrucă, este înscris în reguli pozitive, reguli cari pot 
fi recunoscute de toată lumea şi care sunt posibile de adus la 
îndeplinire prin constrângere. Totalitatea dispoziţiilor şi le- 
gilor scrise, capabile de a pune în mișcare forța pentru a le 
face respectate, formează deci dreptul pozitiv. 

In afară de acest drept, oamenii au conceput în toate 
timpurile existența unui drept natural, adică a unui drept care 
derivă din natura lucrurilor și din raţiunea omenească. Dreptul 
natural nu trebuie confundat cu idealul de drept, aşa cum îl 
concepea Oudot :*). „El se compune dintr'un mic număr de ma- 
xime, fundate pe echitate şi pe bunul simţ, care se impun chiar. - 
legiuitorului și după care opera legislativă va putea să fie 
apreciată, lăudată sau criticată, Dreptul natural nu-i nici legea, 
nici idealul legii; el este regula supremă a, legislaţiei. Dacă le- 
giuitorul se depărtează de dânsul, face o lege nedreptă sau 
rea” 1:). Sub o altă formă, âceiaş idee este reluată de civiliștii 
A: Colin şi H. Capitant: Dreptul natural este...-„un ansamblu 
de reguli sau idei directrice (în foarte mie număr) de: care, 
rațional, legiuitorul trebuie să se inspire în elaborarea, drep- 
tului pozitiv, pentruca acesta să fie conform cu nevoile şi cu 
tendinţele acestei societăţi în starea sa actuală” 12), 

Dar sediul adevărat al materiei dreptului natural trebuie 
căutat în doctrinele publiciștilor, căci aceştia au avut. mai ales 

10) Premiers essais de philosophic du droit, p. 67: „Le droit naturel... est 
lensemble des r€gles qu'il est souhaitable de voir transformer en lois positives“. 

11) M. Planiol — Traite €lementaire de droit civil, ed. X, 1935, t. [, p.3. 
12) Colin şi Capitant — Cours âlâmentaire de droit civil francais, ed. IV, 

1923, p. 4,
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». nevoie să apeleze la principiile lui. Şi oricât şcoala pozitivistă. 

ar tăgădui existenţa unui drept natural, ea, se vede incontinu 

obligată să-i recunoască existența şi să-i lărgească hotarele. 

Istoria dreptului public ne arată etapele în cari, graţie dreptului 

natural, umanitatea a, cucerit, rând: pe rând, toate înfăţişările 

care să-i dea caracterul unei civilizaţii. Ridicarea, fiinţei umane 

.. la nivelul de viaţă pe care-l impunea raţiunea structurii sale de 

fiinţă sociabilă, cucerirea libertăţii individuale, iată, suficiente 

instituţii care-şi datoresc existenţa. lor dreptului natural și 

care vin să, formeze un solid piedestal“ de care să se izbească. 

toate criticele școalei pozitiviste. 

„. Pentru această, şeoală, al cărui fundament trebuie căutat 
“în şcoala istorică, prima care se ridică împotriva dreptului na- 

tural, singură legea pozitivă formează dreptul. Toate celelalte, : 

principii de guvernare a oamenilor sau de conducere a, societă- 

ţilor, care nu sar găsi înscrise în legi pozitive, intră în dome- 

niul transcedentalului, al religiei şi al eticei. Faptele juridice, 

faptele pozitive, sunt singure care merită să reţină atenţia oa- 

menilor. Scoala istorică pretinde că dreptul este „un produs. 

„necesar şi inconștient al evoluţiei istorice şi a realităţilor vieții 
economice sau sociale”; şcoala raţionalistă, apărătoare a drep- 

tului natural, pretinde dimpotrivă, că dreptul este o creajiune a 

voinţei şi rațiunei omeneşti. 

| Această. discuţie celebră între filosofi, datorită protago- 

niștilor şcoalei istorice, cari vor să introducă concepţia lor ma- 

terialistă, ca unic criteriu de formaţiune a dreptului, datează de. 

mai bine de un secol şi-a epizat toate argumentele pro și contra. 

dreptului natural. Adversarii cei mai de seamă ai concepţiei 
“materialiste s'au găsit însă în toate timpurile în rândurile pu- 
bliciştilor, : 

Căci publiciștii au trebuit, întotdeauna, să recunoască. 
existența unui drept natural şi să fundeze pe dânsul principiile 
instituţiilor pe care le preconizau. Progresul economic, evoluţia. 
juridică şi socială a popoarelor, marele cuceriri în domeniul 1i- 
bertăţilor, creiaţiunea unui drept social, toate aceste îşi dato- 
rese izvorul lor de inspiraţie dreptului natural; rădăcinile lor, 
implântate în concepţiile doctrinei idealiste, dobîndesc, pe calea 
raționalismului, consistenţă şi fac să apară nouile creaţiuni dic- ! 

"tate de voinţa şi raţiunea umană, influențate acestea, incon- 
testabil, de postulatele realităţii faptelor înconjurătoare. Geny 

. - i
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spune că dreptul natural intervine „ca un instrument esenţial 

şi neneglijabil, al desvoltării juridice. Mai mult. Se poate con- 

sidera că el procură o afinitate de concluziuni ale raţiunii și că 

el tinde să mărească natura inteligibilă a lucrurilor, apropiind 

viața, socială de justiţia supremă, fapte pe care le revendică 
aspiraţiile cele mai înalte şi mereu svhimbătoare ale omului. 
Uneori el îngădue să se lupte împotriva instituţiilor, care ar 
fi considerate ca impuse de natură sau rațiune, dar care n'ar 
corespunde stării de civilizaţie şi progresului ideilor” :3). 

5. — 'Tendinţele evului mediu. — Fundatorul teoriei drep- 
tului natural, Hugorotius (1583—1645), găseşte origina ace- 
stui drept în faptul că oamenii sunt sociabili, în necesitatea, de 

«a menţine societatea în conformitate cu postulatele şi deveni- . 
rile raţiunii umane. El se depărtează de ideea pe care şi-o for- 
maseră Romanii despre dreptul natural și pe care o rezumasa 

Justian în Institutele sale: ;/Jus naturale est quod natura omnia 
animalia docet” şi consideră sociabilitatea nu ca un fapt comun 
oamenilor şi animalelor, ci ca un indice de rațiune umană. „Din 
această idee, spune dânsul, naşte o alta mai largă, căreia i s'a 
dat numele de drept. Superioritatea omului asupra celorlalte 
animale nu constă numai în sentimentele de sociabilitate, de 

„care am vorbit, dar și în facultatea de a aprecia lucrurile agrea- 
bile şi desagreabile, prezente şi viitoare și de a distinge utili- 
“tatea de inconveniente. Se înțelege că este conform naturii 
umane de a se desfășura după o judecată dreaptă şi sănătoasă, 
atât cât o îngădue slăbiciunea spiritului nostru, de a nu se lăsa 
nici înspăimântat printr'un rău ce trebuie să vină, nici sedus 
de o plăcere prezentă, nici învins.de o mişcare nesocotită. Tot . 
ceiace este în opoziție cu o astfel de judecată, este considerat 
drept contrariu dreptului natural sau legilor naturei noastre”. 

In Germania Samuel Puffendorf (1632—1694) remarcă 
confuzia pe care o făcea Grotius între dreptul natural şi morală 
şi se sileşte să schiţeze o teorie de diferenţiere între dreptul 
natura, dreptul civil şi- morala teologică. Diferenţa pe care o 
face între morală şi dreptul natural este că, acesta fiind tot 

1) Fr. Geny — Science ct technique en droit prive positif, t. II, 1925, 
p. 388. |
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« 
ceiace este ordonat de simpla rațiune 1), se mulţumeşte să re- 

guleze numai actele exterioare ale omului; el nu pătrunde în 
forul conştiinţei sale intime, domeniu rezervat moralei. 

Această tendinţă a evului mediu de a trage o linie de 
" despărţire bine distinctă între drept şi morală corespunde cu 
tendinţele politice şi cu luptele care se dădeau atunci între Papi : 
şi Impărați, pentru cucerirea puterii pământeşti. In această 
străduinţă de a despărţi dreptul de morală și teologie s'a ajuns 
uneori la situații paradoxale, de a se rupe orice legătură între 
morală și drept, cum a făcut Machiavel. Dar tocmai această 
tendinţă, a dreptului, desprins de morală, îl face pe acesta să 
caute să-şi adâncească rădăcinele, să-şi creeze o bază filosofică, 
care să-l facă să dobîndească i în raţiunea, oamenilor forţa mo- e 
rală care-i lipsea, prin despărțirea de morală. Căci ideile, ori- 

„câtă valoare ar avea dânsele, nu prind decât dacă domină con- 
știnţa etică a omului. Dreptul natural își datoreşte o impor- 
tantă parte a raţiunii sale de a fi şi acestor î împrejurări. 

Scoala engleză, reprezentată, prin Thomas Hobbes (1588- 
1679), porneşte dela ideia că oamenii, prin natura lor, sunt răi 
şi că între dânşii există incontinu o stare de războiu. Dreptul 
natural nu trebuie deci căutat în natura de a fi a omului; drep- 
tul trebuie socotit ca o lege supremă, pe care şi-o impun oa- 
menii, pentru a-şi înfrâna propriile lor porniri și a face cu pu- 
tință viaţa în comun. Hobbes deosibeşte dreptul natural de 
legea naturală.. Pentru dânsul, dreptul natural este "dreptul 
înăscut al omului de a uza în cel mai larg sens de libertatea sa, 
de a face tot ce vrea, nestânjenit de nimeni. Legea naturală este 
„regula pe care şi-o impune omul de a se abţine dela tot ceiace 
poate să-i fie prejudiciabil”. 

6. — Poziţia actuală a problemei. — Doctrinele publiciştilor 
se silesc să întindă noțiunea dreptului natural nu numai la 

- materiile reputate tipice ale dreptului privaţ — dreptul de pro- 
prietate, de moştenire, familia, contractele — ci să-l ridice și 

* în domeniul dreptului public. Ideia legilor injuste, a rezistenţii 
"la opresiune, a drepturilor câștigate, pot servi drept capitole - 
fundamentale ale dreptului natural. La aceste noțiuni Hauriou - 

13) Principala lucrare a lui Puffendorf, în care expune doctrina sa asupră 
dreptului natural este: De iure. naturac et gentium, 

* 
e
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adaugă existenţa unei „legitimităţi constituţionale”, adică a 

unei ordini superioare de drept nescris, având însă valoarea, 

“constituţională şi impunându-se ca atare şi legiuitorului și ma- 

gistratului. Duguit, protagonistul şcoalei pozitive, face, în Tra- 

tatul sau de drept constituţional, o largă parte teoriei rezi- 

stenţei la opresiune. „Fără îndoială, spune dânsul, orici individ 

are dreptul să reziste la aplicarea oricărei legi contrare drep- 
tului şi oricărui act contrar legii, neexecutând lucrul comandat 

decât atunci când se întrebuințează constrângerea împotriva 
lui, protestând chiar împotriva a ceiace el consideră ca o vio- 

lare a. dreptului, declarând că nu cedează decât constrângerii 

materiale și după ce a, întrebuințat toate căile de recurs care-i 

sunt puse de lege Ja dispoziţie. Dreptul de rezistență pasivă 

astfel înţeles n'a fost niciodată contestat și nu poate fi. Apar- 

ţine fiecăruia să aprecieze în conștiința sa dacă el trebuie să 

asculte de bunăvoie de cutare sau cutare act al autorităţii, 

sau dacă el nu trebuie să asculte decât sub presiunea constrân- 
gerii”, . . | 

„Unei astfel de legi nu-i este datorită supunere, ci numai 

-legii exprimând sau punând în lucrare o normă juridică” *), Şi, 
"după doctrina lui Duguit, norma juridică nu-i creiată de legiui- 

tor, ci numai constatată de dânsul. Această normă juridică de- 
rivă din dreptul obiectiv. Indifernt însă de modul cum Duguit 

numește acest drept, constatăm că el recunoatşe existența unui 

drept superior, din care derivă normele juridice; că aceste nor- 

me — reguli de drept — nu pot fi contrare dreptului obiectiv. 

Dreptul natural, cu toate contestaţiile ce-i s'au adus şi-i 

se mai aduc 1%), se impune însă conştiinţei filozofilor și jurişti- 

15) L. Duguit — op. cit., t. III, 1923, p. 745. Vezi şi vol. |, p. 33. 

16) G. Ripert — Droit naturel et positivisme juridique, Marseille, 1918; 

G. Renard — Le droit, la justice et la volonte, Sirey, 1924; Le droit, la justice 

ct le bon sens, Sirey, 1925; Le droit, Vordre ct la raison, Sirey, 1927; La valeur 

de la loi. G. May — Introduction ă la science du droit, Paris. Giard et Bricre, 
1920; G. Jeze'— Principes gentraux du droit administratif, 3 vol. Giard et 
Brizre, 1925—1930; R. Carrâ de Malberg — Contribution ă la thâorie gentrale 
de TEtat, 2 vol. Sirey, 1920—1922. Pentru literatura română a se vedea M. 
Djuvara — Teoria generală a dreptului, vol. III, Bib. Pand. Rom., 1930, p. 
23-24, unde se declară categoric impotriva teoriei dreptului natural. Şcoala 
Vieneză pozitivistă reprezentată prin H. Kelsen şi elevul său Ch. Eisenmann se 
declară împotriva dreptului natural. Pentru dânşii, singură jurisprudenţa este
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lor și o stăpâneşte. EI este cheia de boltă a filozofiei ăreptului 

și principiile sale, izvorite din raţiunea, umană, sunt eternele 

- suporturi creatoare ale vieții.. Pentru noi, dreptul natural este 

totalul de postulate, care se desprind din rațiunea umană şi care 

se impun. legiuitorului, omulii politic şi magistratului, ca ele- 

mente esențiale de viaţă. 

Necesitatea, dreptului natural este resimţită azi mai mult 

ca oricând. Şcoala materialistă şi şcoala pozitivistă au reușit 

“să reducă concepţiile despre individ şi Stat la simple unităţi de 

măsurare a raportului de forţe materiale, în care interesele eco- 

nomice, financiare şi comerciale predomină. Lumea este văzută 

și judecată prin prisma acestor interese; cele mai înalte idea- 

luri, cele mai nobile jertfe le sunt aduse acestora. Şi totuși, nici 

o undă de înviorare, nicio scântee de viaţă nouă, nici e posi- 

bilitate de îndreptare a marei crize economice a Statelor mo- 

derne. Explicaţia este lesne de găsit: filosofii materialiști au 

încercat să -vadă în chinurile lumei actuale numai repercu- 

siunele unei puternice crize economice. Şi s'au înșelat adânc. 

Ne găsim în faţa cele mai formidabile crize morale a umanităţii, 

cu toate urmările ei, financiare, economice, sociale. Remediul 

nu poate veni dela filozofia materialistă şi dela mijloacele pe 

care dânsa le preconizează, ci numai în reîntoarcerea, la, ideu- 

baza dreptului; juristul nare să se ocupe decât de dreptul existent; el nare să 

se preocupe de perspectivele creaţiunii dreptului. Ch. Eisenmann merge şi mai 

depărte pe această cale” şi tăgădueşte dreptul de rezistenţă la opresiune, drept 

recunoscut de toţi pozitivişti. Aceste tendințe ale şcoalei pozitiviste vieneze sunt 

" aspru criticate de M. Hauriou în ultima ediţie a Cursului său de drepţ,. constitu- 

ţional. Hauriou vede apariţia dreptului natural în marile perjoade democratice: 

„Concepţia unui drept natural a apărut, pentru întâia dată,. în filozofia greacă, 

cu puţin înainte de cucerirea romană; ea a trecut în jurispprudenţa romană, unde 

a domnit până la sfârşitul secolului al doilea al erei noastre. In timpul acestor 

secole, „civilizaţia antică a prezentat un îndoit caracter: deoparte, toate naţiunile 

lumei greco-romane sunt sub regimul democratic; dealtă parte, relaţiile comerţului 

juridic au făcut posibil syncretismul unui drept comun al naţiunilor”. 

Pentru Hauriou „dreptul comun al ansamblului popoarelor civilizate ale 
unci epoci democratice, este faptul istoric care provoacă şi evoacă viziunea 

unui drept natural ideal”. Şi acest drept natural „întocmai ca şi o cometă, apare 

h orizont la intervale milenare, pentru a ne ilumina timp de câteva secole, apoi : * 

dispare şi ne lasă să recădem în întuneric. Nu este vina „cometei, ea există 

“mereu, dar mişcarea stării sociale ne depărtează de dânsa şi nu ne readuce decât 

- după un lung circuit“ (op. cit, p. 59-61). ”



DESPRE DREPT IN GENERE . 13 

lismul juridic, al cărui fundament se găsește în dreptul natu- 

"ral. Singure concepţiile acestuia sunt în stare să domine at- 

mosfera. morală şi să impună oamenilor criteriul unei vieţi ra- 

ţionale, pentruca astfel să se „restabilească ordinea în um=- 

nitate :*), 

Ş 2.— Diviziunile dreptului. 

SUMAR : 7. Dreptul public şi privat. — 8. Necesitatea acestei distincții. 

9. Justificarea acestei distincţii. 

7. — Dreptul public şi dreptul privat. — Impărțirea dreptu- 

lui în public și privat este destul de veche. Ulpian (Digeste, 
cart. I], tit. ], fr. 1 S 2) preciza astfel această diferenţiere: 

„Publicum jus est quod ad statum rei romane spectat; privatuni 

quod ad singulorum utilitaten”. Deosebirea dintre dreptul pu- 

blic și privat se caracterizează prin principiile diferite cari 
guvernează dreptul aplicabil Statului de acele ale dreptului 

aplicabil particularilor. Dreptul public conţine totalitatea prin- 

" cipiilor şi regulelor aplicabile în raporturile dintre Stat și su: 

puşii săi, sau în raporturile dintre State; dreptul privat con- 

ține regulele aplicabile particularilor. 

" Diviziunea aceasta își găsește o aplicaţie care variază 

dela epocă la epocă, după diferitele faze prin care a trecut viaţa. 

Statului. Ideia de drept public apare cu atât mai clară și mai 
puternică, cu cât Statul este mai organizat. In lumea romană, 

unde organizația Statului atinge 6 mare perfecţiune, dreptul 

public își găseşte o importantă desvoltare. In epoca feudală, 

când organizaţia. Statului devine, dintr'una legală, una absolu- 

tistă și arbitrară, dreptul public cedează pasul dreptului privat, 

pentruca, în epoca modernă, posterioară revoluţiei franceze, el 
să-și reia vechiul său rol, care tinde să devină din ce în ce mai 

important şi mai covârșitor asupra dreptului privat. 

17) A se vedea lucrări recente pentru susţinerea idealismului juridic W. 

Rathenau — Ou va le monde?; M. Nast — Materialisme et Idealisme juridiques în 

Revue internationale de la thorie du droit, 1929-30, No. 3-4. R. Bonnard — 

Droit naturel ct droit positif, în aceiaş revistă, 1928—1929, No. 1..
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„8. — Necesitatea acestei distincţii. — Necesitatea, acestei 
împărțiri a dreptului a apărut în mintea oamenilor în momentul 

când ei şi-au dat seama.că Statul nu poate fi tratat după ace- 

leași reguli după care sunt trataţi particularii. Prin însăși na- 

tura sa, Statul este obligat să reclame anumite privilegii pen- 

tru el, pentruca astfel să poată face faţă însărcinărilor cu care 

“este învestit. Actele unilaterale sau bilaterale pe care le face 

Statul trebuie să urmeze o ordine legală prestabilită; nerespec- 
tarea ei atrage anularea actului făcut în frauda legii, anulare, 

care se poate face prin singura voinţă. a Statului. Particularii 

„nu pot, prin singura lor voinţă, să anuleze actele pe care le-ar, 

socoti ilegale sau nedrepte: ei trebuie să se adreseze în prea- 

labil justiţiei, singura, în drept a desface astfel de contracte. 

Dar Statul poate veni, pe cale de lege chiar, să-şi desfacă sau 
restracteze angajamentele sale, atunci când interesele lui i-ar 

cere-o; între particulari aceasta nu-i cu putinţă. 

Statul poate creia, pe cale de lege, anumite avantagii și 

prerogative pentru agenţii săi: iresponsabilitatea şefului Sta- 

tului, imunitatea parlamentară, iresponsabilitatea magistraţi- 

lor în exerciţiul funcțiunii lor. Regulele aplicabile în acest caz 

sunt cu totul diferite de acele aplicabile celorlalţi indivizi. In . 

mod firesc deci se crează distincţia, dintre regulele aplicabile 

particularilor (dreptul civil) şi cele aplicabile în raporturile . 

"Statului cu particularii, sau în raporturile dintre State (dreptul 
public). 

9. — Justificarea acestei distincţii. — Existenţa, unor dero- 

gări atât de importante în folosul. Statului şi chiar al unor 'su- 
puşi ai săi, dela regulele generale aplicabile particularilor,: se 
“justifică totuşi destul de ușor. Statul reprezintă interesele per- 
manente ale indivizilor aflaţi pe teritoriul său; toate derogărila. 
dela dreptul comun, făcute în folosul acestui organism, au la 

baza lor interesul general. Statul se-ridică deasupra tuturor : 
voinţelor individuale şi le impune voinţa sa, regula de drept; 
prin chiar această însărcinare a sa, el trebuie să se bucure de 

„un tratament deosibit, care să-i înlesnească posibilitatea de 
a-şi îndeplini misiuni. Interesul general al indivizilor reclamă 
deci o deosebire de tratament între Stat și particulari, din punct 
de verere al regulelor de aplicat; fiecare individ sacrifică o 
parte din personalitatea şi drepturile sale în folosul Statului, 

„ altminteri n'ar fi cu putinţă viaţa organizată. Din acest sacri-;



DIVIZIUNILE DREPTULUI ” 15 

ficiu al fiecăruia în folosul interesului general, Statul își arogă 

dreptul de a-și creia norme diferite de conducere de cele aplica- 

bile particularilor. Şi el are nevoie de norme diferite de: condu- 

cere pentruca, astfel, să fie mai descătușat, mai liber în acţiune 

şi mai în măsură de a-și împlini rolul său. Astfel se justifică 

apariţia. dreptului public. Ă 

Dar cu această justificare putem lesne ajunge la arbitrar 

şi la diferenţe enorme între dreptul public şi dreptul privat. 

In adevăr, care este limita sacrificiilor individuale în folosul 

general, sursă din care- şi trage existența dreptul public? Li- 

mita. aceasta, este foarte greu de precizat și în orice caz va- 

riabilă după diferitele faze ale evoluţiei Statelor. Tendinţa. mo- 

dernă însă este ca această limită să fie fixată în texte precise, 

a căror garantare să fie dată în sarcina contenciosului admini- 
. strativ, sau, în Constituţiile recente, şi în sarcina organelor 

menite să controleze constituţionalitatea legilor. Cu chipul a- 

cesta vom ajunge la o precizare a dreptului public, adică la o 

precizare şi limitare a derogărilor aduse dreptului privat în 
avantagiul Statului. Şi această precizare este cu atât mai nece- 

sară cu cât aceste derogări, variind dela epocă la epocă, după 
autoritatea sau persuasiunea cu care Statul știe să le ceară dela 

supușii săi, ar face ca relaţiile dintre stat şi particulari să de- 

vină nesigure şi lesne schimbătoare, situație extrem de pericu- 

loasă pentru Stat, menită să-i atragă discreaitul..Tendinţa mo- 

dernă este de a se transpune în legi toate principiile dreptului . 

public. 

$ 3. — Subdiviziunele dreptului public. 

SUMAR : 10. Denumirea subdiviziunilor, — 11. Dreptul Constituţional. — 

12. Importanţa dreptului constituţonal. — 13. Izvoarele dreptului constituțional. — 

14. Deosebirea dintre dreptul constituţional şi sociologie. — 15. Caracterul legilor 

constituționale. _ cp . 

10. — Denumirea subdiviziunilor. — Ramura dreptului pu- 

blic cuprinde.o serie întreagă de subdiviziuni: dreptul public 

general, dreptul constituţional, dreptul administrativ, dreptul 

„public internaţional, dreptul penal, așa precum în ramura drep- 

tului privat se cuprinde dreptul civil, procedura civilă, dreptul. 

comercial, dreptul privat..
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Dreptul public general tratează principiile generale cari 

guvernează, materia dreptului public: el nu examinează institu- 

ţiile, ci numai principiile fundamentale care stau la baza lor; 

el examinează rațiunea și justificarea acestor principii şi schi- 

“ țează idealurile de viitor ale dreptului public; el constitue fi- . 

lozofia dreptului public. 

"Această, subdiviziune este în strânsă legătură, cu istoria 

dreptului public, care ajută la înţelegerea instituţiilor şi a prin- 

cipiilor cari stau la baza lor. Examinarea evoluţiei instituţiilor 

constitue elementul cel mai interesant pentru știința dreptului 

public; transformarea lor, lentă sau bruscă, constituie un în- 

diciu sigur de înfăţişarea pe care o va lua în viitor institutia, “ 

căci dreptul public general este chemat să taie potecă subdivi- 

ziunilor dreptului public: filosofia dreptului deschide zările 

viitorului şi întrevede, prin viziunea, sa. generală, perspectiva de 

viitor a instituţiilor; dreptul pozitiv vine să adâncească şi să 

pună stăpânire pe încercările schiţate de filozofia dreptului. 

Dreptul administrativ se ocupă de modul de funcţionare a 

organismului Statului, de fixarea regulelor după care diferitele 

servicii publice trebuie să-şi împlinească însărcinarea lor, în- 

tr'un cuvânt el vine să pună în aplicare şi în posibilitate de a 
„ funcţiona organizarea, pe care în linii generale, o „ stabilește 
dreptul constituţional. 

După d. prof. Paul Negulescu “Diceptul administrativ se 
ocupă de activitatea puterii executive, care trebuie să se exer- 
cite în limitele trase de Constituţie, precum şi de legile date 
spre complectarea și desvoitarea principiilor constituţionale. 
De aceia s'a zis cu drept cuvânt că titlurile capitolelor din drep- 
tul administrativ se găsesc în Constituţie” 15), 

Ă „Dreptul public internaţional cuprinde regulele aplicabil 
între diferite State.-Precum oamenii. trăesc, prin chiar prezenţ 
lor în societate, în relaţiuni reciproce, tot astfel Statele trăesp 
în -relaţiuni unele cu alțele şi :n'ar putea trăi altfel. Regul 
după. care se rezolvă conflictele dintre State sau după care se d 

_ organizează relaţiile reciproce, formează materia dreptului pu y N 
blic internaţional. s 

„Dreptul penal determină principile și fixează “reggulele 

, fa, ooj! 4 

18) Tratat de drept administrativ, cd, III, vol. 1, 1925, p. 6. 
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„după care Statul exercită acţiunea penală, cu ajutorul căreia 

poate face să se respecte ordinea de drept și să se restabilească 

ordinea socială, turburată de infractori. 

11. — Dreptul constituţional. — Dreptul constituţional este 

totalul de reguli şi principii după care se organizează şi se gu- 

vernează un Stat. Dicey îl numeşte :*), după expresia pe care 

'acest cuvân o are. în Anglia „toate regulele care interesează 

direct sau indirect exerciţiul puterii suverane în Stat”. In sfera . 

de competenţă a dreptului constituţional intră deci toate regu- 

lele care fixează organele centrale ale Statului și modul lor de 

funcţionare, precum şi organele de autonomie locală. El se 

ocupă în special de modul de succesiune al autorității suve- 

rane, de modul de desemnare a puterii legiuitoare, organizarea 

și prerogativele puterii judecătorești, organizarea puterii exc- 

'cutive, răspunderea ministerială, răspunderea Statului, supre- 

maţia constituţională, organizarea, puterii constituante. 

Dreptul constituţional se grupează în marea ramură a 

dreptului public. El este partea cea mai interesantă a acestei 

ramuri, menită să imprime dreptului public caracterul său. 
După unii publicişti, dreptul constituţional ar fi totalui 

regulelor cuprinse în documentul numit „constituţie”, fără nici 

o distincţie asupra naturii acestor prescripţii. Ori, această idee 

nu este exactă, nu numai pentru ţări ca Anglia, cari n'au propriu 

zis o Constituţie scrisă, unde majoriattea legilor constituţionale 

este fixată, de tradiţie şi. obiceiu, dar chiar pentru “ţări ca Sta- 

tele-Unite, unde regulele înscrise în Constituţie dobindesc va- 

loare obligatorie numai după ce-au fost recunoscute de justiţie 

ca avînd o astfel de autoritate. Dar, dacă Anglia și Statele 

Unite sunt, din acest punct de vedere, ţări excepţionale, totuşi - 

ideia unu: drept constituţional, în afară de regulele înscrise în 

onstituţic, apare azi pretutindeni ca netăgădită. O serie în- 
treagă de principii, în special în Constituţiile care excelează . 

rin scurtime, nu se găsesc înscrise în texte formale; dreptul 

constituţional se ocupă însă şi de dânsele, le examinează și for- 

mulează judecăţi asupra lor. Hauriou încearcă să vadă exi- 

stența unei legitimităţi constituţionale, adică a unei ordini con-. 

stituționale, superioare Constituţiei şi neînscrise în ea, având 

Ah Ie 
19) Introduction ă Lâtude de droit constitutionnel.
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totuși valoare de lege constituțională și putând fi recunoscută 

ca atare de justiţie. Nu se poate deci susține că dreptul con- - 
stituțional este numai acela care se găseşte înscris în Consti- 

tuţie ci, aşa cum am arătat, toate regulele care prezidează la 
organizarea şi funcţionarea Statului. 

12. — Importanța dreptului constituţional; — _ Dreptul consti- 

tuţional este pârghia pe care se înalţă întreaga viată a Statului. 

EI determină structura Statului, organizează. şi protegueşte” 

viața individuală. El influenţează toate celelalte diviziuni ale 

dreptului public, le determină, caracteristica, le fixează cadrul 

"de desvoltare. Dreptul administrativ nu este altceva decât pu- 
nerea în aplicare a principiilor trasate de el; dreptul penal este 
în strânsă legătură. -cu dreptul constituţional, deoarece vechiul 
principiu mulla poena sine lege, a devenit principiu constitu- 
ţional. Şi o serie întreagă de alte dispoziţii cu caracter penal: 
se găsesc înscrise în Constituţie. Caracterul represiunei penale 

“este stabilit de Constituţie, care prohibă pedeapsa cu.moartea, 
autorizând existența ei numai în vremuri de războiu.. “Dreptul 
civil este și dânsul înfluențat de dreptul constituţional. Prin- 
cipiile organizării proprietăţii şi garanţiile ei se găsesc înscrise 
în Constituţie; regimul politie al unei ţări (aristocrație sau 
democraţie), regim determinat de Constituţie, va, avea o in- | 
fluenţă hotăritoare asupra dreptului civil al unui Stat. Regimul 
proprietăţii, al succesiunei, al familiei, vor fi influențate şi de- 
terminate de regimul politie stabilit de dreptul constituțional. 
Dreptul public internaţional este şi. dânsul influenţat, deoarece 
declararea războiului sau încheerea păcii și a tratatelor inter- - 
naționale, sunt chestiuni înscrise în Constituţie şi determinate . . 
de dânsa. ai , 

Dreptul constituţional, prin natura sa, stăpâneşte întreaga 
ramură a dreptului public și privat. EI își trage puterile lui de 
viaţă, din filozofia, dreptului şi însufleţeşte, influenţează şi de- 
termină întreaga structură a dreptului. El se înalţă în lumea 
dreptului ca un strălucitor astru, care stăpânește mișcarea, tu: 
turor şi le călăuzește calea. El determină. atitudinea şi natura 
tuturor celorlalte subdiviziuni ale dreptului. 

13. — Izvoarele dreptului constituțional. — Istoria popoare- 
lor ne arată că umanitatea a trecut prin diferite faze de civi- 
lizaţie și că, formele vieţii de Stat au evoluat dela epocă la 
epocă, fie prin transformări lente, fie prin: brusce Sguduiri.
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Istoria, acestei evoluţii este izvorul cel mai interesant din căre 

se poate inspira dreptul constituţional. Viaţa trăită a popoa- 

relor, experiența îngrămădită zi de zi, este icoana vie a reali- 

tăţilor de care dreptul constituţional trebuie să ţină seama, 

pentruca la. lumina lor să examineze instituţiile prezente și să 
schiţeze instituţiile viitorului. Istoria oferă cel mai larg câmp 

pentru cercetarea diferitelor instituţii; interesul acestui studiu. 
este cu atât mai mare cu cât el oferă experienţă trăită, realizări 

înfăptuite, asupra cărora se poate formula o judecată 2%). 

! Dar istoria trebuie să fie ajutată, în comentarea datelor. 

pe care dânsa le furnizează, de speculaţia filozofică, chemată să 

interprete și să. critice datele istoriei. Filozofia este aceia care 

„examinând faptele date de istorie, reuşeşte să le distingă, să le 

claseze şi să, formuleze, dela cazuri concrete, reguli generale de 

viață. Filozofia, vine să depersonalizeze faptele, să le ridice la 

înălțimea abstracţiunii şi să le examineze prin această prismă. 

„O preocupare constantă a, filozofiei este aceia de a „sta- 

tornici care este rostul omului pe lume și care este valoarea 
formelor cu care se îngrădese oamenii pentru a: face viaţa po- 

sibilă. La câte reflexiuni n'a dat naștere sclavia, sau dreptul 

Statului de a pedepsi, sau dreptul de imperium al şefului Sta- 

țului. Existenţa și raţiunea însăşi de a fi a, Statului erau discu- 

tate. Filozofia vine să găsească justificare sau să, critice toate 
acestei instituţii. Ea le examinează din punct de vedere al ra- 

ţiunii de a fi a omului. Instituţiile explicate științificește și 

justificate de filozofie îşi au o durabilitate asigurată, fiindcă 
fundamentul: lor este un fundament moral. Filozofia colabo- 

rează cu istoria şi ambele servesc drept cel mai important 

izvor al dreptului constituţional. 

Un al doilea, izvor, tot aşa de important ca și acesta, este 

acela al constituţiilor scrise. Diferitele concepţiuni preconizate. 

de filozofie au fost îmbrăţișate de conducătorii politici ai Sta- 

telor şi transformate în texte concrete de lege. Realizările din 

diferitele constituţii ale trecutului servesc drept cel mai bun ma- 

20) „Pentru istoric, ideile şi principiile sunt simple produse, produse na- 

- turale, inevitabile, fatale, ale evoluţiei conștiinței generale a umanităţii; ele i se 

oferă ca şi organismele vii naturalistului; el le cercetează origina, le descrie for- 
maţia, le expune desvoltarea” (Joseph-Barthelemy în Prefaţă la ed. VI. a Ele- 

mentelor de drept constituţional de A; Esmein).
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trial, ărept cea mai bună sursă, ă pentru dreptul constituţional. 

Constituţiile prezente sunt însă izvorul cel mai important 

al dreptului constituţional, căci ele reprezintă instituţii pozi- 
live, care trebuesc examinate la lumina judecăților formulate 

de filozofie. Dreptul constituțional se sprijină deci în chip fi-. 

resc pe aceste legi pozitive, creindu-și devenirile sale cu ajuto- 

rul istoriei şi al filozofiei. 

"Tot ca sursă a dreptul constituțional trebuie să conside- 

răm, în ţările cari n'au Constituţie scrisă, sau cari ,ca Anglia, 

alături de dreptul scris, au o serie de reguli de drept nescris, 

tradiţiile și practicele constituționale, păstrate din epocă în 
epocă, pe care Dicey le numeşte „convenţii constituționale” 

şi care se compun „din maxime sau practice cari, deşi pu- 
tând să servească de reguli de conduită obișnuită coroanei, mi- 

niștrilor și celorlalte persoane supuse Constituţiei, nu sunt legi, 

în sensul strict al cuvântului”. Un exemplu 'de „convenţie con- 

'stituţională” este dat în cazul când „guvernul demisionează 

“atunci când a perdut încrederea Camerii Comunelor, sau în 
practica formulată astfel: „atunci când Camera Inaltă delibe- 

rează ca Instanță de apel, numai lorzii legişti ( law lords) pot 

lua. parte la deliberări” 2). | 

Aceste „convenţii constituţionale” 1 nu sunt în mod obliga- 

toriu legi nescrise și nu trebuese confundate cu dreptul nescris, 
Ele pot consta şi din o serie 'de dispoziţii de legi scrise, care, 

în practică, să fi dobîndit valoare constituţională. Toate aceste 

dispoziţii servese şi ele de sursă a dreptului constituţional. 

Dreptul constituţional are nevoie, pentru a formula Jude- 

căţi asupra instituţiilor ce organizează, să-şi înfăţișeze perioade 

mai lungi de evoluţie și să examineze aceiaşi instituţie în medii 

şi la popoare diferite. Pentru dreptul constituţional nu există 

frontiere. Instituţiile trebuesce examinate în generalitatea mani- 

festărilor lor la, diferite popoare şi nu în particularitatea cu care 

ele apar la un anumit popor. „Instituţiile juridice nu trebuese 

considerate aparte, ca piese deosebite; trebuie să le considerăm . 
în ansamblul sistemului Ain care fac parte” 22). 

Studiul instituţiilor similare la, alte popoare. deschide ori- 

* 

20) Dicey, op. cit., p. 23. 

22) -A. de Lapradelle, Cours de droit. constitationnel, 1912, p.9. .. 

.
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zonturi noui stiinţei dreptului constituţional. Arătând desvol- . - 
tările și formele pe care le-au luat diverse instituţii, rezultatele 

ce-au dat în diferite mediuri, face cu putinţă înțelegerea insti- 
tuţiilor și a rolului lor. D. de Lapradelle, ocupându-se de dreptul 

comparat ca izvor al dreptului constituțional, spunea: „Nu este 

vorba aici de a pune faţă în faţă constituţiile a diferite ţări, 

pentru a, găsi Statul ideal, guvernul perfect, constituţia model, 

Statul ideal e tot așa de adevărat ca și omul în sine: formele 

de guvern variază după temperamentul guvernaţilor; consti- 
Luţiile sunt rezultantele iştoriei şi nu opere ale spiritului. Ur- 

cându-ne în trecutul istoriei noastre naţionale, privind dincolo 

"de frontierele moastre, vom avea un singur scop: ştiinţă pentru 

ştiinţă; a compara pentru a înţelege și nu pentru a reforma”. 

Dacă pentru Franţa studiul dreptului comparat prezintă 

un atât de viu interes, pentru dreptul nostru constituţional el 

devine cu atât mai indispensabil cu cât, în materie constituţio- 
nală, ţara noastră n'are tradiţie prea lungă, iar toate legile con- 

stituţionale au fost importate pedeantregul, fără să se ţină so- 

coteală de tradiţia, de mentalitatea, de mediul şi felul de viaţă, 

al poporului nostru. Un Stat organizat pe baze agrare, ducân- 

du-și viaţa pașnică, cu singura preocupare'a relației dintre om 

și pământ, se vede deodată dotat cu o constituţie considerată ca 

cea mai înaintată pentru popoarele care se bucurau de o lungă 

tradiţie constituțională, dobinâită prin lupte îndelungate și grele 
jertfe. Rezultatul instituțiilor răsădite în acest mediu nu poate 

fi apreciat la justa lui valoare: .va.: “trebui să trecem hotarele, 

pentru a examina aceleași instituţii în alte mediuri ,singurul 

mijloc de a ne forma, o idee asupra, instituţiei şi de a şti dacă, 

în mediul acesta specific, ele trebuiesc menținute sau transfor- 

mate. De multe ori instituţiile, prin rezistenţa lor, își creiază . 

mediul necesar; alteori mediul este mai puternic decât noul or- 

ganism și-l învinge, făcându-l să dispară. In aceste împrejurări 

se înţelege lesne interesul pe care-l prezintă, în special pentru 

noi, studiul dreptului comparat. 
Desigur, nu vom examina istoria evoluţiei constituționale 

şi a. principalelor instituţii decât la popoarele cari, prin tradiţia 

lor constituţională şi prin însemnătatea instituţiilor lor, au mar- 

cat o etapă importantă în istoria constituţională. Vom examina 

„ în special instituţiile desvoltate în „mediul francez”, în „mediul 

englez” şi în „mediul american”. Sunt ţările cari au avut cea
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dintâi desvoltare constituţională şi cea mai vastă experimentare 
„în: această privinţă. De un „mediu german” nu se poate vorbi, 
„deoarece acesta n'a cunoscut o viaţă constituțională, în sensul 
strict al cuvântului. Totuși, vom examina adesea instituțiile 
„mediului german”, fiindcă ele ne vor prezenta particularități 
deosibit de interesante, vrednice de atenţia noastră. O parte im- 
portantă a studiului noştru va fi rezervată instituțiilor din sta- 
tele vecine nouă, cu mediu de experimentare mai apropiat de al 
nostru. - a a 

„. Vom examina instituţiile similare-ale altor popoare, nu 
N 

numai pentru a ști, cum o făcea Lapradelle, ci pentru a compara 
“şi a putea astfel judeca instituţiile noastre. Progresul unei ţări 
stă în valoarea instituţiilor ei; valoarea instituţiilor depinde în 
cel mai înalt grad de încrederea, pe care o au în ele cetăţenii. 

„Când guvernaţii constată că același instituţii, în alte ţări, dau 
rezultate bune, desigur, ei vor trebui să caute motivele neajun- 
surilor nu în instituţii, ci în alte cauze specifice. Dacă lucrul a- 
cesta, este adevărat pentru orice popor, el este cu atât mai. ade- 
vărat pentru poporul nostru, care are de tras atâtea învățăminte 
din studiul dreptului comparat *). Acum se pune bazele orga- 
nizării noastre ca Stat constituţional; importanța problemelor 
„care se ridică este covârșitoare; de fericita lor rezolvare de- 
pinde viitorul însăși al naţiei. j i 

14. — Deosebirea între dreptul constituțional şi Sociologie. — 
Dreptul constituţional nu trebue confundat cu Sociologia, care, 
în parte studiază aceleași instituţii ca şi dânsul, dar privite din 
alt punct de vedere. Sociologia este o ştiinţă naturală, care are 
drept scop să descopere legile naturale după care se formează, 
se organizează, se desvoltă și pier societăţile omeneşti. Ea exa- 

N 

23) „Pentru istoric, principiile care trebuie să-i fixeze atenţia şi merită 
analiza sunt cele în favoarea cărora s'a produs adesiunea sentimentului universal, 
Aceste principii odată desprinse, istoricul le supune probei conştiinţei sale, indi- 
viduale; numai în ultimul loc va încerca să împărtăşească cititorului părerea sa 
particulară. In primul rând observaţia, mărturia bunului simţ al autorului apoi, 
apelul la bun simţ al cititorului însfârşit, acestea sunt, îmi pare, trăsăturile me- 
todei istorice aplicate dreptului constituţional” (]. Barthâlemy, Prefaţă citată). 
lar mai departe: „Idealul metodei istorice este critică instituţiilor prin rezultatele 
lor, definiţia influenţei pe care ele au exercitat-o asupra prosperității libertăţii, | 
ordinei, liniştei naţiunii: nu se poate drept constituţional fără istorie politică“. 

«



SUBDIVIZIUNILE DREPTULUI PUBLIC 23 

minează formațiunea Statelor şi a guvernelor nu din punct de 

vedere juridic sau istoric, ci din punct de vedere organic. Istoria, 

desigur, este unul din elementele de bază ale Sociologiei. 

Dreptul constituţional, dimpotrivă, examinează Statul şi 

guvernul ajuns într'o anumită formă juridică, rezultat al evo- 

luţiei, al tradiţiei şi obiceiului. Dreptul constituţional exami- 
nând faptele, desprinde spiritul lor juridic și principiile funda- 

mentale care le guvernează; el trage de aici consecințele sale 

juridice. Pe când Sociologia studiază din punct de vedere orga- 

nic evoluţia instituţiilor, dreptul constituţional, întemeindu-se 

pe realitatea faptelor date, le transpune în formă abstractă, 

formulează judecăţi şi creiază reguli de viaţă. 
_ Esmein schiţează astfel diferenţa dintre dreptul constitu- 

_ţional şi sociologie: „Sociologia, care este o știință naturală, are 

drept scop să descopere şi să desprindă legile naturale după care 

se formează, se organizează, se desvoltă și se descompun So- 

cietăţile omeneşti. Ea cuprinde în mod necesar formarea. Sta- 

telor şi a guvernelor, nu în întâmplările lor istorice, ci în evo- 

luţia, lor organică; şi deşi tânără încă, a dat rezultate impor- 

tante.. Dreptul constituţional, care este o ştiinţă juridică, are un 
cu totul alt scop. El ia un Stat sau un guvern, ajunse într'o for- 

mă determinată, pe care a fixat-o. obiceiul sau legislaţia: îi 

desprinde “spiritul şi principiile fundamentale, din care trage. 

consecințele; construeşte astfel sistemul logic. și juridic. Dar 

dacă dreptul constituțional astfel înțeles nu-i Sociologia, istoria 

dreptului constituţional la un popor şi mai ales istoria compa- 
rată a dreptului constituțional la diferitele popoare, sunt in- 

contestabil, unul din mijloacele cele mai sigure ale Sociologiei, 
unul din acele care-i permite cel mai eficace să desprindă legile 

naturale după care evoluează Statele şi guvernele” 4). 
15. — Caracterul legilor constituționale. — Origina şi meni- 

rea dreptului constituțional ne dă indicaţia naturii. legilor 

sale. Având o chemare atât de importantă și fiind menită să ho- 

tărască existenţa însăşi a Statului, este firesc ca aceste legi, de- 
numite legi fundamentale, să aibă un caracter deosebit de al ce- 

lorlalte legi, atât prin modul lor de formaţiune, cât şi prin modul 
7 

! , ' 

24) Elements de droit constitutionnel francais et comparce, VIll-e edit., 

1927, |, p. 41. - . 

4
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în care pot fi schimbate. Ca, unele ce sunt menite să traseze ]i- 
niile generale de conducere şi organizare, ca unele ce prin fiinţa - 

„lor influenţează toate celelalte ramuri ale dreptului, este firesc 

„text constituţional, 

ca stabilirea lor să se facă cu anumite garanţii deosibite 
şi de o autoritate special investită, iar puterea lor să fie mai 
mare decât a legilor obişnuite. Nici o lege nu este eternă și nici 
o lege nu este stabilită pentru un timp anumit; legiuitorul de 
azi nu poate să împiedece opera legiuitorului de mâine. Acest 
lucru este adevărat şi pentru legile constituţionale, cu singura 
deosibire însă, că acestea, fiind socotite legi fundamentale, in-. 
stituirea şi modificarea, lor se face cu mai multe precauțiuni 25). 

'25) D- Prof. Anibal Teodorescu în Tratatul său de drept administrativ, 
vol.'I, 1929, p. 1î, nota 2, consideră drept legi constituţionale toate acele legi 
câre corespund unor imperative constituţionale şi care sunt 'făcute în satisfa- 
cerea unor cerinţe pozitive ală Constituţiei. -sa se exprimă categoric în această 
privinţă: : N | 

- „Noi am atribuit acest caracter legilor cari corespund unor imperative 
constituţionale şi care sunt făcute deci spre a se satisface! cerințele unor texte 
pozitive din Coastituţiune. Prin. forma lor ele sunt tot legi ordinare şi deci pot 
fi modificate sau abrogate în acelaş mod ca şi legile ordinare. Prin fondul lor 
aceste legi au ca punct de plecare un principiu sau un text '"constituţional.. De 
aici urmează că ele nu pot fi modificate oricum ci numai cu paza acelor prin- 
cipii constituţionale, cari le-au motivat apariţiunea; şi că nu pot fi abrogate 
pur şi simplu, ci numai înlocuindu-le cu alte legi, cari să purceadă dela aceleaşi 
principii. : A . Pa 

i Acest înţeles ni s'a părut cel mai potrivit cu starea actuală a dreptului 
nostru public”. | | : | Ia 

Examinând cu atenţie această părere a d. prof. Teodorescu, desprindem 
următoarele idei : N: ” Pi 

a) Legi constituţionale sunt acele legi făcute în satisfacerea unui.text al i 
Constituţiei; , Ia , 

"€) Prin fondul lor aceste legi au ca punct de plecare un principiu sau un 

Din' aceste constatări rezultă: - | : A . 
bă a) Aceste legi nu pot fi modificate oricum ci numai cu paza acelor prin- 

cipii constituţionale, cari le-au motivat apariţiunea; : ” | 
b) Ele nu pot fi abrogate pur şi simplu, ci numai înlocuindu-le cu alta 

"legi, cari:să purceadă dela aceleaşi principii. 
Construcţiunea juridică a d. prof. Teodorescu îşi găseşte o singură expli- 

caţie, aceia că D-sa este animat, ca şi toţi oamenii de ştiinţă, de dorinţa de: 
stabilizare a instituţiilor” noastre. politice şi administrative. Mania de legiferare 
care este azi criteriul de socotire a activităţii guvernelor, abrogarea pe plano 
a legilor făcute de un guvern anterior, sunt relele cele mai grave de cari suferă 

x
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Ele dobîndesc, prin faptul acesta, un caracter special,-de legi su- 
'perioare, cari nu pot fi modificate de legile ordinare :acestea 
trebuie să li se subordoneze lor. Şi în cazul când o lege ordinară - 
ar înfrânge o dispoziție a Constituţiei sau a unei legi constitu- 
ţionale, legea ordinară trebuie să se plece în faţa legei constitu- 
ţionale. Constituţiile modern încep să înscrie mijloace prin care 
să se poată garanta supremaţia legilor constituţionale asupră 
celor ordinare. 

Această idee nu este însă exactă pentru toate constituţiile: 
sunt constituţii cari pot fi modificate prin orice lege ordinară; 
nici o deosebire nu există între'legea constituțională ş și legea or- 

. dinară. Acesta este cazul constituţiilor flexibile, cum sunt Sta- 
tutul italian sau legile constituţionale engleze, spre deosibire de 
constituțiile rigide, ale căror dispoziţii nu pot fi modificate de- 
cât cu respectul unoryanumite forme. Sunt însă unele țări care 

deşi au Constituţie de tip rigia, totuşi, nu cunosc în practică o 

"deosibire între legile constituționale şi cele ordinare: deși ca 

formă ele sunt complect diferite, totuși, în aplicaţiunea jude- 

cătorească nu: se cunoaște nici un mijloc pentru a se garanta 

celor dintâi o superioritate. Acesta este cazul Franţei. Legile: 

constituţionale se bucură aici numai de o superioritate teore- 

tică, morală, sancţionate din punct de vedere politic, 

La, noi s'a recunoscut legilor constituţionale o superioritate 
nu numai morală, dar chiar pozitivă: controlul constituţionali-: 
tăţii legilor dat în căderea puterii judecătoreşti. Superioritatea. 

legilor constituţionale, negarantată însă cu o sancţiune jude- 

4 

dreptul nostru public. Numai aşa se justifică teoria d-lui prof. Teodorescu. Căci. 

chiar D-sa recunoaşte că aceste legi pot fi modificate sau abrogate.. În forma lor, 

ca legile ordinare. Din punct de vedere al fondului însă, ele n'ar putea fi modi- 

ficate decât după anumite principii, arătate mai sus. Dar nerespectarea acestor 

„principii nu este sancţionată; legiuitorului nu-i, se impune decât o simplă sanc-. 

țiune morală. D. Prof. Teodorescu nu ne spune dacă legile acestea constituţio- 

nale, modificate în formă ca simple legi ordinare, dar în fond fără respectul 

principiilor preconizate de D-sa, ar putea fi declarate neconstituţionale de Inalta 

Curte, aşa cum în Statele-Unite au fost declarate neconstituţionale amendamen- 

tele la Constituţie, pe consideraţia că contraveneau spiritului constituţional, deşi 

întruneau toate condiţiile de formă cerute de Constituţie. Noi credem că o atare 

soluţie nu poate fi admisibilă şi vom da denumirea de legi constituţionale ace- 

lor legi cari nu pot fi modificate decât cu aceleași forme ca şi Constituţia (legile: 

agrare, legea pentru încetăţenirea evreilor, etc.).
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 cătorească, mare altă, valoare decât aceia a.unui deziderat 

moral. Numim legi constituţionale acele legi (constituție sau 

legi speciale) cari sunt edictate cu garanţii deosibite de a ce- 

lorlalte legi și nu pot-fi modificate decât cu paza anumitor 
formalităţi, spre a reprezenta cât mai exact voinţa naţiunii, ele 

fiind instituite în principiu pentru o perioadă mai lungă. 

$ 4. — Dreptul interprovincial. 

.SUMAR.: 16. Istoric. — 17, Răportul dintre dreptul interprovincial, şi 

“dreptul internaţional. — 18. Izvoarele dreptului interprovincial. — 19. Conflictul 

legilor. — 20. Origina sa. — 21. Opera lui Bartole. — 22. Şcoala sfatutară. — 

23. Critica şcoalei statutare. — 24. Opera lui B. d'Argentre. — 25. Şcoala fla- 
mandă şi Olandeză. — 26. Şcoala franceză din secolul XVII şi XVIII. — 27. Ca- 

'racterele dreptului interprovincial. — 28. Caracterele dreptului interprovincial ro- 

mân. — 29.. Examinarea jurisprudenţii. — 30. Ce legi de organizare se aplică în 

provinciile apilite ? — 31. Desființarea autonomiei Ardealului. — 32. Critica solu- 

ției Inaltei Curți. — 33. Soluţia problemei în Franţa. — 34. Alte soluții jurispru- 

denţiale. — 35. Conflictul legilor în timp. — 36. Conflictul legilor în timp şi spaţiu. 

37. Soluţii similare în Alsacia şi Lorena. — 38. Caracteristicele dreptului inter- 
„provincial. 

16. — Istorie. —. De o bună bucată de vreme, o expresie 

nouă, dreptul interprovinciăl, este asidu întrebuințată de jurişti. 

Expresia aceasta se referă în adevăr la o chestie nouă, sau este 

numai o reluare a: unei vechi manifestări a dreptului, iată pro- 
blema primă. care ne preocună. 

Dreptul interprovincial este în adevăr pentru noi, o ex- 
presie recentă, reapărută acum, după războiu, dar referindu-se 
la o problemă mai veche, cunoscută în toate timpurile de ju- 

riști sub denumirea de conflictul legilor. 
Juriștii moderni, spirite generalizatoare, au socotit că a- 

ceastă expresie de conclict a legilor, este puţin cam învechită şi 
că este locul a fi reîntinerită printr'o expresie nouă, care să 
conţină, poate ceva mai mult decât expresia, veche. | 

După părerea, acestor juriști, dreptul interprovincial ar fi 
acel drept, nou ca conţinut, ce se naşte din conflictul între le- 
gile diferite.a două sau mai multe provincii ale aceleiaș ţări. 

„Fiindcă această ramură nouă de drept apare între .hota- 
rele unui singur Stat, jurişti au socotit că vechea expresie de 

> 

se
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conflict al legilor devine improprie în acest caz și că este locul. 
a se creia o expresie nouă, care să sintetizeze noua stare de lu- 
cruri, care să denumească noua creaţiune: juridică. 

Dreptul interprovincial este deci dreptul care se creiază. 
din conflictul legilor existente în diferitele provincii ale ace-- 
luiaş Stat. 

Ne găsim în faţa vechii probleme « a conflictului legilor — 
sintetizată cu o denumire nouă, tocmai din cauza particularităţii. 
conflictului între hotarele aceleiaşi ţări, denumire pe care o. 
întâlnim, nu sub formă generală, chiar în secolul XIII 

17. — Raportul dintre. dreptul interprovincial şi dreptul inter-. 
național, — Ceiace a determinat pe jurişti să recurgă la această. 
denumire nouă, a fost faptul, suprinzător pentru dânşii, că un. 
conflict între legile diferitelor provincii este posibil să nască. 
în interiorul aceleaşi ţări. Până acum ştiau că astfel de conflicte 
se nasc numai între legiuirile diferitelor ţări şi că acest con: 
flict a dat naştere unei ramuri deosebite de drept, dreptul” 
internațional, public sau privat. „Dreptul internaţional privat. 
s'a născut din desvoltarea luată de relaţiile de ordin privat 
între diferitele popoare” 3). ” 

In toate timpurile și la toate popoarele“a existat această. 
Știință: Chiar cea mai îndepărtată antichitate o cunoaşte, sub. 
forma, conflictelor care se nășteau între diferitele populaţii: 
situate pe teritorii diferite 0), 

Dar, mai mult decât atât. Dreptul internaţional privat, . 
sub forma mai particulară de drept interprovincial, nu est: o. 
creaţie proprie a urmărilor războiului actual, ci a existat cu 
mult înainte în Statele federale, şi la începutul formării Sta-. 

„telor, în secolul XIII—XV. Este adevărat că, din punct de ve-- 
“dere al situaţiei juridice, Statele federale se deosebesc de Statele 
de azi, în cari apare dreptul interprovincial: privită chestia, în 
genere însă; putem găsi aici germenii și ai dreptului internaţio-- | 
nal privat şi ai dreptului interprovincial. 

18. — Izvoarele dreptului interprovincial. — Dreptul inter-. 
provincial îşi găseşte existenţa, la noi în trei cauze deopotrivă. 
de puternice : Fa 

25) A, Pillet — Trail pratique de droit. international prive; t. L:ed.- 
1923, p. î. Vezi în acelaş sens şi P. Missir, Curs litografiat. 

26) A. Pillet — loc. cit, 
>
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a) Greutatea e a transforma deodată, prin lege, o în- 

treagă concepţie şi mentalitate de viață umană. In adevăr, 
legile nu sunt altceva, sau nu trebuie să fie, decât expresia : 

“juridică a, vieţii popoarelor. Ele sunt corolarul întregii activi- 

„tăţi umâne după un teritoriu cai, sunt imaginea concretă. a 

sufletului celor cărora li se aplică. Sunt deci motive serioase 

"de ordin etnic şi psichologic, care determină şi constrânge + Ţa 

legiuior să nu modifice deodată şi radical, legiuirea existentă 

a unei populaţii 27). Spiritul coriservator al popoarelor se opune E 

la această 

b) Tradiţia şi mândria, personală, aducând după sine ideiu 

regionalistă, se opun deasemeni la modificare, în sensul unifi- 

cării legislaţiei. Fiecare grupare umană, constituită în hotare 

etnice, poate avea o personalitate ce sine stătătoare, care să. 

nu vrea să abzică în faţa personalităţii Statului cu care se în- 

. tregeşte. Acesta e cazul nostru, al Franţei și Italiei. Provinciile 

ce-au întregit patria — şi nu atât provinciile, adică populaţia, 

cât mai ales elementele conducătoare — socotesc că ar fin! 

abzicere dela întreaga lor tradiţie, dacă ar primi așa, pe dean- 

tregul,. legiurile vechiului regat 2). In faţa 'acestei situaţii le- 

4 . N - - 

1 27) Aceasta a fost unul din motivele determinante pentru care atât legiui- 

torul nostru, cât şi cel francez, sârb, cehoslovac şi polon, deşi şi-au reîntregit 

Statul, au fost totuşi obligaţi să menţină legiuirile existente la diferite populaţii 

ce reveneau Statului de origină. La noi, această dispoziţie şi-a găsit aplicare 

-şi în textul Constituţiei, care, prin art. 137 dispune că până la unificare, legile 

lcale rămân în vigoare. In Franţa, abia prin legea din 1 Ianuarie 1924 sa. 

“extins codul civil în Alsacia şi Lorena, pe timp de 10 ani, cu titlu de încercare. 

28) Impotrivirea de a primi legile de, unificare nu se manifestă numai - : 

atunci când este vorba de a se introduce marile legiuiri, ci.şi atunci când e 

vorba de a introduce dispoziţii de mai mică importanţă. Este recentă armnintirea 

campaniei dusă împotriva introducerii corpului de portărei în' Bucovina şi- 

"Transilvania. Dânsele ar voi o unificare, dar această unificare să se facă luân- 

du-se de. bază legiuirile locale din aceste provincii. Fără a discuta această chestie 

aici, ţinem de pe acum să spunem că legiuirile locale, în afară că sunt foarte 

vechi şi foarte defectuoase, nu sun: expresia vieţii poporului român, ci sunt o 

-creaţiune străină de sufletul acestui popor, menite '— cin punct ce vedere eco- 

nomic ca şi politic — să-l subjuge fostelor popoare dominante. Se poate mândri 

„poporul român din aceste ţinuturi că este făuritorul unei legislații naţionale? 

Neapărat că nu. Intr'un singur domeniu, în materia aceasta, poporul român din : 

aceste provincii a creat, în domeniul obiceiului. Dar tocmai aici există cea mai 

;perfectă asemănare, ca fond, între populaţia română din diferite ţinuturi, 

a
 

a
 
a
 
a
i
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giuitorul nostru s'a văzut nevoit să amâne unificarea până ce 
se va revizui întreaga legislaţie și pune de acord cu cerinţele 
vremii, cu tradiţiile și viaţa juridică a diferitelor regiuni. 

Desigur, din punct de vedere tehnic, calea adoptată de le- 

giuitorul român este cea mai recomandabilă. Ea a fost adoptată 

şi de Italia, care și acum lucrează, cu aceleași greutăţi ca și 

noi, la opera de unificare a legislaţiei. Dar din punct de vedere 

practic și naţional este, cupă părerea, noastră, calea ceă mai 

greşită şi mai periculoasă. Franţa a observat la timp. acest 

lucru și printrun act de eroism, demn de admirat, a impus - 

Alsaciei şi Lorenei, cu titlu de încercare, este adevărat, şi abia 

dela 1924, legislaţia civilă a Franţei. | 
Am spus că sistemul adoptat de noi este și greșit şi peri- 

culos, din punct de vedere al intereselor superioare ale ţării. 

Orice s'ar'spune, unitatea sufere foarte mult din cauză că ju- 
decătorii din diferite provincii, 'rezolvind conflictele dintre par- 

ticulari în numele legii, care reprezintă aici persoana supe- 
rioară a Statului, se pronunţă în chipuri Gcosebite, după re- 
iuni. Cel fel de Stat unitar este acela când un testament, de 

exemplu, care conține o substituție fideicomisară, este valabil 

în Basarabia, Bucovina şi Ardeal, pe când el este anulat în 

vechiul Regat, pe baza art. 803 cod. civ. Şi câte exemple de 

asemenea natură s'ar putea aduce. | 

c) Al treilea element hotărâtor în opera de unificare, este 

greutatea, din punct de vedere tehnic și. juridic, pe care o com- 

portă această lucrare. Opera de revedere a legilor, de punere 
în acord cu cerinţele vieţii, este o-operă enorm de grea, care ar: 

„nevue de elemente de primul rang, de talente desăvârşite şi de 

oameni de concepție largă. Pentru noi, sistemul nenorocit al 

comisiilor este o adevărată plagă și una din cauzele de seamă 

ale înțârzierii. operii de unificare. Coniisia nu va putea fuce 

niciodată operă serioasă şi operă de concepţie. Preferăm ca. 
îu locul unei comisii, să avem opera unui singur om, chiar 
greşită în unele puncte. * 

Comisia este o creaţie a vremurilor de orâfaceri, atunci 
când apar la suprafață elemente dubioase și nepregătite, lipsite 
de curajul de a-și lua răspunderea personală; comisia denotă 
şi starea scăzută a nivelului intelectual. lipsa personalităţilor 
de seamă, plăcerea de a lucra în anonimat. Operă serioasă de 
legiferare nu poate face decât concepţia unui singur om; ex-
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cepţii se admit numai atunci când personalităţi de seamă, unite 

perfect sufletește şi intelectualiceşte, înțeleg să, colaboreze fără 

distincție la opera comună. 
19. — Conilietul legilor. — Se cuvine ca, înainte de a “înfă- 

țişa, aspectul modern al conflictului legilor și a desprinde sug- 

gestiile de viitor, să ne înfăţișăm acest conflict la lumina se- 

colilor trecuţi, pentrucă metoda istorică ni se pare cea mai 

sigură pentru a putea ajunge la rezultate certe. 
Conflictul legilor este o expresie veche, care apare odată | 

cu ideia formării Statelor. In chip necesar, — legile sunt ex-. 

presia. şi opera, suveranităţii naţionale a unui teritoriu dat 2). 

- Suveranitatea, exercitată pe un teritoriu anumit, — și acest 

teritoriu formează şi dânsul o condiţie esenţială — îmbracă 

denumirea de Stat. - 

Statele, evident, se 'au între dânsele în chip independent: 
legile, opera suveranităţii acestor State, ar trebui să fie şi - 

dânsele strict limitate în marginile aceluiaş Stat. Relaţiile din- 

ire State însă, şi legăturile cari se stabilesc între supuşii dife- 
ritelor State, au dat naştere unei doctrine speciale, menită. să 

asigure ordinea naţională, doctrina întrepătruinderii diverselo” 

legi teritoriale. - 

In interesul stabilităţii relaţiilor dintre oameni, în inte- 

resul menţinerii ordinii naţionale şi internaţionale, Statele au 

hotărit să renunţe la, o parte din personalitatea lor, admițând, 
sub rezerva principiului reciprocităţii, ca legile altui Stat să. 

pătrundă și să-şi găsească aplicaţie pe teritoriul statului lor, 
- Dar această pătrundere a legilor, explicată prin faptul că anv- 

mite legi ale Statului nostru, sp. ex. înțeleg să urmeze pe un 

„Român şi dincolo de hotare, ori unde ar merge, a putut să vină 

în conelict cu legile Statului pe teritoriul căruia se găsea Ro- 
-mânul. Această întrepătrundere. reciprocă a legilor, această, 

ciocnire între diferitele principii de drept, am arătat că a fost 

denumită conflict al legilor," 

Pentru a putea, rezolvi acest conflict al legilor, jurştii au 

elaborat numeroase teorii: de drept, a căror origină se urcă 

până în evul mediu. Iată un Român, care merge să cumpere: 

mărfuri din Cehoslovacia, înche contracte acolo şi se întoarce 

29) M. Planiol — Traite de. Droit civil, t. 1, edit. .1925, p. 78. 
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apoi în ţară, spre-a le aduce la îndeplinire. In ipoteza că exe- 

cutarea contractelor suferă şi că va fi nevoie să se recurgă la 

concursul justiţiei, care lege se va aplica contractului de faţă? 

După cari norme de drept va fi soluţionat acest diferend, pre. 

- supunând, după cum se întâmplă în practică, că legile celor 

două State, în această privinţă, diferă ? - 
__ Dar, pentru noi problema se pune, aşa cum am arâtat, în- 

trucâtva diferit. In interiorul aceleaşi țări avem regiuni cu 

norme de drept diferit. E o reîntoarcere a timpurilor de altă- 

„dată, când în aceiaş ţară aveam norme diferite de drept, fie 

- drept cutumiar, fie drept scris. Această faţă nouă a problemei 

a determinat pe jurişti să-i acorde: denumirea de drept înter- 

provincial. . 

20. — Origina sa. — Originele acestei construcţii juridice: 

se găsesc în toate Statele Evului mediu, care se ridicau dela 
o viaţă locală la o viaţă generală de drept. Ea apare pentru 

întâia oară în interiorul aceluiaș Stat, cu prilejul conflictului 

dintre diferitele legislații locale, în special vechile cutume 2). 

In Italia au fost studiate pentru întâia dată aceste mici con- 
flicte locale, dela începutul secolului XIII. | 

Forma. sub care se manifestau aceste conflicte a fost acea- 
sta: In Italia, pe acea vreme, se găseau faţă în faţă, legile muni- 

cipale sau provinciale, numite statute, şi dreptul roman şi drep- 

tul lombard, cari conduceau țara întreagă și purtau denumirea 

de legi *:). Dreptul interprovincial apare deci studiat pentru 

întâia dată în secolul XIII, sub forma conflictului dintre Statute 

„şi legi 12). 

Aceste teorii ale şcoalei italiene, au fost reluate de școala 

franceză, prin cei mai de seamă interpreţi 'ai ei, Dumoulin “ și. - 

- VArgentre. Evident, pentru a ne ocupa de actualul drept inter- 

provincial socotim că este absolut necesar să aruncăm o su- 
mară privire de total asupra lungii şi laborioasei evoluţii a 

conflictului dintre legi şi statute și asupra vestitelor teorii de 

interpretare ce s'au emis. Numai" astfel vom putea să desprin- 

30) A. Pillet — op. cit, t. |, p. 3741. 

31) M. Planiol — op. cit., t. |, p. 79. ă 

32) A. se vedea o minunată şi profundă desvoltare a istoriei conflictului 

„_Gintre statute şi legi şi a diferitelor teorii emise în A. Lain6 — Introduction ă 

Ll'etude du droit international privă, 18585—1592, 2 vol.
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dem o normă generală de care urmează, să, fim călăuziţi, atunci - 

când vom avea să rezolvim un conflict de natura aceasta *). 

21. — Opera iui Bartole, — În Italia, secolului XIII, acolo 

unde pe fundamentul lumii romane apuse, pe o puternică tra- 

diţie de drept, care a servit de pârghie de legătură pentru uni- 

tatea Statului roman, începe să se ridice, la sosirea, curentului 

de mentalitate şi viață nouă adus de barbari, o lume de v 

structură diferită, acolo a apărut pentru întâia dată acest con- 

îlict al legilor interprovinciale şi tot acolo a fost studiat. 

Lumea romană, după prăbuşirea imperiului de apus, ră- 

mâne oarecum dezorientată. Prăbuşirea imperiului reprezintă * 

- şi distrugerea ideii de Stat. Niciodată, în tot decursul lumii 

romane, 'această expresie n'a suferit o înfrângere mai dure- 

roasă ca acum *1), 

Apariţia barbarilor la porţile Romei, are darul să re-: 

Geștepte, în faţa pericolului, și să renască, vechea ideie de Stat. 

' Barbarii nu trebue să ni-i închipuim sub forma, - îngrozitoare 

ce pare s'o poarte expresia în sine: Pentru lumea, timpurilor 

de atunci, barbarii erau populaţiile ce, în stare nomadă, trăiau 
la hotarele imperiului și care, din moment ce imperiul nu mai 

- există, încep, atraşi de splendoarea şi farmecul Romei, să do- 

rească să ia locul stăpânirei romane. 

In faţa acestui pericol ideia, Statului renaşte iar. Ca. o 

încoronare a acestei idei, ca o consacrare a ei, drevtul trebuia 

să-şi orânduiască legi care să reglementeze suveranitatea în 

limitele Statului. Acest conflict dintre lezile romane sau lom- 

barde şi statutele. locale era, studiat de. jurisconsulţii italieni 

fără să se fi creiat o teorie generală în această privință, sau 

cel puţin anumite norme de interpretare. Singura lor normă 

: de interpretare era, găsirea celei mai bun soluţii, considerată 

ca atare, după bunul simţ şi natura lucrurilor. 

33). Ţinem. să reamintim o veche terminologie, întrebuințată de toţi juriştii, 

şi pe care o vom utiliza şi noi: statut real, „statutum in rem'“, „statutum quod 

disponit de rebus“ era expresia care se referea la dispoziţiile relative la bunuri, 

pe când statutul” personal, „statutum în personam quod disponit de personarum 

statu, conditione et qualitate”, erau dispoziţiile relative la persoane. (V, Pillet, 

loc. cit; Planiol, loc. cit.). : IR 

34) Girard: Droit romain; Mommsen — Histoire romaine. Fustel de Cou- 

langes, etc, - pa .



DREPTUL INTERPROVINCIAL - 33 

Pentru întâia dată Bartole, (1315—1357). ridică aceste 
materii la rangul unei teorii de total. El se străduește ca, ţi- 
nând socoteală de interpretarea jurisconsulţilor din timpul său 
şi de toate soluţiunile cari erau în conformitate cu natura lu. 
crurilor, să creeze un principiu unitar de interpretare, prin- 

„cipiu care va rămâne aproape neschimbat până în secolul 
XVI *), 

Şi era lesne pentru dânsul să facă acest lucru căci i se 
prezentau două situaţii de fapt în perfectă concordanță: 

a) Deoparte, existența vechiului drept al străinilor la 
Roma, acel Jus gentium, câre servea să reglementeze raportu-- 
rile ce se creiau între diferite persoane, aparţinând claselor 
deosebite ale populaţiei. Mulțumită lui Jus gentium, conflictelo 
care se năşteau între diversele clase sociale, erau repede rezol- 
vate; deaceia colecţia lui Iustinian este complect lipsită de texte 
relative la dificultăţile de acest ordin. 

b) De altă-parte, existența unei regiuni — Italia septen- 
trională — unde un mare număr de cetăţi prospere, active, 
independente, legaseră, între ele relaţii puternice, în special de 
ordin comercial. Rezolvirea acestor conflicte de legiuiri, obi- 
ceiuri sau statute diferite, a dat prilej desvoltării unei teorii 
deosebite. cunoscută sub numele de doctrina statuielor 35) 

Dar Bartole şi şcoala sa — postglosatorii, cum li se 
spunea — se deosebesc în special prin metoda. ciudată pe care 
au urmat-o. Ocupaţia lor de predilecție era să comenteze glo- 
sele pe cari. autorii anteriori lor le pusese deasupra, textelor 
lui Corpus juris. Legea romană era pentru postglosatori legea 
fundamentală, punctul lor de reazim. Această lege era luată 
drept fundament al raţionamentului la, care dânşii voiau să 
ajungă în soluţiile lor :7). „Marele respect profesat de savanții 
acestei epoci pentru legile romane: le impunea aceste pioase. 
ficțiuni; în' realitate, ceeace-i determina la aceasta, erau mai 
degrabă, anumite idei de bun simţ, cum este această idee că. 
ceiace-i conform dreptului comun poate mai uşor să fie_ întins 
decât ceiace-i special şi excepţional!” 33), 

35) Petre Missir, Cursul litografiat, 1923. 
3) A. Pillet — Op. cit., vol. 1, p. 23. 
37) A. Pillet — Op. cit. t. 1, p. 25, 
38) A. Pillet — Op. cit. t. 1, p. 25—26,
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Bazată pe acest principiu şcoala lui Bartole și a elevului 

său Balde ia proporţiile unei adevărate școli creatoare a unei 

"doctrini noui, doctrină ce va servi de fundament dreptului in- 

ternaţional privat. Este chiar după acum de remarcat acest 

principiu stabilit de şcoala, italiană în materie de interpretare 
și deslegare a, conflictului legilor: legile cu caracter general, le- 

gile cu fond adânc uman, depăşesc, prin sfera lor de aplicaţie, 

iegile cu caracter special. Aceste principii ne vor călăuzi. cum 

„vom vedea, în urmă, şi atunci când vom avea să ne ocupăm de 

dreptul interprovincial. a ' 

„22. — Şcoala-statutară. — Dar şcoala, italiană, prezidată, de 

Bartole, oricât are meritul de a fi pus bazele unei teorii de 

viitor, ca, orice școală care creiază o teorie, are și lipsuri destul 

de multe, lipsuri ce se manifestă în special prin nepreciziunea 

termenilor și prin oarecare nesiguranță în generalizări. Nu- 

mim şcoala lui Bartole şcoală italiană şi nici decum școală 

statutară, care e creiată, dimpotrivă, de Dumoulin. Ideia, fun- 

damentală, pe care se sprijină şcoala lui Dumoulin este clasi- 

ficarea, statutelor. Imparte statutele în statute cari regulează 

- forma actelor şi procedura (statute ordinatoria). Acestea sunt 

pur teritoriale *), spre deosebire de statutele cari privesc per- 

soanele şi cari sunt declarate personale. 

Această distincţie este coloana pe care se sprijină în- 

treaga doctrină a nouii şcoli. Şi această distincţie va fi sursa 

unei bogate doctrine și dispute juridice, ce nu este nici azi 

mult mai avansată ca atunci. Să , 

- Suveranitatea şi teriorialitatea sunt două principii de 

strânsă legătură, cari par să excludă ideia întrepătrunderii. 

Conflictul apare atunci când o nouă suveranitate caută ca pă- 

trunzând pe teritoriul primei, s'o înlocuiască. Cum se va deslega 
acest conflict? Iată problema de căpetenie ce-l preocupă pe 

Dumoulin. 

 Suveranitatea legii, întinzându-se pe un teritoriu dat, era 

un principiu de mult câştigat. Locus regit. actum, era cea mai 

tipică carăcterizare a sa. Dar, un, principiu tot așa de impor- . 

tant, acel al suveranităţii persoanei, se ridică. Statutarii, în 
+ 

39) M. Planiol — Op. cit, t. L, p. 80.
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faţa acestei situaţii, avână a decide, se hotărăsc să: impărtă- 
şească ideia statului personal. - 

23. — Critica şcoalei statutare, — O critică vehementă se 

ridică împotriva statutarilor, critică care-l determină, pe Jean 

Voet să suprime statul personal. 

Pentru a şti cine avea dreptate, este locul să ne dăm 

seama că suveranitatea personală are şi dânsa un rol deter- 

minant în relaţiile internaţionale şi ea poate foarte bine sub- 

zista, fără a se aduce vreo atingere principiului suveranităţii 

teritoriale. : Relaţiile internaţionale au . determinat prevalarea 

acestei reguli. Un naţional, ca să intre în relaţii cu un străin, 

trebuie să-și păstreze legea sa naţională, fiindcă numai astfel 

relaţiile vor lua naștere. „De îndată ce relaţiile internaţionale 

se stabilesc între particulari, suveranitatea, adoptă această 

formă, căci esenţa. acestor relaţii este ca să te poţi deda lor, 

fără a pierde naționalitatea, 40), 

24, — Opera lui B. d'Argentre. — Jurisconsultul breton 

încearcă să tempereze ofensiva, luată de şcoala statutară îm- 

potriva. şcoalei italiene. Principiul fundamental al susţinerilor 

sale se bazează pe realitatea statutelor. D'Argentre este un 

realist care se sforţează să limiteze aplicarea statutelor per- 

sonale sau extrateritoriale. Statutele sunt făcute să se aplice 

înlăuntru unor hotare definite. Odată aceste hotare depășite, 

sfera de aplicabilitate a 'statutelor personale dispare (finitae - 

potestatis finita, est virtus). „Intreaga, sforţare a lui B. d'Ar- 

gentre în această chestie tinde să arate că nu trebuiesc recu- 

noscute ca personale decât statutele cari vizează capacitatea 

generală a persoanei” &). 

Tot dânsul, în dorinţa de a face din statutele reale fun- 

Gamentul unei noui doctrini, este adus să recunoască un nou 

tip de statute, statutele *mizte. Oridecâteori un obiceiu, un 

statut, se referă în acelaș timp la persoană şi la administrarea 

„bunurilor sale, era declarat mixt.: Acest statut îmbrăca carac- 

terul unui statut real, aplicându-i-se legea teritorială. 

Contemporan cu Dumoulin și în luptă cu &Argentră este . 

40) A, Pillet — Op. cit t. 1, p. 41—402 
41) A. Pillet — Op. cit. t. 1, p. 48—49,
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1ocul să cităm pe Guy Coquille, comentatorul cutumei niverneze 
și partizan declarat al personalităţii statutelor. 

25. — Şcoala flamandă şi olandeză. — Influenţa acestor 
rari jurisconsulţi trebuia să se facă repede simțită şi peste 
hotare. In adevăr, în epoca, aceasta Belgia şi Olanda sunt ţări 
cari, din punct de vedere al statutelor, se aseamănă perfect de 
bine cu Italia septentrională a şcoalei italiene 12). Era deci un 
mediu prielnic, unde se puteau dezvolta în voie teoriile ce ve- 
neau din Franta. a ! 

Jurisconsulţii flamanzi și olandezi, Bourgoigne, Roden- 
burgh, Paul și J. Voet, Stocmans, Abraham â Wesel, Auber, etc,, 
continuară cu succes doctrina, realistă a lui d'Argentre. Pentru 

| dânșii teritorialitatea” statutelor este în 'afară de orice discuţia. 
-Jean Voet în special admitea o singură derogare dela, acest 
principiu, recunoscând legilor străine o anumită autoritate nu- 
mai ca simplă măsură de curtoazie: Argumentarea, lui Voet a 
următoarea: „Nimic nu împiedică un' om să trăiască izolat, 
dar, conducându-se astfel, va, pierde multiplele avantagii pe 
care le procură comerţul cu semenii. săi. La fel; nimic n'ar 

putea împiedica un Stat să menţină absoluta teritorialitate a 
legilor sale, dar va lucra mai înţelepțește temperând puţin 
această rigoare, şi admiţână, în anumite limite, autoritatea le- : 

- gilor străine” 4), : 

Ca o concluzie a acestor principii, Jean Voet pune faţă 

în față aceste două reguli: mobilia seguuntur-personam, care 

va, face ca, succesiunile să se reguleze după legea domiciliului 
defunctului şi locus regit actum, care, în materie de forma, 

actelor, se mulţumeşte cu observarea legii locului unde s'a: 

făcut actul. | 

"Aceste două idei au format şi vor forma totdeauna largul 

câmp de desbatere în domeniul dreptului internaţional privat. 
Ele vor fi sursa de inspiraţie a viitorilor: interpreţi și elemen- 

tul de seamă în rezolvirea conflictelor. de asemenea, natură.. | 

26. — Şcoala franceză din secolul XVII și XVIII. —— Şcoala 
realistă pare că a câștigat definitiv terenul în afară de Franta. 

Cu toate sforţările lui B. d'Argentre, juriștii francezi rămân 
. 

42) M. Planiol — Op. cit. t. 1, p. 80.- 
43) A. Pillet — Op. cit., t. L. p. 56.
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continuatorii şcolii italiene și ai lui Dumoulin. Dela Chopovin 
şi Louet până la Lebrun şi Lauritre, toţi juriștii se resimt de 

influenţa, lui Dumoulin. 

La începutul secolului XVII însă, mulţumită lui Fro- 

land **) .şi Boullenois *) se creiază o doctrină de conciliera 

între ideile lui Dumoulin şi B. d'Argentr&. Cu toate acestea, 

chiar în această epocă, Dumoulin are fervent continuator al 
ideilor sale în preşedintele Bouhier +). 

27. — Caracterele dreptului înterprovincial. — La capătul | 
acestei lungi evoluţii — şi ne oprim expres aici în preajma co- 

dului civil — putem lesne să ne dăm seama că acesi conflict al 

legilor nu este creator al'unui drept nou, ci, cel mult al unor 

reguli de interpretare și deslegare a acestor conflicte. Din noia- 

nul de fapte şi de împrejurări juridice, viaţa, în meşteşugita ei 

întruchipare, reușește să ne desprindă anumite norme, ce sunt 

ridicate la rangul de lege. 

Inceputurile dreptului internaţional privat + sau, cu alte 

cuvinte, conflictul legilor, nu s'a manifestat sub această formă | 

cunoscută azi de autori și tratate. Dreptul internaţional privat 

a început să se manifeste ca drept interprovincial. Relaţii din- 

tre supușii diferitelor cetăţi ale aceluiaș stat, dar conduse de 

cutume sau statute deosebite, iată origina, identică cu cea de | 

azi, a dreptului interprovincial. 

Dacă ne oprim o clipă să examinăm soluţiile luate de di- 

ferite conflicte 'ale legilor, ne putem da lesne seamă și putem 

ușor desprinde câteva caractere generale de interpretare. Con- 

îlictul între două legi s'a rezolvat întotdeauna, în linie gene- 
_rală, ţinându-se socoteală de umanitatea principiului legal și 

de sfera lui de întindere. Intotaeauna, când a fost vorba să se 

aleagă între. două legi, va preferit acea lege, care, prin. carac- 
terul și cuprinderea ei, avea o legătură mai intimă cu viaţa 

umană. Dar, în al doilea. rând s'a ţinut socoteală și de întin- 

derea şi sfera de aplicare a legii. Excelența politică deci şi 
2 

44) Memoire concernant la nature et la qualite de statuts, Paris, 2: 

„*ol. a 

45) Des statuts personnels, rcels et mixtes. — Trante ce la personalite 

et de la râalită des lois, 1766.  : ' 
46) Observations sur la Coutume du Duche de Bourgogne, 1717. | 

,
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umanitatea sunt cele” două principii de bază pe care le întâlnim 

1a postelosatori. şi la urmaşii lor. - 

28, — Caracterele dreptului interprovincial român. — Dacă 
“revenim acum la. ideia principală dela care am plecat. adică 

la studiul dreptului interprovincial izvorit după război. în îm- 

prejurări. cunoscute, în mod firese ajungem şi aici la aceleaşi 
concluzii. 

Dreptul: interprovincial este o reapariţie a vechiului con- 

flict al legilor. Modul cum dânsul se repune azi în discuţie este 

"aproape identic cu cel de atunci. Dar azi, se adaugă un element 

-.mou, Lunga şi interesanta desvoltare pe care-a luat-o noţiunea 
Statului, în cele mai diferite forme ale ei, ne îndreptăţeşte să 
examinăm probleria dreptului interprovincial cu mai multă. 

atentie. 

| Coexistenţa, î în sânul aceluiaș Stat, a unor norme diferite 

de drept, diametral opuse aproape: unele de altele, este una din 

curiozităţile pe care ni le oferă viaţa modernă a Statelor. In. 
chip fireşc această coexistență va, duce la conflict. Viaţa nu 
poate fi îngrădită în limitele teritorialităţii; ea pulsează ori- 

unde capriciile cele mai-variate o reclamă. Precum în vechea 
Franţă ne găseam în faţa conflictului născut între legea scrisă. 

„si cutumă, precum în actuala Franță ne găsim în faţa conflic- 

tului născut între dreptul francez şi cel Alsaco-Loren, tot astfel 

în România de azi ne găsim în faţa conflictului născut între: 

dreptul bucovinean, ardelean, şi basarabean. şi dreptul român. 

Cum vom rezolvi acest conflict ? Iată problema care ne pre- 
bi N ocupă. 

Am văzut că în epoca medievală a, statutelor, glosatori 

şi post-glosatorii reuşesc să desprindă anumite principii de in- 

terpretare şi anumite reguli după care se va rezolvi conflictul * 

legilor. Lucrul se repetă şi pentru noi aproape în aceleași 

condiții. “ 

Din examinarea sumară a hotărârile surisprudenţiale ne 

„putem da, lesne seama că instanţele noastre, şi în special su- 

prema, noastră, Curte, z au avut o atitudine clar marcată în acea- 

stă chestie: ! 
a) atunci când a. fost vorba de drepturi personale, instan- 

ţele noastre judecătoreşti şi în special suprema noastră Curte 

s'au arătat complect realiste, menţinând principiul teritoriali 

tăţii legilor, principiu! atât de scump lui B. W'Argentră :
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b) atunci când a fost vorba de chestiuni cari depășeau 
sfera de aplicare personală şi se referau la interesul general, 
jurisprudenţa, ţinând socoteală de interesul superior al Sta- 
tului, de autoritatea lui morală, de necesitatea unităţii lui. e 
făcut loc larg dreptului român, în detrimentul — cum cra. și 
firesc — al celorlalte statute. 

"Am putea deci spune că, cu toată dificultatea legislativă, 
cu toată lipsa de texte, unitatea Statului, grav ameninţată, a 

> putut fi totuș salvată întrucâtva prin. opera jurisprudenţei, 
care a căutat să creeze chiar acolo unde legea nu dispunea. 

Pe noi nu ne interesează aci decât dreptul interprovincial 
public, adică conflictul dintre legile de drept public, aflate în 
diferitele provincii. Este, desigur, un non-sens menţinerea unor 
reguli diferite de drept public, dar în faţa realităţii faptelor 

"suntem datori să.ne plecăm și să le examinăm. Sa 
:28. — Examinarea jurisprudenţii, — Dreptul interprovincial 

a fost examinat şi consacrat de instanţa noastră supremă prin- 
. tr'o decizie tipică ::) dar nerelevată încă. | 

In adevăr, iată cum se prezenta problema. Un învăţător 
din Sebeşul de Sus este trimis în faţa comisiei disciplinare ce 
„funcţiona în Aredal pe baza regulamentului disciplinar întocmit 
de Consiliul dirigent 15). Acest învățător a fost judecat în anul 

"1921 și pedepsit prin sentinţa disciplinară No. 6173, sentinţă 
rămasă definitivă. Impotriva acestei sentinţe dată la 14 Iulie 
1921 — deci posterior decretului lege din 4 Aprilie 1920, care 
.desființase Consiliul dirigent — exista, conform regulamen- 
tului întocmit de acest consiliu, o singură cale de atac: revi- 
zuirea sentinţei în termen de un an şi numai pentri motivul 
descoperirii de acte noui. | 

' 

. 

47) Cas. III, 18 Mai 1925. — Vezi Considerentele în „Bucovina“, 1927. 
"No. 6, pag. 550. : 

! 48) Se ştie că, cu tot decretul-lege din 13 Decembrie 1918, prin care 
"Transilvania şi Banatul sunt unite pentru totdeauna cu Regatul, prin acelaş 
decret şi pe bază votului Adunării Naţionale din Alba-Iulia, conducerea ser- 
viciilor publice. din. aceste” regiuni a fost încredinţată unul Consiliu dirigent. 
Acest consiliu dirigent avea şi putere legislativă, putând lucra prin decrete- 
legi. Autonomia provizorie a Ardealului, care trebuia să dureze până la con- 
vocarea Constituantei, a încetat de fapt prin d.-lege din 4 Aprilie 1920, puterile 
“Consiliului dirigent trecând asupra guvernului central (Vezi Paul Negulescu, 
“Curs de drept constituţional, 1927 p. 261—262).. ”
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După trecere de 3 ani dela această dată, învățătorul pe- , 
depsit, descoperind acte noui, cere Ministerului revizuirea _pro- 
cesului, pe baza legii de organizare a Ministerului de Instrucție 
din 1912 (Vechiul Regat), art. 52, care nu prevede nici un 
termen înlăuntri căruia se poate face revizuirea. După acest 
“text revizuirea se poate face oricând se găsesc motive de revi- 
zuire din cele indicate de lege. 

- Ministerul admite în principiu revizuirea. şi-l trimite pe 
învăţător” în faţa Comisiei de judecată prevăzută de legea de - 
organizare a Ministerului, care comisie, judecând din nou afa- 
cerea, îl găsește nevinovat şi-l achită. 

Impotriva deciziei de achitare cu No. 15/924 a Comisiei 
de judecată a Ministerului, Comitetul şcolar din Sebeșul de 
Sus declară recurs în contencios la Inalta Curte de Casaţie, 
conform legii Casaţiei din 1912, pe motiv că Comisia de jude- 

“cată a Ministerului, admițând revizuirea şi achitând pe învă- 
ţător, a violat autoritatea lucrului judecat şi dispoziţiile art. 
1317 din Constituţia dela 1923, după care legile. locale rămân 
în, vigoare până la unificare 45). 

„A 

49) Decizia Inaltea Curți ridică c o importantă problemă "de drept. „Comi- 
_tetul şcolar al unei şcoli, persoană juridică, în baza legii speciale de organizare, 
are calitatea şi poate pune în mişcare. acţiunea disciplinară impotriva unui 
funcţionar public — un profesor al şcoalei de care depinde Comitetul? Şi poate 
face acest lucru împotriva autorităţii şcolare superioare ? - 

Inalta Curte a examinat sumar această problemă şi a ajuns Ia concluzia 
că se poate pune în mişcare acţiunea disciplinară chiar de: către Comitetul 
şcolar şi chiar - “impotriva! autorităţii şcolare superioare. 

Pentru a putea să examinăm decizia de faţă a Inaltei Curți, în ce pri- * 
veşte respingerea incidentului, este necesar în prealabil să ne dăm seama je 
natura dreptului disciplinar şi a acţiunei disciplinare. 

În penal există o întreagă discuţie în ceiace priveşte dreptul părţii civile 
de -a pune în mişcare acţiunea publică. Astlel unii autori contestă instanţei 
penale tare a achitat pe infractor, de culpabilitate, dreptul de a se pronunţa 
asupra daunelor civile. Jurisprudenţa noastră a împărtăşit acest mod de a vedea 

"-şi l-a consacrat prin! repetate decizii (Vezi Cas. II, Dec. 228/916 în C. Jud. 
27/916; Cas. II, 1427/915 îi: C. Jud, No. 721915, p. 594; Cas. II, „Dec. 996916 
în Juris. Rom., 261918, p.: 407, etc. 

! Impotriva acestei interpretări s'a pronunţat prof. 1. 'Tanovicsanu (C. 
Jud. 27/916 şi Procedura penală, ed. 1915, p. 618—628). Şi motivul pe care-l 

"dă e că art. 1] pr. penală stabilind: că hotărârea achitatoare împiedică orice 
drum, de judecată al părţii civile la 'Tribunalele civile, partea civilă este expusă 
să rămână fără despăgubiri dacă instanţele corecţionale nu se pronunță asupra
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30. — Ce legi de organizare se aplică în provinciile alipite? — 
Problema "deci, în întregul ei, ni se înfățișează astfel: din 

„momentul Unirii Transilvaniei cu Vechiul Regat, sau mai exact 
worbiuy, din numtutul când se desființează autonomia Ardea- 
iului prin D. -lege din 4 Aprilie 1920, ce legi de organizare a 

lor. Prin urmare, chiar în această” părere a lui Tanoviceanu, partea civilă nu 
va avea alt drept decât a justifica pretenţiile sale civile şi în dovedirea acestor 
daune ea va putea dovedi caracterul delictuos al faptei imputată „inculpatului, 
Partea civilă nu va putea însă să dovedească caracterul penal şi delictuos al 
faptului, chiar în această interpretare, decât dacă se constitue parte civilă re- 
vendicând daune. Altminteri, acţiunea publică e pusă în -mișcare de Parchet. 

Acţiunea disciplinară diferă oare de acţiunea penală? Dreptul disciplinar 
îşi trage origina din acel imperium al şefului Statului, din dreptul de a comanda 
şi a dispune (H. Berthelemy, Traite clementaire d= droit administratif,, cd. 10, 
p. 68). Azi insă concepţia aceasta a dreptului disciplinar s'a adaptat ideii pe 
care ne-o .facem despre numirea unui funcţionar public. Dreptul disciplinar este 
dreptul pe care-l are Statul, în virtutea rolului suprem ce-i este acestuia re- 
zervat, de a cenzura actele agenţilor săi, ca acestea să fie conforme cu Statutul 
pe baza căruia a fost numit funcţionarul. Dreptul disciplinar se deosibeşte de 
dreptul penal propriu zis, pentru următoarele consideraţii : 

1* Puterea disciplinară încetează prin încetarea calităţii de funcţionar 
public. De îndată ce un funcţionar public pierde această calitate prin demisie, | 
înlocuire, etc., puterea disciplinară nu-l mai poate urmări. Dreptul penal loveşte 
şi urmăreşte pe individ în orice situaţie s'ar găsi; dreptul disciplinar îl urmă- 
reşte numai atâta vreme cât este funcţionar public. 

2” In materie disciplinară, spre deosebire de dreptul penal, pedeapsa -. 
"poate fi' pronunţată fără ca să fie vorba de anumite fapte. precise, puse în 
sarcina "inculpatului. Morala administrativă este mai' exigentă decât legalitatea. 
Jurisprudenţa şi doctrina 'sunt unanime în a arăta că dreptul disciplinar poate 
fi exercitat independent de dreptul penal. O faptă, achitată penaliceşte, poate 
fi apreciată din nou din punct de vedere administrativ şi poate da naştere la 
5 condamnare administrativă. a funcţionarului achitat. Vezi în această privinţă 
Cas. III, S Aprilie 1925 în Pand. Săpt., 1925, p. 187; Cas. II, Dec, 29 din 13 
Ian. 1926, în Pand. Săpt., 1926, p. 280. Vezi în ceiace priveşte autoritatea de 

- Vucru judecat în faţa instanţelor disciplinare, Cas,. III, Dec. 502 din 14 Mai 
1926 în Pand. Săpt:, 1926, p..690: In dreptul penal faptul trebuie să se înca- 
dreze perfect în textul legii spre a da loc la aplicarea pedepsii. Dreptul disci-: 
plinar spre deosebire de dreptul penal, apreciază faptele în raport cu nece- 
sităţile şi exigenţele serviciului şi pronunță pedeapsa ţinând socoteala de aceste 
elemente. e . 

3* Pedeapsa. penală este pronunţată de organele judecătoreşti,. pedeapsa 
disciplinară e pronunţată de administraţie, în multe cazuri cu concursul admi- 
nistraţiei consultative şi controlată de justiţia administrativă. 

Tocmai din cauza acestor caracteristici ale dreptului disciplinar, cl trebuie 

.
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Ministerelor se aplică în această provincie? Se aplică legile 
existente acolo, adică legile de organizare ale vechiului Stat 
ungar, sau se aplică legea de organizare a autorităţii centrale 
românești. lată deci faţă în faţă duua legi care-şi dispută steru 

7 
s 

să fie pus în mişcare cu toată precauţiunea şi cu toate măsurile de imparţialitate. : 

Autoritatea publică, învestită cu exerciţiul dreptului disciplinar, nu-l poate 
delega unei autorităţi în subordine. Este vorba! de o competinţă, atribuită unei 
anume autorităţi şi competinţele nu se pot delega. i 

- Să 'exarhinăm deci, la lumina acestor principii, speța rezolvată de Inalta 
Curte. Curtea noastră supremă găseşte că un comitet şcolar are calitatea să 
pună în mişcare acţiunea disciplinară împotriva unui învăţător, care „săi poată 

- atrage pedeapsa transferării. 

Să examinăm care sunt, după lege, atribuţiile şi rolul comitetelor şcolare. 
“lată cum se exprimă în expunerea de motive legiuitorul dela 1919;*,,Prin înfiin- 
țarea come or şcolare, se realizează două scopuri de căpetenie : 

. Unul de ordin material, creind resurse suficiente pentru întreţinerea 
. şi satisfacerea nevoilor culturale ale poporului şi uşurând sarcinele 
comunelor şi ale Statului. 

» 2. Un altul de ordin educativ, stimulând iniţiativele ş şi energiile "locale şi 
asociindu-le la operele de cultură şi îndeosebi la creşterea tineretului. 

Din cuprinsul art. 2 al legii de organizare a acestor comitete rezultă şi! 
mai clar că rolul lor este de a se ocupa de partea materială a întreţinerii şcoalei. 
Comitetele şcolare nu se pot amesteca în ce priveşte metoda didactică sau 
modul de predare al învăţământului, Pentru “aceasta, singura -autoritate com- 
petenţă, este Ministerul de instrucţie. Comitetul şcolar are o anumită com- 
petenţă, acordată pe- baza unei legi şi dânsul nu poate depăşi această competenţă. 

Acţiunea disciplinară nu poate fi pusă în mişcare decât de autoritatea 

superioară de care depinde funcţionarul. Funcţionarul public, numit pe baza 
unui Statut, va fi guvernat de regulele pe care le prevede acest Statut. Dreptul 

disciplinar nu poate fi delegat unei persoane morale colaboratoare a ..puterii * 

publice. Singură puterea publică poate exercita acest drept. 

“Totuşi, dacă ar fi fost admisibil, ca 'printr'o prea largă interpretare Curtea 

de Casaţie să treacă peste aceste principii, devine însă aproape de: neînțeles 

.cum a fost cu putinţă ca Inalta Curte să admită ca să se exercite de Comitetul 

şcolar un drept de recurs împotriva hotăririi Ministerului de a achita pe în- 

văţător. Ministerul, organ suprem al puterii disciplinare, luând avizul comisiei 

" de judecată, achită pe învăţător. Actul administrativ de achitare, este atacat 

de o autoritate tutelată. E admisibil acest lucru? 

Autorităţile” tutelate n'au dreptul să atace actele autorităţii tutelare. Alt- 

minteri, n'ar fi posibil exercitarea controlului, ierarhic şi nar fi posibil să avem 

o organizare administrativă. . - 

In cazul de faţă Comitetul şcolar, chiar dacă ar fi un terţiu, ceiace-i înad- 

misibil, 'nu poate avea mai mari drepturi interese decât autoritatea tutelară, în 

speţă Ministerul de Instrucție. !
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„Câmpului de aplicaţie? Cum vom rezolvi acest conflict şi cum 
a fost rezolvit de instanța supremă ? 

Să examinăm întâi textele, cari au consfințit unirea. Ele 

sunt D.-lege 3631 din 11 Decemvrie 1918 *) devenit legea pro- 

mulgată la 1 Ianuarie 1920 51) care consacră unirea, decretul 

" privitor la instituirea conducerii serviciilor publice în Transil-. 

vania **). şi D.-lege pentru desfiinţarea Consiliului Dirigent *%): 

împreună cu regulamentul şi cu decizia privitoare la funcțio- 

narea comisiilor de descărcare a serviciilor publice din terito- 

riile alipite și unificarea lor cu vechiul regat 54). | 
Din examinarea acestor texte se pot desprinde următoa- 

rele concluzii : 
a) La data de 11 Decemvrie 1918 ţinuturile cuprinse în 

hotărârea Adunării-Naţionale din Alba-Iulia sunt și rămân dea- 

pururea unite cu Regatul României. Aceste ţinuturi intrând 

sub suveranitatea României, era firesc, drept şi legal, ca legea 

de organizare a Statului să se întindă și asupra lor. 

| | b) Să admitem însă că la data de 11 Decemvrie 1918, 
unirea s'a făcut în condiţiile pactului dela, Alba-lulia. Această 

situaţie de quasi autonomie a Ardealului a durat până la 4 

Aprilie 1920, când atribuţiile Consiliului Dirigent trec asupra 

puterilor prevăzute la articolul 32 şi 35 din Constiuţie, iar acele 

ale resorturilor Consiliului Dirigent trec asupra: departamen- 

telo corespunzătoare ale Guvernului Regal 55), 

31. — Desființarea autonomiei Ardealului. — La, această dată 
de 4 Aprilie 1920, autonomia Ardealului se desfiinţează și legile 

de organizare âle Statului nostru se întind deplin drept şi peste 
4 

50) Publicat în M. Oficial No. 212 din 13 Decembrie 1915 şi Colecţia 

“ Minist. Justiţiei, vol. Il, pag. 380. 

* 51) Sancţionată prin Inaltul:D. R. No. 5451 din 31 Decembrie 1919 şi 

"publicată în M. Oficial No. 206 din 1 Ianuarie 1920. 

52) No. 3632 din 11 Decembrie 1918, publicat în Mon. Oficial No. 212 

din 13 Decembrie „1918. , , 

53) No. 1462 din 2 Aprilie 1920, publicat în Mon. Oficial No. 4 din 

4 Aprilie 1920 şi Col.. Ministerului Justiţiei, vol. IV, pag. 28. | ! - 

54) Decretul Regal No. 1536 din 8 Aprilie 1920, publicat în Mon. Oficial 
No. 7 din 9 Aprilie 1920 şi Col. Minist. Justiţiei, vol. IV, pag. 29 şi 32. 

55) Art. 1 din D.-Lege 1462 din 4 Aprilie 1920. Este locul să observăm, 

că art. 32 şi 35 din vechea Constituţie « dela 1866 se ocupau de puterea legiui- 

toare şi executivă,
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. acestă ținuturi. Socotim însă că şi înainte de această dată 
aceste legi au avut putere legală în Ardeal şi deducem acest 
lucru din D. L. 3682918 privitor la instituirea conducerii ser- 
viciilor publice în Transilvania. Astfel, art. II al acestui de- 
cret declară că: „vor rămâne în administraţia guvernului regal 
afacerile străine, armata, căile ferate, poștele, telegrafele, tele- 
foanele, circulaţia fiduciară, vămile, împrumuturile publice ş și 
siguranţa generală a Statului”. 

Trebue să observăm că legea spune: „Vor rămâne în. 
administraţia guvernului”, dar nu se ocupă deloc de legea după . 
care vor fi administrate. Chestia, a venit în desbaterile Inaltei 
Curți, care a stabilit că administraţia guvernului regal se va 
face după legile locale de organizarae, adică după legile cari au 

| organizat, suveranitatea și existența fostului Stat Austro- 
Ungar 3). 

Evident, chestia aceasta n'a fost pusă, principial î în discu- 
ţie decât în câteva cazuri ce vom examina, mai jos, dar rămâne 
un fapt cert și indiscutabil că instanţa noastră supremă, “având 
să se pronunțe asupra; unor spețe de genul acesta, a admis 
teza după 'care-legile de organizare ale fostului Stat Austre- 
Ungar au continuat: să existe încă şi azi în teritoriile alipite. 

„ Este juridică, această teză ? ! 
| Unirea unei provincii cu o. ţară, prin libera voinţă a locui- 
torilor, înseamnă că populaţia unui teritoriu dat a renunţat la 
o suveranitate, pentru a trece sub. scutul şi egida, unei alte su- 
veranităţi. Intrarea sub sfera de acțiune a unei alte suverani- 
tăți î înseamnă, acceptarea î in totul a, legilor organice cari conduc 
şi organizează acea suveranitate. Nu se poate concepe ca în- 

56) Vezi în sensul susţinerilor noastre, Cas. III, ui Decembrie '1926 în 
Pand. Săpt., 1927, p. 330; Cas. III, 21 Tantarie 1927 în Pand. Săpt. 1927, p 
586. Prin aceste 'decizii se stabileşte că înainte de legea din 1925 de organizare 
a C.F. R., reprezentarea lor în justiţie în Bucovina (situaţia e identică în toate! . 
provinciile) se făcea de procuratura de finanţe şi nu de autoritatea centrală. Ca 
dovadă că în teritoriile alipite nu s'a aplicat dela început legea de organizare 
românească, avem şi D. L. 1797 din 23 Aprilie 1920, publicat în Monitorul 

| Oficial No. 32 din 15 Mai 1920, prin care s'a găsit necesar să se declare expres 
“că în nouile teritorii se aplică regulamentul de transport al căilor ferate ro- 
mâne. Prin urmare, până la. această dată, şi în lipsă de un text expres, nu se 
aplică acest regulament. Vezi şi Cas, II, 24 Martie 1926 în n Pand. Săpt. 1926, 
p> 641. , pa Lea
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lăuntru aceleași suveranităţi să existe o organizare a servi- 

ciului public pe regiuni, căci suveranitatea este egală, unitară 

şi indivizibilă. Nu se poate concepe ca în sânul aceleași suve- 

ranităţi, indivizii să se bucure de drepturi diferite, după pro- 

vincii. Dacă chestia mai putea fi totuşi discutată în Ardeal 

până la data de 4 Aprilie 1920, ea nu putea fi discutată în 

celelalte provincii şi nu putea fi discutată pentru Ardeal după 

acea dată. 

32. — Critica soluției Inaltei Curți. — Să revenim acum la 
decizia Cas. S. III, din 18 Mai 1925. La această dată, judecând 

un fapt care s'a petrecut în 1924, Curtea de Casaţie, fără a-și 

pune măcar problema, ajunge la concluzia că se aplică regu- 

lamentul provizoriu și nu legea de organizare a Ministerului. 

Socotim că este eronată în drept această concepţie a Inaltei 

Curți, căci din moment ce suveranitatea Statului Român s'a 

întins în aceste provincii, din acel moment s'au întins şi legile 

organice cari consacră şi asigură exerciţiul acestei suverani- 

tăţi. In domeniul unei singure suveranități nu pot exista legi 

"de organizare a două suveranităţi diferite. 

Dar aici este locul să observăm că legile locale, cari până 
la unire au fost legi străine, au devenit, prin efectul unirii. 

naţionale. Insă problema, este alta; nu pot exista în sânul unui! 

Stat unitar două legi cari organizează suveranităţi diferite. 

Din momentul unirii, şi mai exact încă dela data de 4 Aprilie 

1920, suveranitatea vechiului Stat ungar a. dispărut, pentru a 

fi consacrată în întregime suveranitatea Statului Român. . 

33. — Soluţia problemei în Franţa. — Cazul s'a petrecut la 
| fel. în Franţa, în Alsacia şi Lorena. Ori, în Franţa, dela 1i 

Noembrie 1918, situaţia este la fel. Deşi Alsacia și Lorena au 

păstrat legile lor anterioare, aceste provincii nu posedă nici 

o suveranitate proprie. 

„Statul German din Alsacia şi Lorena, a dispărut defi- 

nitiv, şi nimeni, credem, n'a susţinut contrariul. Alsacia şi 

Lorena mau nici o autonomie legislativă, n'au parlament; tri- 

bunalele lor fac parte din organizarea: judecătorească franceză 

şi sunt supuse controlului Curţii de Casaţie” *:) Statul francez, 

, 
7 - ' 

57) 3.P.. Niboyet — Le conflict des lois frangaises et des lois locales 

d'Alsace ct Lorraine in L'introduction du droit civil frangais en Alsace et Lor- 

raine, 1925, p. 135,
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cu legile-sale de organizare a luat loc de plin drept Statului 
german. 

Şi justificarea pe care autorii și jurisprudenţa franceză 
au dat-o acestei interpretări este următoarea :: 

„De altă parte, noţiunea ordinii publice, care dă greș “în 
ceiace priveşte aplicarea, legilor străine, nare să joace aici. 
nici un rol. În adevăr, legile locale menținute, devenise chiar 
prin aceasta, legi franceze; ori, legile franceze nu pot fi con- 
trare ordinii publice a altor legi franceze” 35), Şi autorul 
adaugă în notă: „Nu se va confunda cu această chestie aceia 
cu totul diferită, a rolului ordinii publice franceze asupra in- 
troducerii de plin drept a dreptului francez. Deşi legea din 17 
Octombrie 1919 menţinuse în vigoare legile germane, tribuna- 
lele noastre au admis în mai: multe rânduri că legea locală era - 
abrogată tacit acolo unde era contrară Noţiunii -suveranităţii 
Pranţii. Aici ordinea publică nu intervine cu privire la solu- - 
ţia unui conflict al legilor. Ea introduce dreptul francez în 
Alsacia şi Lorena” 3), 

- in Franţa “), chestia a mers și: mai î departe î încă. Chiar 
în materie de tratate diploraat..e, Casaţia civilă avind să se” 
pronunţe dacă în Alsacia şi Lorena se aplică tratatele germane 
sau cele franceze, după mai multe încercări de a evita, soluţia, 
ajunge lă 9 Februarie 1925 “) să împărtășească punctul “de. 
vedere aproape unanim al tribunalelor franceze, în sensul că 
tratatele germane au dispărut: şi au încetat de a se aplica, 
odată cu .dispariţia suveranităţii Statului german, deşi trata- 

- tele sunt simple convenţii încheiate între state. . 
34, — Alte soluții jurisprudenţiale, — Dar chiar Inalta noa- 

.stră Curte, prin repetate decizii, a împărtășit acest punct de 
vedere. Să exemplificăm susţinerile noastre. 

La 24 Iunie 1925 Inalta Curte S. III“) ajunge la soluţia 

58) J.P. Niboyet — op. cit, p. 138, 

59) Vezi în această privinţă Colmar, 2 Mai 1921, 15 Iunie şi 3 Octom- 
brie '1921 în Rev. Jur. d'Alsace et Lorraine 1921,.p. 389, 470 şi 429, Vezi şi 
Laferriăre. — Repertoire de droit d'Alsace ct Lorraine, la cuvântul Separation 
des Autorites. 

60) J.P. Niboyet — op. cit, p. 145—146. 
61) Gaz. Palais, du 26 mars 1925 şi Sirey, 1924, avec note Niboyet. 
62) Cas. III, Dec. 206 din 24 Iunie 1925 în Pand. Săpt., 1925, p. 618. 

N 
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„că un D.-Lege primulgat în anul 1919 avea puterea de lege și 

în Ardeal. Este vorba de D. L. No. 3138919 prin care se în- 

fiinţează Comitetele şcolare. Legea Comitetelor şcolare este o 

lege de organizare a unui srviciu public şi în conformitate cu 

: principiile stabilite mai sus, trebuia să se aplice în întreg cu- 

 prinsul Regatului. 
Motivarea Inaltei Curți se bazează pe alte considerente: 

„Considerând însă că în'suszisul decret lege nu există nici o' 

restricţiune în ce priveşte teritoriul asupra căruia ar avea pu- 
tere: că deci rezultă că acest decret lege cum şi regulamentul | 

lui de aplicare, are deplină valabilitate în întreg teritoriul asu- 

pra. căruia avea exerciţiul suveranităţii Statul român în mo- 

mentul când s'a aplicat, astfel are efect și se aplică și în Tran- 

silvania”. 
Consideraţiile Inaltei Curți sunt cu totul deosebite de prin- 

cipiile formulate de noi mai sus. Dacă azi ele par perfect ju- 

ridice, raportate însă la starea de fapt din 1919, devin ireale, 

prin faptul că Consiliul Dirigent, având putere de legiferare, 
conf. art. 32 din Constituţie, nu îngăduia ca o lege care nu era - 

emanaţia sa să aibă aplicaţie în Ardeal). Abia dela data D. 

L. din 1920 legea Comitetelor școlare se putea aplica în Ardeal. 

Părerea, noastră este însă că această lege sar fi putut 
aplica dela început, deoarece autonomia Ardealului, așa cum a 

existat nu excludea unitatea organelor serviciului public şi a 

"modului lor de funcţionare. 
Inalta, Curte, deşi în complect ardelean, a dat decizia de - 

faţă mai puţin preocupată de principii şi mai mult însuflețită 

de dorinţa de a contribui la unificarea legislaţiei. Singură 

această decizie este în conformitate cu principiile care guver- 

pează materia. 

Ajungem astfel la deciziile cari au abordat în întregime 

aceste principii 5). 

Prin aceste 'decizii Inalta Curte: consacră principiul că 

legile cari privesc siguranţa Statului devin aplicabile de plano 

din momentul anexării. teritoriilor. „Considerână că pentru le- 

63) Vezi asupra autonomiei Ardealului Paul Negulescu, Curs de drept 

constituțional, ed. 1927, p. 261—262. 

64) Cas. S. II, 29 Ianuarie 1926 în Pand. Săpt. 1926 p. 550; Cas. Ss. 

III, 3 Mai 1926 în Pand. Săpt., 1926, p. 519. 
7
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gile vechiului Regat, estinse în apliCaţiunea: lor în teritoriile 
eliberate şi anume pentru cele referitoare la siguranţa Statului 
ele devin aplicabile de plano, de îndată ce anexarea teritoriilor 
a avut loc, fără să, mai fie nevoe de o nouă publicare a.lor . 
pentru acele teritorii”, | | | 

Nu mai este deci nevoe de o nouă publicare a acestor 
legi, pentrucă legea, având fiinţă legală, în Statul originar, îşi 
întinde atotputernicia. ei în noul teritoriu. anexat, prin însăşi 
eicetul întinderii suveranităţii Statului. | Ea 

Chestia rezolvată de Inalta Curte w'ar părea că reprezintă 
9 inovație şi o restabilire de principii, ci-ar părea mai repede * 
o aplicare a D. Lege de unire, care declară: că siguranţa Sia- 
tului rămâne în administraţia guvernului central. Evident, din 
„moment ce rămâne în administraţia acestui guvern, ea seva 
îace după legile cari: organizează suveranitatea Statului. Nea- 
părat, legile cari organizau vechile suveranităţi, devenind legi 
româneşti, se putea susţine că siguranţa Statului rămăsese în 
administrarea, guvernului central, dar că această. administraţie 
se va face după legea locală. Inalta Curte însă — şi aci este 
meritul ei — stabilește un principiu de seamă, că suveranitatea 
unui Stat se întinde întrun teritoriu anexat, cu toate legile 
cari asigură, garantează, şi organizează, această, suveranitate. 

Din înţelesul acestor decizii ale Casaţiei se poate ajunge 
la concluzia — logică şi justă dealminteri — că toate legile 
de organizare — pentrucă organizarea serviciilor publice -în- - 
seamnă, organizarea suveranităţii unui Stat — s'au întins de-- 
plin drept în nouile teritorii, odată cu întinderea hotarelor. Un 
hotar mutat înseamnă înlocuirea suveranității- unui Stat prin * 
suveranitatea altui Stat. Suveranitatea noului Stat nu poate 
lua locul vechii suveranităţi decât împreună cu legile care o 
garantează și. organizează. Suveranitate fără organizare nu 
se poate concepe. i | 

Aceste sunt consideraţiile pentru. care credem că decizia 
Inaltei Curți prin care sa hotărît aplicarea, legilor locale de or- 
ganizare este o decizie criticabilă, asupra căreia Inalta Curte 
va .reveni în foarte scurtă vreme. . 

35. — Conflictul legilor în timp. — Practica, jurisprudenţiată 
a reușit să ne înfăţişeze aspecte noi ale dreptului interprovin- 
cial, rezultate din conflictul diferitelor legi în timp.. Ne găsim 
în faţa unui conflict special, întrucât nu-i vorba de o lege 

* 

1 

  

 



DREPTUL INTERPROVINCIAL . 49 

| veche, care-i abrogată printr'o lege nouă, ci-i vorbă de o lege 
| locală, care-i: desființată” printr'o lege generală de unificare. : 
“Numai din acest punct: de vedere, acest conflict se poate în- 
cadra sub denumirea de drept înterprovincial. 

Pentru instanţele noastre de judecată problema care se 
punea. era aceia de a şti care este întinderea vechilor legi lo- 

„cale şi întrucât aceste legi locale sunt modificate sau abrogate 
prin legea generală de unificare. Și jurisprudenţa aceasta, în 
considerentele sale, trebuia să ţină seama, pedeoparte, — aşa 
cum am arătat — de mentalitatea locală, care dorea cu orice” 
preţ,. nu din vrăjmăşie faţă de Stat, dar numai din dorinţă; 
de a arăta superioritatea legilor locale, menţinerea în vigoare 
a acestor legiuiri %) şi dealtă parte, de mentalitatea vechiului 

regat, care. dorea să scape odată de legile vechi, poate nu atât 
din convingerea că legile noui erau superioare legilor locale, 

cât din nevoia unificării legislaţiei. — Jurisprudenţa va fi în 
mod forțat influenţată de aceste două tendinţe și în examinarea 
ei va trebui să ţinem seamă de aceste î împrejurări. de fapt. — 

| La, 18 Noembrie 1926 Curtea de Apel S. II din Cernăuţi +) 

avea să rezolve chestia de a ști dacă situaţiile existente sub 

imperiul unei legi locale constituesc situaţii câștigate faţă de . 

legea nouă. In adevăr, iată cum se punea problema: un pro- 

fesor universitar funcţionase ani întregi ca membru în senatul 

universitar, pe baza legii austriace de organizare a universi-: 

tăţii. La 15 Iunie 1925 se introduce. în Bucovina legea :avăţă- 

mântului superior din vechiul regat, care, în art. 99, prevede că 

membrii senatului universitar se aleg pe.un termen de doui 

ani și în perioada imediat următoare nu sunt reeligibilii. Pro- 

fesorul care fusese ales un şir întreg de ani membru în senatul 

universitar sub imperiul legii austriace, este reales din nou 

65) Populaţia care a trăit o lungă perioadă de vreme sub stăpânirea unor 

norme de viaţă speciale acelui ţinut, se deprinde cu greu să se despartă de at- 

mosfera în care viaţa civilă s'a desvoltat. Este o lege psichologică, greu de în- 

vins. Apoi, pentru .profesionişti ca şi pentru magistrați, despărţirea de normele 

de drept cu care au trăit până atunci, şi adoptarea unor norme complect diferite, 

pe care nu le cunosc şi al căror studiu trebue să-l înceapă acum dela cap, echi- 

_valează cu o adevărată decapitare. Rezistenţa acestora este mult mai mare decât 

a populaţiei. 

66) Pand. Săpt., 1926, p. 88.
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sub imperiul noui legi. Ministerul confirmă la început alegerea, 
și apoi revine, pe motiv că alegerea s'a făcut cu violarea art. 

_99 din lege. Problema care trebuia rezolvită era aceia de a şti 
- dacă situaţiile definitiv dobîndite sub imperiul legii vechi au 

să se menţină sub imperiul legii noui. Indiscutabil, drepturil> 
câştigate de particulari sub imperiul vechilor legi au fost toate 

menținute; o măsură de echitate cerea ca aceste drepturi şi 
“situaţii câștigate să profite şi serviciului public. O lege nouă, 
care organizează un serviciu public, este; considerată totdeauna. 

mai bună decât legea veche; ea, trebue să 'se aplice deîndată. - 

şi integral, tuturor situaţiilor existente, Dacă drepturile câști- 

gate trebuesc respectate pentru particulari, aceiaş imperioasă 

cerinţă se naşte și pentru serviciul public. Serviciului public. 
trebue să-i profite toate situaţile câștigate, toate drepturile do- 

bîndite. - | | - 
In adevăr, în speţă, situaţia se prezenta. astfel: serviciul 

„public „considera că sistemul alternanţei persoanelor la condu- 

„cerea universităţii e preferabil sistemului permanetizării ace-: 

leaşi persoane. Serviciul public considera, această, modificare ca 

o îmbunătăţire a situaţiei sale. Dorinţa lui ar fi fost: să pună. 

imediat şi integral în aplicare noul text de lege. La punerea 

„în aplicare a art. 99 găseşte funcționând, spre exemplu de 4 
“ani, ca membru al senatului universitar, un anumit profesor. 

Se fac alegeri noui sub imperiul art. 99, care prevede prohi- : 
„birea realegerii. Putea fi reales” “profesorul care funcţionase 
4 ani la rând, în această calitate, dar sub imperiul legii vechi ? 
Curtea de Apel de Cernăuţi ca şi Inalta Curte. S. III). au 
decis în sens afirmativ, stabilind că situația câștigată, anterior 

legii noui, dacă poate profita particularilor, nu' “poate profita 

„serviciului public. „Dispoziţiile art. 99 din legea învățământului 
secundar şi superior se aplică numai dela 15 Iunie 1925, data 
promulgării sale, spune Inalta Curte, iar în ce priveşte faptele 

anterior petrecute acestei date, ele se cârmuesc de legile cari: 

erau în vigoare la acea, dată”. 

Motivara, aceasta a Inaltei Curți, ca, şi motivarea. Curţii 

de Apel, nu justifică cu nimic soluţia dată. Principiul neretro-. 

activităţii legilor este un principiu unanim admis. Se fac ex-. 
x . 

67) 'Cas. III, 17 Mai 1927 în Pand. Săpt. 1927, p. 636.
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cepţii pentru cazurile în care, din importante consideraţii so- 

ciale, legiuitorul este obligat să aducă legi cu efect retroactiv. 

In speţă nu poate fi vorba de o astfel de lege. Şi este iarăși 

un principiu general admis că drepturile câștigate sub impe- 
riul unei legi, trebuese respectate sub imperiul legii noui, afară 

de cazul când legiuitorul ar dispune altfel. Dacă particularii 

pot câştiga drepturi faţă de serviciul public, dece și acesta, 

în vederea îmbunătăţirii sale, n'ar putea profita de situaţiile 

dobîndite pe baza legilor anterioare? Nu-i nici o rațiune care 

să se opună; ba dimpotrivă. Un fapt câștigat pentru serviciul 

public era faptul că profesorul în cauză funcţionase un şir de 

ani neîngăduit de noua lege, în calitate de senator universitar. 

Nu era.vorba să-i aplici pentru trecut o nulitate rezultând din 

legea nouă, ci să constaţi, acum când se proceda la alegeri pe 

baza art. 99, dacă persoanele ce candidează îndeplinesc condi- 

ţiile legii. Curtea de Apel răspunde aceste obiecţiuni cu argu- 

mentul că profesorul. „candidează pentru prima dată sub im- 

periul nouii legi”. - 

Dacă serviciul public n'ar putea profita de toate situaţiile 

anterior dobîndite, atunci ar trebui ca. fiecare lege nouă de 

“organizare să reînceapă din nou organizarea. Şi apoi s'ar creia 

serviciului public o situaţie inferioară în raport cu particularii: 

aceştia se'pot bucura de respectul drepturilor câștigate, pe 

când serviciul public n'ar putea să aibă faţă de particulari be- 

neficiul unor situaţii dobiîndite în avantagiul său și care i-ar 

putea aduce o îmbunătăţire imediată, ceiace este inadmisibil. 

Soluţia dată de instanţele de judecată este criticabilă din acest 

punct de vedere. | 
36. — Conflictul legilor în timp şi spaţiu. — Dar chestiunea, 

_tot sub forma aceasta. de conflict al legilor, a dobindit o înfă- 
ţişare deosebită în speţele ce urmează. A fost vorba de a se 

şti cum va fi soluţionat conflictul dintre o lege nouă de uni- 

ficare, cu referinţă la, o materie specială, faţă de legea gene- 

rală locală. A putut legea nouă, de caracter special, să modi- 

fice legea veche, de caracter general? Problema, mai ales în 

timpul de urmă, s'a pus în repetate rânduri în faţa Inaltei 

Curţii. Astfel, la 8 Decembrie 1927, Casaţia S. IIL*) are să 

68) Cas. III, $ Decembrie 1927 în Pand. Săpt,, 1928. p. 354.
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rezolve următozrea speţă; dacă noua lege de organizare jude- 
cătorească din 1925 a putut să abroge $ 225 pr. civ. buco- 
vineană, după care, în timpul vacanţelor, termenele de pres- 
cripţie nu curg. Fără nici un fel de efort s'a ajuns la soluţia, 
că legea nouă, deşi specială, având însă putere de aplicaţie în 
întreaga ţară, a abrogăt procedura civilă bucovineană numai 
în această privinţă. 

La 16 Ianuarie 1928 *) Inalta Curte aduce o altă soluţie 
în' materie de conflict a legilor interprovinciale. Ea face o apli- 
caţiune a principiului „locus regit actum” şi pretinde că pentru 
validitatea unui act, din punct de vedere formal, este suficient 
înâeplinirea formelor cerute de legea locului unde actul s'a 
încheiat; „când însă este.vorba de exercitarea drepturilor deri- 
vând din acel act, legile locului unde el se execută îşi reiau 
întreaga aplicaţiune”. După ce Inalta Curte pune aceste prin- 
cipii,. vine să adauge: „că aceiaşi: situaţie legală există şi în 

„cazul conflictelor dintre legile “ interprovinciale, dacă aplica- 
țiunea lor: teritorială a fost menţinută”. Motivarea Inaltei 

” Curți nu este deloc fericită dar, întrucât, în speţă, e vorba de .: 
drept interprovincial privat, preferim să trecem asupra chestiei. 

In altă ocazie 0) Inalta Curte stabileşte că D. Lege din 
1 Iulie 1919, prin care se introduce în "Basarabia codul de 

„comerţ român a abrogat toate dispoziţiile contrarii din pro- 
cedura civilă rusă: „Considerând: că prin decretul-lege men- 
ţionat se prevede că dela 1 Iulie 1919 intră în vigoare în Ba- 

- sarabia Codul comercial român; că Gin termenii generali ai 
deeretului-lege rezultă că întreg codul comercial s'a introdus . 
în Basarabia, nemai fiind aplicabile î în această, materie „dispozi- 
țiunile procedurii civile ruse, contrarii cu principiile cuprinse 
în legiuirea introdusă”. 

| Dar o decizie şi mai tipică î în această privinţă este aceia 
a Curţii de Apel din Cernăuţi S. 1*:) care stabileşte că atunci: 
când în nouile, hotare ale ţării se găsesc faţă în față o lege 
generală votată după unire, cu o lege specială anterioară, se 
aplică legea, generală care a abrogat, fie în mod tacit, fie în 

— 

+ 7 

69) Cas. Î, 16 Ian. 1928 în Pard. Sapt, 1928, p. 385. 
'70) Cas. II], 22 Feb. 1928 în Pand. Săpt., 1925, p. 423. 
71) Apel I Cernăuţi 17 Martie 1928 în Pand Săpt., 1928, p. 454.
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mod expres, dispoziţiile contrarii din legea specială. Până aci 

această decizie mar avea nimic particular. Dar Curtea de Apel 

vine şi adaugă: „Că în afară de aceste consideraţiuni, cererea 

reclamantului nu poate fi admisă, pentru raţiunea că ar în- 

semna să se stabilească o diferenţiere — şi inechitabilă și 

ilegală — între suplinitorul din vechiul Regat sau celelalte 
“provincii şi între cei-din Bucovina, căci, deşi titularizaţi în 

baza aceleaiași legi, unii ar avea drept la gradaţii iar alţii nu, 

ar însemna că legea aceasta — din Iunie 1924 — deşi de o sferă 
de aplicabilitate generală, să producă efecte deosebite, după 

cum ar fi să se aplice într'o parte sau alta a ţării, ceiace nu 

se poate”. | | 
Din examinarea acestor jurisprudențe menţionate aci se 

pot desprinde trei idei călăuzitoare : 

a) Conflictul în timp între legile interprovinciale ale unui 

Stat se rezolvă exact după aceleași principii ca. și obişnuitul 

conflict în timp al legilor. 

b) Legea generală locală, menţinută în vigoare prin dis- 

poziţiile art. 137 din Constituţie, până la unificare, poate fi . 

"abrogată în mod tacit sau expres, printr'o lege specială poste-" 

"rioară. Soluţia aceasta nu-i în totul conformă cu spiritul art. 

137 din Constituţie, 'care a voit să.menţină legile locale în 

vigoare până la unificare, adică până la întocmirea, legilor ge- 

nerale de unificare; Constituantul m'a înţeles că sar putea 
modifica. parţial un text din legile locale și înlocui cu alt text 

'dintr'o lege de unificare. Dar soluţia aceasta, înfăptuită în 

practică, a fost adoptată de jurisprudență, „pentru raţiunea 

arătată. 
c) Legea locală, chiar de natură generală, pusă în faţa 

unei legi speciale, dar referitoare la întreaga ţară, trebuie să 

cedeze pasul şi să dea întâetate acestei legi speciale, pentru 
că aşa o reclamă pedeoparte principiul de egalitate în fața 

justiţiei a tuturor supușilor unei ţări, iar pe de altă parte, 

fiindcă interesele unificării legislaţiei sunt superioare intere- 

selor speciale. 

37. — Soluţii similare în Alsacia şi Lorena: — Soluţia acea- 
sta a fost adoptată în speţe similare și în alte ţări. Astfel, în 

Alsacia şi Lorena, care din acest punct de vedere ne oferă cel - 

mai. larg câmp de experimentare, jurisprudenţa, la, început 

şovăitoare şi profund respectuoasă pentru legea locală, a ajuns,
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în timpul din urmă, la aceiaş soluţie ca și jurisprudenţa noa- - 
stră. Nu putem alege decât un singur exemplu, la întâmplare, 

„din mulțimea de cazuri ce ni se prezintă. In faţa tribunalului 
din Metz *2) la 2 Iunie 1925, se prezintă următoarea „speţă: un 
avocat localnic invoacă în fața justiţiei dreptul de.. a repre- . 
zenta pe clientul său fără o procură scrisă, cum cere art. 80 
din procedura civilă locală, ci numai în baza afirmației sale . 
că-i procuratorul părţii, așa cum prevede art. 26 al legii din 
1905 de organizare a corpului de avocaţi din Franţa, care ar 

“fi fost introdusă în Alsacia-Lorena prin legea din 20 Febr. 1922, 
prin care se introduc, decretele și legile cari reglementează în 
Franţa exercițiul profesiunii de avocat şi disciplina baroului. 
Tribunalul de Metz, a cărui sentință este în totut aproape apro- | 
bată de d. Albert Cheron '5), profesor la Strasbourg, ajunge la 
soluţia, că deși legea de organizare din Franţa, privitoare la 
exerciţiul profesiunii de avocat, a fost introdusă în Alsacia-. 
„Lorena, totuși această lege n'a putut modifica art. 80 din pro- 
cedura civilă locală, deoarece, legea. introductivă, prin art. 8, 
menține în mod expres acest text. Este adevărat că art. 1al 
legii din 1922 are un cuprins general, declarând că toate legile 
şi regulamentele din Franţa, privitoare la exerciţiul profesiunii 
de avocat și la disciplina baroului, se introduc în Alsacia-Lo-. 
rena, dar art. 8 face următoarea rezervă: „Avoeaţii. sunt ad- 
miși să. reprezinte părţile, să facă; cereri în numele lor, să pună 
concluzii și, în mod general, să facă toate actele de procedură. 
„Ei vor exercita acest drept de reprezentare în condiţiile prevă- . 
zute de legile locale, a căror dispoziţii în această materie sunt 
menținute în vigoare”. Textul legii este categoric; soluţia tri- 
'bunalului era în totul justificată, aşa cum o observă şi domnul 
Cheron. Şi totuși, Curtea de. Casaţie 1) casează sentința tri- 
bunalului din Metz şi. declară introduse în: Alsacia-Lorena dis- 
poziţiile art. 26 $ 1 din legea din 16 Iulie 1905, privitoare la 
reprezentarea, părţilor în instanţă. Strict juridic, decizia Casa- 

_ţiei franceze e criticabilă. Ea se justifică însă numai prin ten- 
„.dinţa pe. care o are autoritatea judecătorească metropolitană 
„de a face cât mai neîntârziată unificarea, legislativă. 

__72) Trib. civ. de Metz, 2 Juin 1925, D. P. 1926, 2, 43. A 
73) Vezi interesanta notă a d. A. Cheron în D. P. 1926, 2, 43. 
74) Civ. 16 Nov. 1926, D. P. 1927,.1, 68, note A. C. -
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Şi aceiaş soluţie o găsim împărtășită și de Consiliul de 

Stat şi menţinută de Casaţie. Mai mult încă, această. soluţie 
priveşte exclusi“. dreptul constituţional interprovincial. La 26 
Doe. 1924 Consiliul de Btat derice 7) că sub imperiul legii din. 
17 Oct. 1919, în Alsacia acţiunile în daune împotriva Statului 
erau de competința tribunalelor judiciare, conform legiuirilor: 

locale şi numai dela 1 Iunie 1924 aceeastă competinţă a fost 

atribuită Consiliului de Stat. Până aci n'ar fi nimic nou. Dar 

Consiliul adaugă — şi sunt cinci decizii până sa ajuns la. 

această formulă — că „principiul separaţiei puterilor, care n'a 

încetat niciodată să fie în vigoare în Alsacia-Lorena, duce la 

consecinţa că actele puterii publice nu vot aparţine, fie în ele 

însăși, fie în consecinţele lor, decât jurisdicției administrative..; 

că reîntoarcerea la Franţa a Alsaciei-Lorene a avut de efect 
să reîntroducă de deplin drept garanţiile dreptului public fran- 

cez, mai ales aceia care rezidă în instituţia Consiliului de Stat, 

judecător acministrativ de drept comun” *). Suveranitatea sta- 

tului ocupant trece deplin drept asupra teritoriului anexat: 

„legile generale de organizare, după cari această suveranitate 

funcţionează, trec de plin drept în noul teritoriu odată cu 

anexiunea. Şi chiar dacă vine o lege nouă, posterioară anexiunii,: 

care să confirme în mod expres introducerea unei legi în teri- 

toriul ocupat, aceasta nu înseamnă că această lege:nu exista. 

mai înainte: acolo, intro'zusă deplin drept, în virtutea princi- 

piului de mai sus). 

38. — Caracteristicile dreptului interprovincial, — Am Infă-- 

ţișat principalele caracteristici ale dreptului interprovincial; să. 

căutăm acum să formulăm câteva principii generale care să-i. 

stabilească importanţa și să-i precizeze rolul. 

75) Cons. dEt., 26 Dec. 1924, D. P. 1926, 3, 51. 

'76) Cons. d'Et., | Aoât 1924, D. P. 1926, 3, 49. Dealtfel şi la noi, fără , 
nici un fel de discuţie, toate acţiunile şi recursurile care se introduceau în Bu- 

covina în faţa instanţelor administrative, au trecut deplin drept spre a fi judecate 

de Inalta Curte, în conformitate cu legea din 1912, ca instanţă de contencios 

administrativ. 

77) yCrim., 21 Jan. 1927, D. P. '1928, 1, 42 note M. N. care declară: 
„Mai mult, nu putem decât să apsobăm tendinţa camerii criminale de, a decide: 

că în caz de îndoială asupra aplicării în Alsacia-Lorena a unei legi cu caracter 

penal trebuie să se pronunţe pentru introducerea sa în teritoriile desanexate”..
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a) Dreptul interprovincial este o creaţiune hibridă, nă- - 
scută din 'cauza schimbărilor survenite în constituția Statelor. : 
El are o ființă trecătoare şi nu poate constitui o disciplină 
aparte, menită să subziste independent de îinprejurărila-cari au 
creiat această stare de fapt. -. 

"b) Reguli generale, după care să poată fi lesne recunoscut - 
„acest drept, nu se pot creia; singure doar câteva regule sau - 
putut stabili, după o lungă aplicare. Aceste reguli s'ar putea 
astfel. formula, referindu-ne la. dreptul interprovincial public 
şi la cel privat: o Se ae 
„1 Legile cari organizează suveranitatea Statului ocupant 

se aplică deplin drept în Statul anexat. 

„29 Când există conflict între legea, locală de drept public, 
şi legea nouă, a Statului ocupant, legea locală trebue să cedeze | 
în faţa legii noui, pentru a menţine unitatea Statului. | 

30 Conflictul interprovincial dintre legile de drept privat 
are să şe rezolve după normele dreptului internațional privat, 
cu. distincţia că acolo unde regulele acestui drept n'ar prevedea 
vreo măsură de interpretare, legea. Statului ocupant trebue să 
prevaleze. .. . - - 

Acestea sunt cele câteva reguli generale ce putem des-! 
prinde din examinarea precedentelor jurisprudenţiale. Şi dacă, 
pentru dreptul interprovincial privat, am ajuns la concluzia că 
trebue să-l asimilăm în totul cu dreptul internaţional privat, 

„nu putem face acelaş lucru cu dreptul interprovincial public. 
In adevăr, deosebirea între acesta, și dreptul internaţional pu- 

“blic este că dânsul presupune un conflict între legile cari or- 
ganizează suveranitatea a două State, coexistentă în acelaş 
Stat. Dar acest principiu „legile cari organizează suverani- 

interpretare, . | 

tatea” este foarte larg şi în practică, e susceptibil de o bogată 

Dreptul interprovincial este superior dreptului. interna- 
țional deoarece primul poate fi adus la executare prin constrân- 
gee legală, pe când al doilea nu — războiul fiind o măsură 
care exclude ideia de drept. Cu toate acestea însă, dreptul 
interprovincial nu poate! crea o disciplină 'aparte ;' el: poate | 
constitui cel viult o fază trecătoare în viața dreptului, aparâna 
numai în anumite împrejurări particulare. i 

s. E
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$:5. — Planul cursului de drept constituțional. 

SUMAR ; 39. linpărţirea cursului, _ 40. Bibliograție. 

39. — Impărțirea cursului. — Studiul dreptului constituţio-- 
nal poartă în jurul a două idei, egal de importante: Statul şi. 

individul. Acestea sunt cele două realităţi de care teoriile drep- 

tului public trebuie să ţină socoteală. In mod firesc deci Cursul 

nostru se va împărți în trei părţi, primele două consacrată Sta-.. 

tului, cealaltă individului. Cu care din aceste vom începe? De- 
sigur, dacă am începe cu studiul individului, cu garanţia drep- 

turilor și libertăţilor de care el se bucură în Societate, aceasta . 
nu S'ar putea face decât prezupunând existența unei societăţi. 

organizate; viaţa individuală, - bucurându-se de garanţiile ]i- 
bertăţilor moderne, nu se poate concepe decât într'o societate: 

organizată, într'un Stat. In mod firesc va trebui să examinăm. 

organizarea Statului, diversele sale forme, organizarea, şi func-. 

ţionarea guvernului, instrumentul de conducere al Statului, 

organizarea și funcţionarea puterii legislative și judecătoreşti. 

După ce vom examina organismul menit să garanteze și să. 

facă posibilă viața individuală, vom studia în partea III-a orga- 
nizarea vieţii individuale, garanţiile pe care le oferă Statul. 

modern, drepturile pe care fiecare cetăţean le revendică dela. 

Statul său. Cursul nostru se va împărţi deci în trei părţi: 

Partea I-ia — Statul. 

Partea Il-a — Organizarea Statului. 

Partea III-a — Organizarea: societăţii. 

| 40. — Bibliografie. — Cursul de faţă n'are altă pretenţia: 

- decât să traseze 'un cadru general de orientare; el nu poate 

deschide decât orizonturi şi suggestii de noui cercetări; el n'are- 
altă menire decât să servească de bază de studii și de îndru- 

“mare în această vastă materie a dreptului constituţional. De 

aceia, indicăm dela început izvoarele, câteva, către care trebuie: 
să se îndrepte aceia care ar dori să aibă o privire cât mai com- 

„plectă, asupra. materiilor tratate aici. Neapărat, nu putem indica. 
decât marile tratate; pentru chestiunile speciale sau pentru re- 

laţiile de amănunt, însăși aceste tratate vor indica izvoarele de: 
consultaţie. Dealtfel, în josul fiecărei pagini, vom indica biblio- 

grafia specială; vom căuta însă să reducem cât se va putea: 

..
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mai mult aceste citaţiuni, obositoare pentru pregătirea exa- 
menelor. 

Recomandăm ca lucrări de consultat : 

a). Pântru dreptul constituţional român. 

Paul Negulescu — Curs de drept constituțional român, 
1927. . 

C. G. Disescu — Dreptul constituțional român, 1915. 
Romul Boilă — Organizaţia de Stat, 1929. 
C. G. Stere — /mtroducere î în studiul dreptului constitu-: 

țional, 1899. 

-„ “Paul Negulescu — Tratat de” „drepti administrativ, voi. 
1, 1925, vol. II, part. "A 1930. 

A. Teodorescu — Tratat de drept administrativ, vol. I, - 
1929. | | ” 

b) Pentru dreptul constituţional francez. 

A. de Lapradelle. — Cours de droit constitutionnel, 1912. 
A. Esmein —  Blements de droit constitutionnel francăis 

et compare, 2 vol, ed. VIII, 1927. 
L. Duguit — Trait€ de droit constitutionnel, 5 vol, ed. 

II, 1923-1925, primele 2 vol. retipărite 1929—1930. ” 
- M. Hauriou — Precis de droit constitutionnel, ed. II, 1929. 

J. Barthălemy et Paul Duez — Trait Elementaire de droit. 
| constitutionmel, 1926. 

.€) Pentru dreptul constituțional belgian. „ 

Paul Errera —Traite de droit public belge, 1921. 

d) Petr dreptul constituțional englez. 

AV. Dicey - — Introduction ă Pâtude du droit constitu- 
tionnel, 1902. 

R. Gneist —  Englische Verfassungsgeschiohte, 1882. 
"A. Esmein — op. cit. 
L. Lowel — Le gouvernemient de PAngletterre, 2 vol, 1910. 

“Sir William R. Anson — The law and custom, of the Con- 
-stitution, 2 vol. 1892'(traa. franceză) . )
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e) Pentru dreptul constituţional american, 
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Originea şi noțiunea ideiei de stat 

"CAPITOLUL, 1. 

Formaţiunea Statelor. 

Ş 1. — Elementele Statului. 
7 

SUMAR : +1. Modul de formaţie al Statului. — 42. Elementele Statului. 

41. — Modul de formaţie al Statului, — Oamenii trăesc în 

-societate. Ei. war putea trăi altfel. Societatea este deci un - 
fapt natural. Prezenţa oamenilor în societate îi face pe aceștia 

'să se ridice dela viaţa animalică la o viaţă civilizată, adică să 

pună în practică chemarea, care se desprinde din întreaga 

“structură a, ființei organice, de a înobila raporturile umane. 
Societatea îi dă omului putinţa să-şi topească comoara de ener- 

„gie sufletească în marele elan de viaţă ce pulsează în sufletul 
fiecărui muritor şi să dureze astfel continui trepte de înălţare 

„spre civilizaţie, adică spre un ritm moral al vieţii. 

Dar societatea, pentru a favorizza desvoltarea persona- 

lităţii omeneşti, pentru a face cu. putinţă viaţa, are nevoie 

de organizare. Societatea este însăşi viaţa, oamenilor în comun; 

„ “organizarea ei începe odată cu primele înjghebări ale aceştia. 

"Cea dintâi lege pe care a trasat-o societatea în organiza- 
-rea ei a fost limitarea libertăţii absolute a indivizilor. Viaţa



64 i  SraruL 

în comun, societatea organizată, s'a constituit din sacrificiul 
libertăţii individuale, limitată. din proprie voință. sau prin 
forţă 1). Se stabilesc astfel de timpuriu anumite reguli de limi- 
“tare a libertăţii individuale, reguli variabile după gradul de 
civilizaţie al societăţilor, - | | | | 

| Dar problema cea mai grea care se punea oamenilor, era 
aceia de a şti prin ce mijloace vor putea face respectate aceste 
reguli de „viaţă în comun, aceste auto-limitări ale libertăţii 

. individuale. In momentul când ei au conceput: posibilitatea, ca. | 
aceste reguli să fie aduse la îndeplinire prin constrângere, a 
apărut ideia de drept. | | 7 

La început, oamenii au încredinţat paza acestor reguli 
unui singur om, pe care şi-l alegeau 'sau care li se impunea, ca 
şef. Aceasta dobîndeşte misiunea să facă respectate, la, rigoare 
prin forță, regulele considerate ca esenţiale pentru existenţa so- 
cietăţii. Dar acel care are puterea, este înclinat să abuzeze de 
dânsa.. In foarte scurtă vreme, aceşti şefi, din protectori ai 
indivizilor, devin adevăraţi opresori, utilizând puterea în folosul | 
lor personal și nu în interesul societăţii și pentru protecţia in- 
divizilor. - . - | i Sp 

Ei: 
bi 
îa . Societatea însă, fiind un, fapt natural, se revoltă împo- 

1) Fr. Oppenheimer, în lucrarea sa L'Efat, ses origines, son &volution et 
son avcnir ed. franceză, 1913, criticând toate teoriile cari vor să vadă origina 
Statului fie în nevoia de asociaţie cum credea Platon, fie ca un rezultat al con- 

„Vieţuirii împreună a oamenilor (Bodin), fie rezultatul unui Contract social (Rous- 
seau), fie personificarea naţiunii (Bluntschli), fie unitatea asociativă (Jelinek), 
înfăţişează 9 concepţie sociologică a Statului. După dânsul „Statul este, în între- 
gime, in ce priveşte origina sa şi aproape în întregime în ce priveşte natura sa .. 
cu timpul celor dintâi etape ale existenţii sale, o organizaţie socială impusă de o 
grupă învingătoare asupra unei grupe învinse, organizaţie a cărui unic scop este 
să reglementeze dominarea celei dintâi asupra: celei de-a doua, apărând autori- 
tatea sa împotriva revoltelor interne şi atacurilor externe. Şi această dominație 

ma avut niciodată alt scop decât exploatarea economică a învinsului de învin- 
gător”! (p. 6). Exact aceiaş concepţie pe care o întâlnim la L. Gumplowicz şi 

“la Duguit. Dar, problema privită numai sub unghiul sociologic, nu ne poate 
reda întreaga înfăţişare a Statului. In adevăr, pentru ca această grupă să-şi fi 
impus voinţa ei de dominare, a trebuit să existe anterior „ca grupă. Nevoia de 
sociabilitate. este anterioară dominăţiei; aceasta sa impus la început ca un mijloc 

„de a “asigura viaţa 'n comun. Că în urmă, indivizii cari deţineau puterea au 
abuzat de dânsa, lucrul se explică, dar nu trebuie luat ca element determinant. 
al originii Statului. 

,
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triva acestei înfrângeri a legilor sale de existenţă şi caută un 
alt element de pondere, căruia să-i încredinţeze puetrea de a 
face respectate regulele ei. „Puterea este o necesitate de fapt. 
Societatea omenească. este un fapt natural și chiar această 
sociabilitate cere o autoritate fără de care multiplele scopuri 
individuale n'ar putea fi reduse la unitate. Ori, fără această 
reducere a. sforțărilor individuale la unitate, avem anarhia. 

" Statul, în cele două înţelesuri ale cuvântului, Statul-putere și 
Statul-naţiune, adică națiunea condusă de guvernanţii săi, asi- 
gură această unitate; dar nu este dânsul și cu atât mai mult 
națiunea, sursă a autorităţii. S'a. spus adesea, şi cu dreptate că 
ea este o cerinţă a societăţii ca societate; singură, această 
necesitate socială explică ceiace s'a putut numi „miracolul pu- 
terii, Și forţa lucrurilor vrea ca, printre diferitele autorități 
sociale, să fie una care să decidă în ultimă instanţă. Va putea 
fi şi a fost multă vreme autoritatea familială sau municipală; 
dela apariţia: Statului modern, autoritatea, Statului este cea 
mai înaltă” 1), - 

Astfel, după lungi încercări, oamenii au înţeles să încre- 
„dinţe puterea unui organisni impersonal, lipsit de pasiunile şi 

„ urile unui şef, cetatea la început, Statul mai târziu. Ceiace atră- 
-gea în special pe oameni către aceste instituţii, era elementul 
de continuitate, care asigura şi garanta. viaţa în societate. Re- 
gimul existent sub dominaţia unui om era în funcţie de persoana 
acestuia.. Dacă oamenii se deprindeau cu felul de viaţă al ace- 
stuia, ei nu puteau ști care va fi situaţia familiei şi averii lor 
sub regimul noului şef. Statul le oferă însă ur puternic element 
de unitate şi continuitate. Regimul politic stabilit de această per- 
soană fictivă se putea schimba cu mult mai multă greutate; în 

“orice caz, pentru dânșii constituia o siguranță mult mai mare 
decât regimul personal al unui om. Hauriou spune că „Statul 
este instituția, esenţială a ordinii sociale, înfățișată ca asigu-. 
rând durata, mişcării de ansamblu, lentă și uniformă, a. societă- 
ţii” 2). Această mișcare este rezultatul unei lungi evoluţii: sin- 
gura organizație la „care putea da naștere este Statul. „Atunci 
când comunitatea, naţională este îndeajuns stabilită şi nevoia 

1) Louis Le Fur în prefața lucrării lui M. dela Bigne de Villeneuve — 

Traite gencrale de TEtat 1929, p. XV. 

2) Op. cit, p. 91. 

u
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unui şef naţional îndeajuns simțită, mai curând sau mai târziu 
acest şef se întâlnește. El este un cuceritor străin, sau unul din 
şefii clanurilor, sau unul din baronii feudali ai Țărei, care se 
ridică deasupra celorlalţi, fie prin consimțământul lor, fie prin 
forţă. Esenţialul este că o putere unică şi destinată să facă uni- 
tatea politică a Ţării se ridică deasupra puterilor multiple, care 
împărțeau națiunea” 5), 

| 42. — Elementele Statului. — Dacă examinăm cu atenţie 
modul de formâţie al Statului, vedem că o serie de comunităţi 
familiale, din cauza necesităților. pe care le reclamă viaţa, se 
ridică la o viaţă de relaţii reciproce între grupe. Incetul cu în- 
cetul, relaţiile dintre aceste grupe sfârșesc printr'o înţelegere 
comună. In momentul când, la această grupare socială, aşezată 
pe un anumit teritoriu, pe care dânsa îl posedă, se desemnează o 
autoritate superioară, cu putere de a comanda, în acel moment . 
avem o societate organizată, care poate lua numele de sat, ce- 

date, Sta, 
| Statul este deci format d din trei elemente deosibit de im= 

portante: . 

a): populaţiunea; | 
b) teritoriul ; Si 
e) puterea, publică. | 
Dar nu este deajuns să ne gășim totdeauna în faţa acestor 

trei elemente pentru a avea conștituit un Stat. Dacă atâta ar fi 
suficient, atunci am putea împărți după voie populația Europei 
spre exemplu; în grupe egale, așezate pe teritorii egale şi do- 
tate cu forţă de constrângere. Nimeni n'ar susţine că am putea 
creia tot atâtea State câte grupe. 
Atunci când este vorba, de ălcătuirea unui Stat, trebuie să 

ne înfăţișăm totdeauna modul cum s'a constituit, prima societate 
organizată. 

N 

3) M. Hauriou — op. cit., p. 84. Părerile sunt totuşi împărţite în această 
. privință. Astfel Oppenheimer în lucrarea citată. socotește că: „Naţionalitate şi 
- Stat, Drept şi organizare economică superioară, cu toate desvoltările şi ramifi- . 

cările care au produs şi vor produce încă, toate au luat naştere simultan în acel 
moment de o' importanţă unică în istoria lumii când, pentru: prima dată, învin- 
gătorul cruţă pe învins pentru a-l exploata în chip permanent. Căci tot ceiace 
este uman, are rădăcinele sale în obscurul domeniu al animalităţii, amorul şi arta, 

întocmai ca şi Statul, Dreptul sau economia" (p. 48). 
- . 2
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Ridicarea, indivizilor dela viața de familie la viaţa locală 

şi mai târziu la viaţa generală, se face” încetul cu încetul, dună - 

lungi şi trudnice evoluţii. Generaţii după generaţii aduc jertfa 

vieţii lor acestei viitoare înţelegeri. Traiul în comun face să se 

nască o comunitate de sentimente, o legătură sufletească. De 

obiceiu înțelegerea se face între grupări sociale care derivă din - 

autori comuni şi care vorbesc aceiaşi limbă şi au aceiaş credinţă 

Comunitatea de rasă, de limbă şi credință sunt elemente îndis- 
pensabile unei societăţi. - 

Dar traiul în comun a trebuit de multe ori să se  întăp- 

tuiască și de populaţiuni care nu erau de aceiaş rasă şi nu vor- 
beau aceiaş limbă. Necesităţi de convieţuire multă vreme îm- 
preună, dictate de împrejurări istorice, relaţii sufleteşti ce se 

leagă între aceste populaţii diferite, amintiri de glorie sau de 

suferinţă, toate acestea contribuie la creiarea unei comunităţi 

sufleteşti, unei legături indestructibile între aceşti indivizi. 

„Faptul coabitării prelungite -pe acelaș teritoriu și împărţirea 

destinelor istorice ale aceleași ţări, duc la formarea unității na- 

ţionale, pregătită de comunităţile de rasă, de limbă şi de religie. 

Coabitarea, amestecul raselor, necesitatea de a se asimila prin 

„ fricţiunile zilnice, relaţiile de vecinătate, interesele comune în 

acelaș canton, obiceiurile comune care se stabilesc, câte motive 

de a se înţelege şi în gânduri. Şi peste toate acestea, comunita- 
tea de amintiri istorice, aceia, a bucuriilor şi durerilor încercate 

împreună, mai ales aceia a zilelor de glorie şi a epopeelor trăite 
| | 

„La un moment dat, Gin toate aceste elemente şi sub ac- 

ţiunea tuturor acestor forţe, se desprinde o comuniune spiri- 

tuală, care constitue adevărata unitate naţională, căci naţiur 

nile sunt fenomene spirituale” 4). | 
Primul element al Statului, populațiunea, trebuie să întru- 

4) M.' Hauriou — op. cif., p. Sl. Vezi şi Louis Le Fur — Races, Nafio- 

rialies, Etats, 1922. Exact de aceiaş părere este şi Oppenheimer, în lucrarea ci- 

tată,. pp. 45-49: „Nu sunt numai simpli fii cari se leagă aci; este o legătură 

de o forţă, de o rezistenţă de necrezut. Aici se arată esenţa forţei de reinte- 

grare, care, după mai multă vreme, din două grupe etnologiceşte străine, adesea 

chiar de limbă şi rasă diferite, va face un popor posedând o limbă, o religie, 

un sentiment naţional. Suferinţi şi nevoi, victorii şi înfrângeri, cântece de triumf 

şi bocete de înmormântare, totul e de aci înâinte comun. Un imens teritoriu nou
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__nească aceste condiții, cu alte cuvinte trebuie s să aibă un ideal * 
comun. Numai populaţiile legate între ele. printr” un ideal co-. 
mun, printr'o. puternică uniune sufletească, rezultat al unei 
lungi convieţuiri şi martor a unor amintiri comune, populaţie 

„ce şi-a călit sufletul î în amarul aceloraşi suferințe comune şi şi-a: 
„ înălţat-gândul în speranţa acelorași idealuri, poate alcătui ele- 
mentul populaţie, indispensabil existenţii unui Stat. 

Şi tocmai pentrucă acest element este așa de variabil, de 
capricios şi în funcţie de atâtea împrejurări diferite, teritoriul - 
pe care se întinde această populaţie variază şi el în raport cu 
formele pe care le-a îmbrăcat viaţa. Teritoriul este baza şi în- 
tregul. suport moral pe care se desvoltă viaţa societăţii. Cea. 
dintâi şi cea mai adâncă legătură a omului a, fost cu pământul. 
Suferințele sau bucuriile lui pe un anumit pământ, legăturile - 

- lui sufleteşti cu țarina pe care o cultivă, o înfrumuseţează, și 
care la rându-i îi asigură existența, amintirea, străbunilor în- 
gropaţi aici, îl face pe om sclav al ogorului pe "care-l munceşte. | 
Legătura omului cu pământul este atât de puternică, încât chiar 
atunci când acest pământ îi produce cele mai mari nemulțumiri, 
el continuă totuşi să-l iubească cu aceiaş dragoste neţărmurită. 
De câteori cataclisme. repetate n'au acoperit regiuni întregi de 
jale, 'omorînd populaţia, distrugând munca şi agonisita. Şi a 
doua zi după ce cataclismul a, încetat, pe ruinele fumegânde încă, 

| “Supraviețuitorii viu să împlânte din nou braţul lor pentru a se 
” lega și mai temeinic și mai. adânc de acest pământ, producător 
_de atâtea, suferinţi. Este o mistică neînţelească î în sufletul fie. 
cărui om, o pornire adâncă, o chemare care răsare din toată 

„fiinţa sa pentru acest pământ. Legăturile de rasă, de limbă şi 
credinţă se cimentează pe un anumit teritoriu, se conformează 
structurii acestuia, împrumută: din felul lui de a fi elemente de 
desvoltare. Viaţa societăţii este intim. legată de acest. terito- 
riu. Intinderea și configuraţia, Statelor variază în raport: cu în- 
tinderea societăţilor. de rasă, de limbă şi credinţă, care şi-au 
creiat un ideal din traiul în comun. 

- Dacă acestor două elemente, populațiune $ și teritoriu, li se : 

s'a deschis, unde stăpâni şi servitori au aceleaşi interese: aceasta- -i suficient spre 
a da naştere unui curent de simpatie, aproape de solidaritate. Din. ce în ce mai 
mult fiecare parte : se apropie şi “recunoaşte în cealaltă o fiinţă umană“,
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adaugă elementul de pondere, puterea publică, ne găsim în faţa 
unui organism numit Stat. Dar cum acest element a provocat 
în decursul timpurilor cele mai mari controverse, care şi azi 
continuă a pasiona, îi rezervăm un capitol special. 
„La cele trei elemente pe care le-am arătat mai sus ca în- 

dispensabile pentru: alcătuirea unui Stat, d. Prof. Paul Negu- 
lescu mai "adaugă încă două, care implicit sunt cuprinse în cele 
trei, dar pe care D-să enumerându-le, precizează” şi mai bine 
raracterul celorlalte trei. Este vorba mai mult de calităţile pe 
care trebuie să le întrunească elementele Statului pentru a putea 
reia organismul : 

d) „că aceste colectivităţi au un caracter de continuitate 
şi-perpetuitate, adică nu au un termen de existență, nu se sta- 
bileşte când să se dizolve, ele sunt formate din generaţiunile pre- 
zente, trecute şi viitoare. 

e) „că această, colectivitate n nu recunoaşte o altă putere 
socială superioară, adică e independentă” 5).. 

Aceste două.idei sunt în mod firesc cuprinse în cele trei 
elemente ale Statului. Elementul populațiune, pentru a. alcătui o 

„societate, are nevoie imperioasă de continuitate şi perpetuitate. 
O societate nu poate fi concepută fără aceste două caracteristici. 
Ideia de continuitate și perpetuitate a făcut să se nască ideia 
„de trai în comun, ideia de societate. Atunci când arătăm POpu- 
laţia (societatea) ca prim element al Statului, neapărat că în 
această noţiune se cuprinde şi ideia de continuitate şi  perpetui- 
tate, care este o caracteristică a societăţii. | - - 

Acelaş lucru și-despre ideia că „această colectivitate nu 
recunoaște o altă putere socială superioară”. Noţiunea de putere 
publică, ca, element constitutiv al Statului, exclude ideia oricărei 
alte puteri superioare aceștia. In Stat nu poate exista o altă 
putere superioară puterii publice, cunoscută sub numele de su- 
-veranitate. Aa 

In Cursul de drept constituţional *), cu ocazia explicaţiunii 
elementelor Statului, aceste două calităţi ale celor trei elemente: ' 
clasice, sunt cuprinse în condiţiile pe care trebuie să le întru- 
nească aceste elemente pentru a: alcătui Statul. 

„5) Paul Negulescu — Tratat de drept administrativ, vol. I, ed. III, p.91. 
6) Paul Negulescu — Curs de drept constituţional român, „ 1927. 

K
a
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ş 2. Definiţiile Statului șia nogiunilor înrudite, 

SUMAR: 43: Definiţia” Statulăi.. — 44, Origine cuvântului Stat. . — 5. 
Termeni înrudiţi cuvântului Stat. - , 

43.— Definiţia Statului. —Noţiunea cuvântului Stat pare una - 
din cele mai simple şi mai cunoscute de toată lumea. Zilnic, atâ-- 
ţia oameni pronunță, cuvântul Stat, se entuziasmează la 'auzul. 
lui, sau îl acoperă de cele mai aspre critici. Şi totuşi, atunci. 
când este vorba, de a se preciza această npțiune, dificultatea... 
apare imediat. - 

Am arătat elementele constituitive ale Statului; este nece-. 
sar să transpunem aceste fapte într'o formulă juridică, să ca-. 

racterizăm în drept aceste realităţi. Din nefericire, aceiaş difi- 

cultate pe-care o semnalam cu ocazia, definiției dreptului apare. 
şi aici. Filozofii, juriștii şi sociologii 'au putut ajunge la o  de- 

finiţie unică ,aceptată ca un adevăr nediscutat. 

Astfel, savantul profesor Esmein spune că. „Statul este perso-.- .. 

nificarea juridică a unei naţiuni, este subiectul şi suportul auto-- 
rităţii publice. Această. autoritate care, natural, nu recunoaște. 
putere superioară sau concurentă în ceiace priveşte raporturile 

pe care dânsa le conduce, se numește suveranitate. Subiectul sau. 

titularul ideal și permanent al acestei suveranităţi, care perso-- 

nifică națiunea întreagă, această persoană morală, este Statul, 

“care se confundă. cu suveranitatea, aceasta fiind calitatea sa. 

esențială. Este o abstracţie, dar o abstracție fecundă şi produsul. 

-unei lungi desvoltări istorice” 7). , - 

D: Berthelemy spune: „Statul este unitatea formată de un: 

„ansamblu de indivizi reuniți printr'o legătură naţională, locuind 
un teritoriu determinat, care le este propriu lor şi dominați de 

un guvern, adică de o putere învestită cu dreptul de a formula .. 

ordine şi a le face să fie executate” %), 

" L. Duguit: „Statul este pur şi simplu produsul unei di-. 

„ferenţieri naturale, uneori prea simplă, alteori prea: complexă, 

între oamenii unui acelaș grup social, de unde rezultă, ceiace: 

se numește puterea publică, care nu se poate legitima prin ori-- 

7) Esmein — op. cit, p. Î; ed. VIII, î.1. E IS 
5) Traite €lementaire de droit administratif, p.. 1. : .



FORMAȚIUNEA STATELOR TI 

«gina sa, ci numai prin serviciile pe care le aduce, conform re- 

.gulii de drept; că, de atunci, Statul modern apare din ce în ce 
mai mult ca un grup de indivizi, lucrând de acord, sub direcţia 

„şi controlul guvernanţilor, la realizarea nevoilor morale și ma- 

„teriale ale participanţilor; că astfel noţiunea de putere publică 

„se substitue aceleia de serviciu public; că. Statul încetează de 

a fi o putere care comandă, pentru a. deveni un grup care lu- 
crează şi că deținătorii puterii publice n'o pot pune legitim în 

„mișcare decât pentru a asigura colaborarea comună” *). 

'D. A. de Lapradelle: „Statul are e drept “misiune esenţială 

realizarea ordinii juridice” 1), iii 

D. Hans Kelsen: „Statul, socotit. ca subiect de acte” de | 
Stat, este personificarea ordinii juridice... personificarea cea * 

mai cuprinzătoare, personificarea totală a dreptului” 11), 

D. Dissescu: „Statul este o unitate alcătuită din reuniunea 

mai multor oameni, pe un teritoriu determinat, în forma gu- 

- vernanţilor și a guvernaților” 12). 

D. prof. Paul Negulescu: „Statul este o societate ome- 

nească politicozteritorială, având caracter de: perpetuitate şi 

posedând organe de conducere” 13), 

D. prof. A. Teodorescu: „Statul este forma, superioară de 

“societate omenească învestită cu puterea exclusivă de comanaă 

„asupra colectivităţii de indivizi aşezaţi pe un teritoriu deter- 
minat, ce-i aparţine în propriu” 1), 

Am reprodus aici o serie întreagă, de definiţiuni ale dife- 

riţilor publiciști. Am fi putut reproduce mult mai multe, căci 

Statul este una 'din ideile cari au dat naștere celor mai ample 

cercetări. Toate aceste definiţii- urmăresc un singur scop, com- 

patibil dealtfel cu raţiunea lor de a fi: ele să silesc să cuprindă 
într'un singur tot cele trei elemente ale Statului; unitatea în 
xeliefare este condiția esenţială a oricărei definiţiuni. Deter- 
“minarea acestei noțiuni se face însă în toate cazurile prin des- 

9) Traite de droit constitutionnel, vol, 1, Preface, p. VU—VUL 
10). Op. cit., p. 22. 

11) Apercu d'une ihcorie gântrale de LEtat, ch. 1. Vezi şi traducerea ro- 
>mânească datorită d. conf. univ. ]. Vermeulen. 

12) Op. cit., p. 429. f 
13) Tratat de deept administrativ, ed. III, vol. l, p. 142. 
14) Op: cit., p. 22.
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„crierea celor: trei elemente care compun “Statul. Diferenţele: 

între definiţii sunt foarte mici, uneori nu există chiar. Şi to- 
tuşi, incontinu se aleargă după noui definiţii, oamenii fiind în. 
căutarea unei formule unice care să sintetizeze ideia de Stat. 

'Ținând socoteală de toate aceste definiţii, vom caracteriza 
Statul din punct de. vedere juridice precum urmează: Statul. 
este o grupare de îndivizi, reuniți printr'o legătură națională p& 

un teritoriu determinat şi fiind guvernaţi de o putere superioară. 

voinţelor individuale. “ 

44. — Origina cuvântului Stat. — _ Bxpresiunea Stat este de. 

dată relativ recentă. Romanii. nu cunoșteau acest termen. Ei. 

spuneau civitas sau respublica. Şi astăzi încă această expresie. 

mai este întrebuințată: „Statul este o națiune: în care un gu- 

vern central a luat întreprinderea. unui lucru public, a unui 
res publica în înţelesul latin al cuvântului” :5). Cuvântul Stat. 

vine dela latinescu status, care înseamnă, stare în repaos. Ger- 

manii âu întrebuințat de timpuriu cuvântul Landtag. Expresia. 

Stato apare pentru prima dată în scrierea lui Machiavel [1 prin-. 

cipe, dar ea nu devine din acest moment unanim admisă. Sunt. 

autori cari, în secolul al XVI- lea încă, răai întrebuinţează ve- 

chile expresii. Astfel Bodin' (1576), nu adoptă cuvântul Stat, 

ci păstrează tot vechea terminologie î în lucrarea, sa Les sia li- 

vres de la Republique. a î: 

Incepând din secolul XVII, această idee de unitate, deve- 
nind principiul | determinant al, alcătuirii şi organizării Sta-- 

"telor, începe să pătrundă în toate limbile şi să devină expresia. 
tipică, care să desemneze organizarea unei societăţi pe un teri- 

toriu dat. Etat, Staat, State, Stat, sunt expresii care pătrund: 
" definitiv în limbile diferitelor popoare, spre a nu mai fi părăsite; 
Adoptarea unanimă a cuvântului Stat în secolul XVII cores-. 
punde cu începuturile de renaștere ale Statelor, către sfârșitul. -. 
perioadei feudale şi cu ideia de unitate și așezare, care. servește 
drept criteriu al fundării nouilor State. 

Cuvântul Stat reprezintă, în această unică expresie, o 
foarte mare 'variabilitate de noţiuni, "deoarece de ideia aceasta. 
„se leagă. o serie întreagă de idei înrudite. Astfel, dacă luăm. 

15) M. Hauriou — op. cit., p. 85.
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Dicţionarul lui Littră la cuvântul Etat, găsim 11 înţelesuri, din 
cari 5 politice. . 

45, — Termeni înrudiți cuvântului Stat. — Adeseori, în locul 

cuvântului Stat se întrebuinţează o serie de .alte 'expresiuni: 

țară, popor, națiune, guvern, societate. Deși înrudite între dân- 

sele, aceste cuvinte reprezintă totuşi nuanțe diferite, care le 

disting de cuvântul Stat. 

Tară este cuvântul care este cele mai deseori întrebuințat 

în locul Statului. El -are două înțelesuri : 

a). Intr'un prim înţeles, înseamnă o bucată întreagă de 
pământ în afară de oraş, o întindere rurală: mă.duc la ţară. 

b) Intr'un al doilea înţeles, mai larg, înseamnă pământul 

întreg al Statului, teritoriul său; ideia de ţară se confundă cu 

aceia de Stat. Desigur, Statul poate fi desemnat şi prin unul 

din elementele sale — teritoriul — ridicat la noţiunea, de ge- - 

neralitate; se desemnează întregul printr'unul din elementele 

sale. Dar cuvântul țară nu-i sinonim cu Stat. El reprezintă mai 

mult întinderea, teritorială, pe când Statul „reprezintă organi- 

zarea societății pe un teritoriu dat. 

| Societate şi popor sunt expresii sinonime care se între- 

buinţează adesea pentru a desemna Statul. Dar între -aceste 

noţiuni există diferenţe tot atât de importante ca și între ex-.. 

presiile țară şi Stat. Societatea și poporul, reprezintă ambele 

un element al Statului. Generalizând acest element, îl putem 

ridica în închipuirea noastră la denumirea, la reprezentarea în- 

tregului' organism. In fond, acești termeni nu reprezintă, decât 

un element al Statului, populația, fără distincţie de rasă, de 

limbă sau credință. Poţi acei cari trăese pe un teritoriu dat, al- 
cătuind î împreună o organizaţie politică, constituese Societatea 

sau poporul. 

Națiune reprezintă comunitatea 'de indivizi cari, trăind pe 
acelaş teritoriu vreme îndelungată, au reuşit să-şi formeze o 
mentalitate comună, un ideal de a trăi împreună. Asociaţia, lor 
este voită, este organică. Pe când sub denumirea, de societate 
sau popor cuprindem şi pe cei cari întâmplător se găsesc pe | 
teritoriul Statului, în expresia națiune nu putem cuprinde decât 
pe cei cari au un ideal comun de viaţă, cari au alcătuit socie- 

» tatea printr'o lungă convieţuire, din întrepătrunderea deprin-
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derilor unora, cu ale altora, din „acţiunea fiecăruia asupra sa”,. 
cum, o numește Michelet” 16). 

Hauriou spune că o „naţiune este o grupare de formaţiuni. 
etnice primare la care coabitarea prelungită într'o aceiaş țară; 
adăugată la anumite comunităţi de rasă, de religie şi de amin-: 
tiri istorice, a desprins o comunitate spirituală, bază a unei. 

„ formaţii etnice superioare” 11), - 
Neapărat, comunitatea de rasă, de limbă și religie con- 

tribue foarte mult la formarea unei naţiuni, dar naționalitatea. 
nu este o condiţie indispensabilă. Sunt națiuni care nu se ba- : 
zează pe comunitate de rasă, de limbă şi credință şi totuşi 
formează o naţiune. Tendința Statelor moderne este de a. ze! 

| regrupa pe bază de naţionalitate, în sensul că majoritatea ce- 
“tăţenilor cari formează națiunea, să aibă aceiaş. rasă, limbă, 
“credinţă şi. ideal. 

Voința, comună de a. trăi întrun mediu. anumit, senti-- 
“mentul comun ce se desprinde dela acești oameni, idealut comun. 
pe, care ei și- 1 făuresc, iată elementele cari constitue o naţiune. 
„Sufletul naţiunii nu este altceva decât ideia naţională: cu voin-: 
ţele comune, cu gândurile şi sentiinentele comune” 15), | 

Când î însă populaţia care trăește pe un teritoriu dat are. 
aceiaş comunitate de rasă, de limbă, de credință și de amintiri. 
şi suferinţi, această populaţiune, indiferent de Statul în care: 

„se află, formează o naționalitate. Statele care se bazează pe 
naţionalitate sunt! cele mai interesante, dar elementul de bază. 

„al unui Stat este națiunea, adică indivizii legaţi prin aceiaş 
comunitate de sentimente și interese, indiferent de.rasă, limbă. 
Sau credință. : .-- 

Guvernul şi Statul sunt două expresii cu totul diferite. şi. 

A. 

16) „Voi desprinde din istorie “chiar un fapt moral enorm şi foarte puţin. 
observat, puternica acțiune a fiecăruia”! asupra sa (le puissant'travail de soi sur 
soi) prin care Franţa, prin propriul său progres, va transforma toate. elementele - 
sale brute. Viaţa are, asupra ei însăşi, o acţiune de perpetuă întinerire care,. 
din materiale, -creiază lucruri absolut noui; astfel se desfăşură viaţa istorică, aşa 

” progresează fiecare popor. Activând, -născând, sfărământd, topind elemente care * 
rămân fără îndoială în stare obscură şi confuză, dar sunt 'puţin lucru în raport: 
cu ceiace devine lunga acțiune a marelui suflet”. (Michelet, Histoire de France... 
preface, ed. 1869). ” 

17) M. Hauriou — op. cit, p. 50. | 

18) M. Hauriou — op. cit;, p 82. _ 
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“totuși, în practică, adeseori, în mod voit sau nu, se confundă. 

“Guvern, în sensul cel mai exact al cuvântului, înseamnă exer- 

cițiul puterii publice de către suveran. Prin urmare 'guvernul 
reprezintă cel de al treilea element al Statului, puterea publică 

“musă în aplicare, în funcţiune. 
Confuzia între Stat şi guvern este lesne de făcut, căci 

oamenilor, Statul le apare sub forma guvernanţilor cari pun 
în mişcare forța publică pentru a face respectate anumite re- 

-guli de drept. - 

' " Dar confuzia aceasta este uneori și voită, în regimurile 
absolutiste, când se confundă Statul cu guvernul şi când şeful 

Statului, considerându-se Statul, impune reguli şi obligaţiuni 
“supușilor săi. Vestita expresie a, lui Ludovic XIV — L'âtat 

c'est moi — se datorește tocmai acestui fapt. 
Pentru noi Statul şi guvernul sunt două noţiuni complect 

„*distincte, prima reprezentând națiunea organizată pe un anumit 
“teritoriu şi a. doua, exerciţiul puterii publice de către Suveran. 
„2... Patria se întrebuinţează adesea, pentru a desemna Statul; 
:este dealtfel singura, noţiune sinonimă. Esmein spune că Statul. 
-este traducerea juridică a ideii de patrie. In această idee se re- 
“zumă toate drepturile și datoriile cetăţenilor faţă de dânsa, se 
“cuprinde întreaga, comoară de sentimente și amintiri, legătura 
îndestruetibilă a omului cu pământul, mistica sa chemare dea | 
apăra și iubi acest colţ de ţară, cu toate înfăţișările și tradi- 
iile lui 19), 

7 

19) „Dar patria astfel înţeleasă, sinteză profundă..şi puternică a tuturor 
-acestor elemente de rasă, limbă, „religie, voinţă de conveţiure colectivă, frămân- 
“tate şi topite în creusotul vieţii comune, şi reunite însfârşit în faptul locuirii pe 
-acelaș teritoriu, nu constitue oare Statul, nu se confundă cu dânsul”. 

„Nu, pentru a avea Statul complect, la toate aceste elemente mai trebue 
adăugat, unul ultim, care constitue tocmai caracteristica sa esenţială: autoritatea 

--politică şi autoritatea politică suverană, existenţa unui organ competent pentru 
„a spune liber dreptul”; (Louis Le Fur — op. cit., p. 104). |
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Re. „STATUL: 

CAPITOLUL, 1. , 

- Suveranitatea Statului, - 

Ş l-. — Importanța şi origina principiului. 

N SUMAR: “46. Importanța prncipiuli. — 47, „ Origina suveranităţii, — | 
„8. Dițicultăţile problemei. ” 

„46. — Importanţa principiului. — Al treilea element al Sta- 
tului, acela, care-i orînduește structura. sa initernă şi-i dă forța, . 

“de viaţă, este puterea. de constrângere, puterea publică, cu aju- - 
torul. căreia se realizează în Stat ordinea “juridică, necesară, 
existenţii societăţii. Această putere publică, această putere de 
constrângere, această forţă de a porunci tuturor voinţelor in- 
dividuale dintriuin Stat, imperium. cum îi spuneau Romanii, se. 
numeşte.suveranitate.. Este principiul cel mai iniportant pe care. - 
l-a proclamat Revoluţia, franceză şi a fost. adoptat imediat de 
toate constituţiile lumii întregi. Secretul acestui mare succes. 

- trebuie. văzut într'un singur fapt: acest principiu corespundea. 
unei stări sufletești” şi unei conștiinţi generale. Pentru fiecare 
“om apărea ca ceva, firesc dreptul oamenilor cari trăese în so- 
cietate de a hotări de soarta lor. Esmein spune că, acest prin- 
cipiu îşi datoreşte puterea. sa. prin faptul că este „o idee foarte 

„ simplă, care răspunde sentimentelor de justiţie şi egalitate care: 
sunt în fundul sufletului uman”. 

47, — Origina suveranității, -— Puterea. de constrângere. pe 
care Statul o exercită asupra naţiunii a dat naștere în toate 

» „timpurile la mari nemulțumiri. In mod firesc: naște : În mintea 
oamenilor problema originii acestei puteri. 

Astăzi, această 'problemă prezintă mai puţină importanţă, 
deoarece este aproape unanim admis că Statul exercită puterea . 
de constrângere în baza dreptului pe care-l deţine dela națiune. 
Națiunea este deci 'origina și izvorul suveranităţii. Statul exer- E 
cită acest drept pentrucă el face un oficiu în interesul tuturor. 
Ori, din moment ce organizarea suveranităţii este făcută în in- 
teresul tuturor membrilor cari compun națiunea, este just și 
firesc ca, toţi aceştia să ia parte la organizarea, ei, minoritatea 
fiind. obligată să se supună legii formulate de majoritate. . 

“ Modul de a face respectată această siveranitata nu «a
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poate concepe decât în două feluri: a) prin forţă şi b) prin 

consimțământul opiniei publice. (Esmein).. | 

Respectarea suveranităţii prin forță este un fapt trecător, 

fără consistenţă şi durabilitate. Ori care ar fi caracterul forţei, 

oricare ar fi calităţile excepționale ale acelui care deţine pute- 

rea ia un moment dat, guvernarea prin forță este de scurtă 

„durată şi nu poate rezista curentului contrar al voinţei publice. 

Fundanientul suveranităţii trebuie găsit în voinţa gene- 

“rală a naţiuni, necesară în orice formă de Stat. Această voinţă, . 

conştientă sau nu, mai mult sau mai puţin liberă, este singura 

bază de unde suveranitatea îşi poate: trage forţa juridică şi 

morală. Revoluţiile, detronările, asasinatele politice, pronun- 

ciamentele, sunt martore ale acestui adevăr netăgăduit. 

Suveranitatea naţională își trage deci puterile, sale de 

viaţă din conștiința unanimă a naţiunii că ea se exercită în 

folosul tuturor indivizilor. Ca o consecinţă firească a acestui 
„principiu, națiunea îşi rezervă dreptul de a fixa ea regulele 

„după care se va, exercita această suveranitate. 

48. — Dificultăţile problemei. — Dreptul în virtutea căruia 

anumiţi oameni puteau să-și impună voința, lor prin forţă altor 
oameni ,a dat naştere la vii controverse şi nesfârşite discuţii. 

„Ceiace trebuie explicat e totdeauna cum, într'un grup omenesc 

dat, sunt anumiţi indivizi cari pot legitim să-și impună vointa 

„lor, ca atare, altor indivizi, să pună legitim în mișcare o putere 

de constrângere irezistibilă, să determine cazurile în care pot 

so pună în mișcare, cum sunt, într'o societate dată, anumite 

voinţi care au, în mod legitim privilegiul de a se determina: 

singure, puterea de a formula comandamente necondiționate 

altor voinţi” 1), . ÎN 

Secole întregi, dearândul, s'a discutat această problemă 

fără să se ajungă la 'o soluţie unanim acceptată. Rezolvirea ei . 

ar atârna numai de faptul putinţii de a demonstra că anumite 

voinţi individuale sunt de o esență superioară celorlalte voințe. 

Dar nimic nu ne permite să ajungem la o atare concluzie. 

- Din această cauză oamenii au fost obligaţi să inventeze 
o voinţă supraumană, care ar fi învestit.pe anumiţi oameni cu 

putere comandantă. In această idee se găsește origina doctri- 

7 

1) L. Duguit — op. cit, t. I, p. 405. „
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nelor teocratice, adică a celor cari explică suveranitatea prin. 
intervenţia unei puteri supranaturale. 

In principiu, aceste doctrine nu vorbesc de intervenţia 
directă a divinității, conferind puterea, ci fac din Stat un fel 
de ființă divină, care, ca atare, poate să-și impună voinţa. Hegel 
spunea despre Stat că este „mersul lui Dumnezeu în lume”. 
„Statul este spiritul care, în lume, ia cunoştiinţă, despre sine;* 
realizează viitorul pe pământ, adică divinul. Acest divin în Stat 

"este fundanientul puterii sale fără limită asupra. indivizilor. 
Ei însăşi nu găsesc întreaga realizare a ființei lor morale decât 
în divinul static. _. 

_ „Acest caracter divin aparține aricărui Stat; se poate ca - 
un Stat să fie găsit bun sau rău, bine sau rău organizat, puţin 
interesează. Dacă este un Stat este totdeauna un element divin: 
într'ânsul.-Oricât de'rău, oricât de conrupt ar fi un Stat, e tot- 
deauna un Stat; conservă totdeauna pozitivul fiinţei sale; e 
totdeauna, realitatea ideii morale; e totdeauna divin” 2). 

Și aceiaş idee o găsim, aproape cu acelaș conţinut, la 
Kant. Recunoscând atotputernicia legii și dreptul ei de a dis- 
pune în mod suveran de individ, dânsul adaugă: „O lege, care 
este așa de sacră, așa de imuabilă, că e o crimă s'o pui la 
îndoială din punct de vedere practic şi prin urmare de a-i 
suspenda un moment efectul; nu pare să vină dela oameni, ci 
dela; vreun legiuitor suprem şi infailibil „şi asta înseamnă acea- 
stă maximă că orice autoritate vine dela Dumnezeu”. | 

Filozofii timpului recunosc cu toţii origina divină a legii. 
Această origină a legii — fundamentul juridic al Statului — 

„Al scuteşte pe acesta, de orice fel ide datorii faţă de supușii săi. 
Statul are numai drepturi. - 

Aceste preocupări au dat naștere de timpuriu la interes 
sante şi variate formulări: de teorii. Ne vom strădui să le: 
rezumăm şi clasificăm. Vom face două mari despărțituri, 
Scoala absolutistă (doctrinele teocratice) și Şcoala liberală 
(doctrinele democratice) corespunzând marii preocuvări a Spi- 
ritului uman: echilibrul dintre drept și forţă. La urmă ce vom 
ocupa şi de doctrinele mai recente. 

2) Philosophie des Rects, VII: Oeuvres complătes, 319—320. 
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. _-$2. — Doctrinele teocratice. 

SUMAR : „49. Rațiunea lor. — 50. Evoluţia acestor doctrine. — 51. Dis- 

tincţia între drept divin supranatural şi providenţial. 

49. — Rațiunea lor. —. Juriștii şi filozofii evului mediu 

găseau o explicare a suveranităţii naţionale. Ei spuneau că 
puterea publică şi guvernul care o exercită nu există decât 

în interesul tuturor membrilor cari compun națiunea. Teologii 

evului mediu formulează categoric această idee, în special în 
De regimine principum, atribuit lui Thomas 4 Aquino *). „Tho- 

mas d'Aquino distinge între prinaipiul puterii, care este de 

drept divin, cum îl proclamase Sf. Paul; modul cu care se do- 
bîndeşte această putere şi întrebuinţarea pe care o face prin- 

ţul, care sunt de drept uman şi nu compontă intervenţia directă. 

şi imediată a puterii cerești, afară de cazuri excepţionale, ca 

pentru Regii din Iudeea. In această materie, libertatea umană 

este complectă, sub condiţia, bine înţeles, de a nu pierde din 

vedere binele comun al: Societăţii; care rămâne scopul su- 
„ prem” 4), | 

Odată cu renașterea, dreptului roman, legiștii, înțelegând 

"rolul pe care trebuia să-l joace Statul în viaţa naţională şi do- 

ritori de a da Prințului şi guvernului autoritatea'de care aveau 

nevoie pentru a asigura unitatea ţării lor şi a putea să reziste 

împotriva, seniorilor: feudali, care-şi atribuiră o parte din su- 
veranitate, ajunseră, la concluzia că Regele, expresia ultimă 

a suveranităţii, deține puterea dela Dumnezeu și dela, sabia sa. 

Această, concepţie nu reprezintă însă doctrina dreptului: * 

divin, aşa cum fusese concepută de Thomas d'Aquino, inspirat 

-şi dânsul de Sf. Ioan Crisostomul, care, în secolul IV-lea încă 

se opunea la interpretarea la care ajunseră mai târziu legiștii. 

„NU există putere, spunea dânsul, care să nu vină dela Dum- 

nezeu. Ce spuneţi însă? Orice Prinţ este instituitul lui Dum- 

nezeu? Eu nu spun asta. Nu vorbesc de prinți ci chiar de lucrul - 
însăși, adică de putere. Trebuie să existe'guverne, pentruca să 
nu fie lăsat totul pradă anarhiei și bunului plac, iată tot 

3) Regnum non est propter regem, sed rex propter regnum. 

4) Marcel de la Bigne de Villencuve — Trait&. gencral de VEtat — Essai 

d'une thcorie realiste de droit politique, t. |, 1929, p. 281.
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ceiace atribui Inţelepciuni divine. Deaceia apostolul nu spune: 
Prinţul vine dela Dumnezeu; ci el spune, vorbim de lucrul în- 
suşi: puterea vine dela Dumnezeu” 5). Imprejurări particulare 
au făcut ca aplicațiunea acestei doctrine în practică să dea. 
naștere la exagerări. Dela concepţia lui Thomas d'Aquino, care 

blice și se declara pentru sufragiul universal *) până la pream- 
| bulul edictului lui Ludovic XV, din Decembrie 1770: „Noi nu 
deținem coroana noastră decât dela Dumnezeu... etc.” este o 

„admitea participarea, întregului popor la exercițiul puterii 'pu- * 

enormă diferenţă. Această evoluţie este extrem de interesantă: - 
lupte pasionate au avut loc, cu consecințe din cele mai necalcu- 
Jabile, E 

Interesul ei a. devenit și. mai mare atunci când a fost. 
împărtășită de Regii Angliei şi ai Franței, devenind metodă de 
guvernământ. PR a a 

50. — Evoluţia acestor doctrine. — In secolul XVI în prin- 
cipalele ţări din Europa se produce un, fapt de o covârșitoare 

“. importanţă: Regii şi Prinții reuşesc să recucerească, drepturile 
regaliehe care erau împărţite între seniorii feudali. Această 
primă izbândă determină pe legiștii şi consilierii Regelui să 
meargă şi mai departe şi să proclame atotputernicia Statului, 
desfăcându-se- astfel de subjugarea în care se găseau faţă de 
Papalitate şi de Sfântul Imperiu germanic. Această mişcare 
coincide cu Reforma, protestantă jdin secolul XVI şi cu Revo- 

printr'o grea criză. In lupta pe 'care dânsa o duce pentru a-şi 
menţine unitatea, ea, pierde din vedere acţiunea Statului, care 
reuseşte să-și mărească independenţa şi faţă de biserică; pu- 
terea laică devine considerabilă. Aa 

Legiştii, care aveau tot interesul să susţină puterea ab- - 
solută a Regelui, plecau dela premiza imperialismului roman: 
quod principi placuit-legis habet vigorem, devenită acum: Qui 

4 

„duţia puritană din Anglia, din secolul XVII.. Biserica trece - 

veut le roi, si veut la loi. Tendinţa lor era să centralizeze în- - 
treaga putere în mâinele Regelui și să transforme întreaga na- 
ţiune în “supusă desăvârşită Regelui. Dacă ei îl ajutaseră pe 

Rege la recucerirea, drepturilor împărţite între seniori, acum 

- . - - - 

5) Epistola către” Romani, c. 23... 

"6) Summa theologica, l-a 2-ae qu. 105, art. 1.
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îl împingeau să distrugă toate corpurile independe din Stat, 

care puteau fi un control şi o rezistenţă la atotputernicia re- 

gală *). Consecințele acestui fapt au fost subliniate de Re- 

voluţia, din 1789. ., . 
Dar legiştii, în atitudinea lor, se întemeiau pe sprijinul 

-moral al teoreticienilor. In Franţa, această doctrină găsi un 

strălucit susţinător în Jean Bodin care în Les six livres de lu 

Republique (1516) expuse întreaga concepţie susținută de le- . 
gişti şi ajunse la concluzia că puterea suverană este perpetuă, 

inalienabilă şi indivizibilă. Dar el, ocupându-se de dreptul po- 

-porului de a judeca şi pedepsi pe regi, se declară partizanul. . 

acestei idei şi se înscrie astfel în şcoala liberală. 
Lui Bodin îi urmă Charles Loyseau, care, în Traite des 

offices împărtăşea' aceiaș părere și declara pe Rege „locotenen.- 

“tul lui Dumnezeu și unicul reprezentant pentru tot ceiace vine 
“e în atingere cu puterea temporală”. 

Bossuet, în timpul lui Ludovic al XIV, împărtăși şi dânsul 

această părere în lucrarea, - sa Politigue tir6e” des, paroles de 

PEcriture Sainte. > 
In Anglia această doctrină fu împărtășită de Hobbes în 

lucrările sale De cive (1642) şi Leviathan (1651). EI era parti- 

zanul Stuarţilor şi le dădea acestora, tot sprijinul filozofic în 

încercările pe cari dânşii le făceau de a menţine în Anglia mo- 

narchia absolută. In Italia Machiavel (Il principe). reprezinta 

scoala absolutistă dusă la extrem. 

Evident, Regilor le convenea de minune această doctrină 
şi o înscriu ca principiu fundamental în preambulul edictelor 

lor. Pentru ultima oară această idee mai apare în Charta din 

1814 a lui Ludovic al XVIII „Divina 'Providenţă, chemându-ne 

-din nou în Statele noastre, după o lungă absenţă, ne-a impus 

“mari obligaţii. Am considerat că, deşi autoritatea reşedca în 

persoana Regelui, etc.”. . 

Dar nu.numai atât. Ei o pun și în practică. Astfel în 
Anglia, monarhia devine absolută cu dinastia 'Tudorilor în 1485 

, 

6), „In 'secolul XII regalitatea "apăruse ca salvatoare, ca expresia 

dreptului contra opresiunii feudale şi eclesiastice. In adevăr, în accepţia populară 

a cuvântului este ordinea, protecţia şi justiţia: nici ordine, nici: justiţie, nici pro- 

tecție ru sunt posibile fără unitate, pentrucă fărz înitate nu există autoritate” 

(Ch. Beudant — op. cit., P: 53).
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(Henric VII) și durează până la întronarea Stuarţilor î în 1603 : ). 
In Franța, monarchia, devine, absolută în timpul Bourbonilor 
(Henric IV, 1590) şi durează până la Revoluţie. . i 

Dar- aceste doctrine au rămas 'azi-de domeniul istoriei 
deoarece sunt izbite de un viţiu iniţial și iremediabil: sunt 
eztraştiințifice, pentrucă impun întervenţia forțelor. suprana- 
turale. * | 

51. — :. Distincția între drept divin supranatural ș şi providenţial.. 
i Marchizul de Vareilles-Sommiăres împarte doctrinele teocratice 

în doctrine de drept divin supranatural şi de drept divin pr 0- 
„videnţial. 

Distincția pe care o face e destul E subtilă. In doctri- 
nele de drept divin supranatural ca și în cele de drept provi-.. 
denţial, o putere superivară,, Dumnezeu, a creiat puterea poli-: 
tică în: sine. In doctrinele de drept divin supranatural însă, 
puterea divină a şi desemnat persoana sau persoanele, dinastia. 
de exemplu, care trebuie să, fie învestită cu puterea politică 5). 
“Această doctrină a fost împărtășită de: teologii catolici şi de: 
Thomas. d'Aquino, care declară, : „esența puterii, puterea în. 
sine, vine dela Dumnezeu ;; puterea de fapt, cu formele ei con- 

- tingente, e de drept uman şi derivă dela popor; poporul singur: 

p
a
 

“se poate organiza în vederea propriului său scop” ?). 
„După această, doctrină deci, formele pe care le îmbracă. 

puterea publică de esenţă divină, sunt pur umane. De îndată. - 
însă ce aceste forme pur umane au fost învestite de puterea. 
divină, devin şi dânsele divine. Această teorie a fost împărtă- . 
şită de Bellarmin (1552—1617), Suares (1548-—1617), papa. 
Leon XIII şi, în parte de Bossuet. ” 

Doctrina dreptului divin providenţial susține că: puterea 
vine numai dela Dumnezeu: „oamenii. cari o posedă sunt înve-. 
stiți prin mijloace umane, sub direcţia, invizibilă a Providenţii. 
divine, totdeauna, prezente” 19), Elementul uman, în această. 
doctrină, mare alt rol decât acela de a aduce la îndeplinire de-- 

„zideratele: Rrovidenţii divine. El nu poate avea nici un gest, nici 
o voință proprie: este sclavul Providenţii. Se poate lesne ob- 

7) W. Stubbs — Flistoire constitutionnelle de FAngleterre, t. TA 
„5):L. Duguit — Op. cit, t. 1, p. 421. - - p. 

9) Omnia potestas a deo per populum. : i 
110) L. Duguit — Op. cit, t. 1, p. 421,
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serva că această doctrină consacră absolutismul cel mai desă- 

vârşit. A avut doi reprezentanţi de seamă: J. de Maistre și 

Bonald, iar în Italia Machiavel. Ş 
Din prima. grupare, din doctrina de drept: divin suprana- 

tural, își trage origina teoria suveranităţii naţionale, 

$ 3X— Doctrinele democratice. . 

- SUMAR : 52. Istoric. — 53. Fundamentul acestor doctrine. — 54. Teoria 

'Contractului social. — 55.' Caracterele suveranităţii. — 56. Origina acestei doc- . 

trine.. — 57. Critica contractului social. - : 

i 52, — Istorie. — Prin doctrine democratice înţelegem aici 
toate teoriile cari pun origina puterii politice în voinţa colec- 

tivă a societăţii, supusă acestei puteri şi care arată că. puterea 

“politică este legitimă numai pentrucă este instituită de colec- 

tivitatea pe care o conduce. 

Antichitatea nu și-a pus problema aceasta. Pe nici unul din 

scriitorii politici ai Greciei și Romei nu i-a preocupat chestia de 
a ști dacă puterea politică era legitimă sau nu. Nici unul din- 

trânșii nu s'au întrebat care-i este origina. Ei au luat-o ca un 
fapt necesar, ca o realitate imanentă, căutând să discute numai 

condiţiile practice ale unei bune guvernări, sau, ca Platon în 

Republica, să redacteze planul unei cetăţi ideale. Romanii au 

cunoscut noţiunea de imperium, adică puterea. de guvernământ 
a magistraţilor, potestas, adică puterea senatului și a poporu- 

lui, care era tot o putere de guvernământ; ei n'au avut noţiunea 

de supremiâtas, care înseamnă o putere asupra celorlate puteri, 

“superioară acestora. Bodin semnalează existența noțiunii ma- 

estas, care ar fi avut acelaş înţeles 11). 

Evului-mediu însă îi revine sarcina de a fi examinat 

:această problemă, şi de a-i fi dat formulări cu totul noui. Im-.. 
-prejurări istorice semnalate mai sus au determinat aceasta. Doc- 

“trinele teocratice au venit să justifice o stare de fapt necesară 
7 

11) Bodin — Les six livres de la R&publique, Liv. |, ch. VIII: „La souve- 

-rainete. est la puissance absolue et perpetuelle d'une Republique que les Latins 

-appelaient majestatem” .
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constituirii Statelor naţionale în Apusul Europei; ele au dat. 
naștere la, importante exagerări, pe cari azi nici nu le putem. 

„concepe, dar în .societatea de atunci erau singurul mijloc de a. 
„le face să “pătrundă. In ideia-qe supremitas evul mediu cuprin-. 

dea puterea regilor Franţei sau ai Angliei asupra seniorilor 
feudali. Aceştia deveneau „regi ai regilor”. In noţiunea aceasta. 
nu se cuprindea numai puterea politică, ci se adăuga toate cele- 

„lalte prerogative ale Statului, care, odată cucerite dela feuda- 

tari, se întorceau regelui, ca proprietate câ sa.. Dreptul de a. 
: împărți justiţia, de a face războiu, de a încheia pace, dea 
bate monete, de a pune impozit, etc., toate acestea se întorc. 
Regelui ca drepturi regaliene, adică ca plină proprietate a sa. 
"Feudalitatea devenind stăpână pe toate desmembrămintele ve- 

„„”ehii puteri: publice romane, pe măsură ce ea și le aproprie. le 
"supune regulelor dreptului civil, le declară proprietate afec--. 
"tată feudei, aparținând cu acelaș:titlul seniorului ca orice pro- 
“prietate obișnuită. Ideia proprietăţii, puterii, aparţine feudali- 
tăţii; ea a devenit azi suveranitatea modernă, „care aparține. 

națiunii. : ! 

Aceste exagerări ale evului mediu au făcut de timpuriu pe: 

gânditori să vină să se întrebe cu ce drept şefii statelor se. 

_ declară proprietari ai puterii publice, putând dispune de ea cum 
„Vor, putând- 0 împărţi între moștenitori, sau exercită, după bu- 

nul plac. 

“Incă din secolul XII şi XIII apare la diferiţi scriitori ideia. 

suveranităţii populare. Guillaume d Auvergne, Jean de Salis- 

bury, Marsile de Padoue în Defensor Pacis sunt fundatorii prin- 

cipiului democratic. Această idee -nu-i afirmată numai teore- 

__ticeşte; e şi practice” afirmată î în Statele generale ale Franţei 
(1855). 

Un secol mai târziu, în Statele generale dela Tours (1484). 

„Philippe Pot o spune categoric în celebrul său discurs: „De- 

atunci, care-i puterea, în Franţa, care are dreptul să reguleze 

„mersul 'afacerilor, când Regele este incapabil să guverneze? " 

Evident, această sarcină nu se întoarce nici la prinţ, nici la 
consiliul prinților, ci la poporul, dătător de putere”... 

Ideia democratică ajunge la adevărata sa desvoltare în. 

secolul XVI, susținută, de scriitorii protestanți și catolici. Ace- 
ştia sunt numiți Monarchomaques. Cei mai de 'seamă repre- 

>
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- zentanţi ai lor sunt Francois Hotman (1573) ::) şi Hubert Lan: 

guet (1579) ::). Cercetând origina şi fundamentul suveranităţii, 

ei o găsesc rezidând' în societatea întreagă, care o: conferă. şe-. 

fului Statului prin delegaţie. Pentru toţi. aceştia, oamenii se. 

_nase “liberi şi independenţi; ei deleagă autorităţii, puterea de. 

a-i conduce; această autoritate este stabilită în interesul popo- 

rului, care: poate controla oricând modul cum dânsa, se exer- 
cită. „Poporul are deci dreptul de a „judeca şi pedepsi pe Regii 

cari. abuzează de putere” i), - A 
In secolul XVII Jurieu poate fi considerat ca reprezentani 

tipic al doctrinelor democratice. El merge atât de departe î însă, 

încât ajunge la absolutismul poporului: „Intreaga societate. 

politică implică, existența unui contract, pact de supunere sau. 

-de suveranitate, intervenit între popor şi prinț; dar poporul e 

“totdeauna în drept să retragă prinţului, care a făcut o rea în-- 

trebuinţare, puterea pe care i-a dat-o; poporul va putea să. 

" aprecieze suveran dacă prinţul. violează. sau .nu' contractul; va 
putea să-l răstoarne când va, crede de cuviinţă, căci trebuie să. 

fie în societate o anumită autoritate care să nu fie obligată să. 

justifice validarea actelor sale, această autoritate e numai 
poporul” 15), n , E . 

| Locke explică puterea politică prin consimțământul ace: 

lora care-i sunt subordonați. Dar dânsul opune puterii politice: 

_o limitare ce rezultă din existenţa drepturilor naturale apar: 

ţinând omului, pe care dânsul le conservă în societate şi poate: 

să le opună totdeauna puterii, nu numai a prințului, ci și a. 
“legiuitorului ales de popor. , 

__ Evoluţia aceasta ne arată o revoluţie în concepţia suvera- 

nităţii. Incă din secolul XIII ideia suveranităţii populare apare, 

este adevărat, în chip timid, dar progresează neîncetat. “Această 
evoluţie a gândirii este admirabil schiţată de Ch. Beudant:*) : 

„Din marea criză a secolului XVI a apărut definitiv civilizația 

12) Franco Gallia, sive tractatus de regimine regum  Galliae ct de jure 

successionis, 1573. 

13), Vindiciae contra tyranos, publicată sub numele de Junius Brutus, 

1579. “ 

_14) Languet — Op. cit. 

15) XXIII-e lettre pastorale, p. '418. 
16) Op. cit. pp. 81 şi 55. - !
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modernă. Liberată de jugul Şcoalei, spiritul uman şi-a dat 
seamă că instituţia politică, adică organizarea societăţii civile, 
este de drept pozitiv, că, de atunci, ea este opera consimțămân- 
tului - mutual-al interesaților; supusă  liberului examen, ideia 
mistică, admisă până aici, că autoritatea, vine dela Dumnezeu, 
dispare ca o minune: Suveranitatea populară se ridică în faţa 
puterii regale... : a 

„Elementul principal al revoluţiei care se îndeplineşte 
este o concepţie nouă asupra originii, naturii şi rolului Statu- 
lui... Autoritatea, încetează de a mai fi privită ca aparţinând | 
suveranului prin drept propriu, ca un atribut al forţei sau al 
unui. drept divin; e considerată ca rezultat al supunerii gân- 
dite a supușilor, ca ieşită din voinţa şi consimțământul intere- 
saţilor. Suveranitatea, de atunci, este de instituție umană...”. 

| 53. — Fundamentul acestor doctrine. — Aceste doctrine 
democratice mai sunt numite şi liberale, deoarece ideia lor fun- 
damentală este libertatea individuală. Iri aceste doctrine se va 

"vedea că am rezervat un loc special teoriei contractului, social 
a lui J.—J. Rousseau, care nu este o doctrină liberală, ci una - 
absolutistă. Am clasificat-o totuşi aici pentrucă şi această doc- 
trină așează origina, puterii în voinţa colectivă a societăţii. | 
“Fundamentul acestor. doctrine trebuie găsit în setea de: 

libertate individuală ce reșeade în sufletul fiecărui om. Pentru 
a se ajunge la acest triumf lunga lor evoluţie a trebuit să parcur- 
“gă etape importante; au început prin lupta contra absolutismu- 
lui regal, prin revendicarea drepturilor popoarelor; apoi odată 
această cucerire dobiîndită, individul începe lupta contra noului 
tiran, care nu mai era Regele ci Statul; abia revoluţia franceză 
proclamă dreptul individual ca fundament: al Societăţii civile. 
Proclamaţia însă este numai de formă; lupta. individului împo- 
triva Statului atotputernic, este și azi tot atât de înverşunată.. 

54. — "Teoria contractului social. — Rousseau se ridică îm- 
potriva stării actuale pe care o găseşte neconformă cu natura 
omului. El se ridică împotriva întregii civilizaţii existente pe 
care o critcă în numele ideii morale, în numele naturii şi al ega- 
lității. Pentru a regăsi omul, în adevărata lui valoare, este ob- 
ligat să se întoarcă Ha timpurile în cară civilizaţia nu-şi im- 
primase pecetea ei distrugătoare. 

Aplicând această concepţie în domeniul politic, Rousseau 
constată că „omul s'a născut liber şi pretutindeni e în lanţuri..
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Se crede stăpânul ființelor şi este mai sclav decât dânsele. Cum. 

- s'a făcut această schimbare? Nu ştiu. Ce-o poate legitima? Cred. 

să pot rezolva această chestie” 15). a 

„Rousseau încearcă să rezolve această problemă prin teoria. 
sa asupra contractului social. Omul în stare naturală este liber; 

el nu ştie dacă a fost liber, dar logic vorbina trebuie să fi fost 

liber. Cum se face că această libertate primitivă s'a transfor-- 
mat într'o aservire a individului legii, sau, atunci, Statului? Iată. 

- problema. - - ! 

El caută să vadă dacă această aservire este datorită vieţii. 

de familie, sau anumitor clase Sociale, sau anumitor indivizi, 

cari prin forţă impun voinţa lor oamenilor şi le aservesc liber- 

tatea. Indepărtează rând pe rând toate aceste presupuneri căci. 
nu admite că forța poate să subjuge libertatea individuală. Ex- 

plicaţia instituţii o găseşte în renunţarea de bună voie a oame- 

nilor la libertatea lor individuală, în convenţia pe care aceștia 

au făcut-o de a supune libertatea lor unei autorităţi. Omul face: 

acest sacrificiu numai pentru a-și vedea drepturile sale mai. 

bine proteguite. „Societatea, civilă e născută dintr'un contract, 

prin care oamenii au renunţat la independenţa lor naturală. 
pentru a dobîndi, în schimb, siguranţa. Din acest contract s'a 

născut un corp moral şi colectiv o „voinţă generală” :»). | 

” Rousseau merge însă și mai departe. Consideră că însăși. 

națiunea, poporul considerat ca atare, s'a născut printr'un ast- 

fel de contract. „Inainte de a examina actul prin care un popor 

alege un rege, ar fi bine să examinăm actul prin care un popor 
este popor; căci acest act, fiind necesarmente anterior celuilalt, 

este adevăratul fundament al societăţii” 2). Pentru el, indivizii, 
liberi şi independenţi unii față de alţii, au alcătuit societatea. 

_printr'un consimțământ unanim. Suveranitatea deci, în concep- 

ţia lui, își găseşte fundamentul și raţiunea de a fi în consim- 

ţământul general al membrilor Societăţii. 

„Dar Rousseau, dându-și seama. că.s'ar ajunge lă absurd. 

cu această teorie, în sensul că s'ar putea legitima sclavia şi ab- 
solutismul, îi adaugă un important corectif. Suveranitatea, adică. 

18) Conteat social. Ch. |. i 

19) 'Rousstau — Op. cit., cart. |, cap. VI. 
- 20) Op. cit., cart. |, cap. V, p. 122. ,
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“voinţa, fiecăruia, care, prin consimțământ, devine voinţa “gene- 
rală, nu se poate înstrăina, nici preseri. Dacă oamenii într'o 
„anumită epocă au avut o anumită voinţă, aceasta nu poate obli- 
ga generaţiile viitoare. Omul nu poate înstrăina drepturile sale 
în favoarea altui om, ci numai în interesul tuturor. Oamenii în- 
“tre dânșii sunt egali. Nici unul nu are drepturi asupra celuilalt. 
„Ei nu pot înstrăina voinţa lor decât în folosul comunităţii în- 
“tregi. In momentul însă când pactul social este violat, din orice 
cauză, individul își recapătă libertatea individuală la care renun- 
tase. „Pactul social fiind violat, fiecare reintră atunci în primele 
sale drepturi şi-și reia libertatea naturală, pierzând libertatea, 
-convenţională î în folosul căreia, renunţase”2), 

„Voinţele “individuale, adăugate una câte una, alcătuesc 
“voinţa colectivă, acel eu comun. Aceste voințe rămân bine dis- 
“tinete și în moment când convenţia inițială este călcată, fiecare , 

"voinţă individuală, cara s'a păstrat distinctă în eul comun, își . 
reia libertatea: de acţiune, își redobiîndește libertatea sa natu- 
'rală, imprescriptibilă, și netransmisibilă. „Pe dată, în locul pre- 
soanei particulare a fiecărui contractant, acest act de asociaţie 
produce un corp moral și colectiv, compus din atâţia membri 
câte voci are adunarea, care dobîndește chiar prin acest act uni- 
“tatea sa, eul său comun, viața, voinţa sa. Această persoană 
publică, care s'a format prin unirea tuturor, lua altă. dată nu- 

„mele de cetate şi acum ia mnumele.de corp politic” 22), 
„Pentru Rousseau, Statul este produsul voinței colective, 

"-creiată din contopirea voinţelor individuale; suveranitatea deci : 
își găseşte justificare în voința colectivă a membrilor Societăţii, 

„voinţă care 'reflectează toate particularităţile voinţelor îndivi- 
duale.: 

„55. — Caracterele. suveranităţii — _ După. dânsul, suverani- 
tatea prezintă următoarele caractere : 

a) Este'unică şi indivizibilă. Prin faptul că dânsa este Te- 
 “zultatul contopirii voințelor individuale într'o singură voinţă co- 

-mună, caracterul ei de unitate este stabilit şi nu se poate concepe . 
divizibilitatea acestei unităţi. Fiecare individ nu deţine decât o 
-cotă. parte din această suveranitate, corespunzătoare” suverani- . 

. 
- 

21) Rousseau. — Op. cit., p. art. I, cap. VI. | | 
- 22) Rousseau — loc. cit. :. i E
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tăţii personale, pe care dânsul a înstrăinat-o- cu ocazia “pactului 
social. 

Bazat. pe această idee a indivizibilităţii suveranităţii, - 

Rousseau se ridică împotriva Statului federal, căci el nu poate.. 
concepe ca o parte din suveranitate să poată fi înstrăinată în fo- 

losul unei alte colectivităţi. Tot din cauza acestei. concepţii el se 

ridică împotriva principiului separaţiei puterilor, conceput de 

Montesquieu, socotind-că exerciţiul suveranităţii se poate con-- 

"funda. cu posesiunea ei. Exerciţiul suveranităţii poate fi dele- 

gat diferitelor corpuri sau puteri, fără să se aducă vreo atin- 
gere principiului însăși al suveranităţii. 

b) Este inalienabilă şi imprescriptibilă. Rousseau voind să. 

combată absolutismul lui Hobbes, ajunge ia concuzia că suvera- 

nitatea nu poate fi înstrăinată. Ideia aceasta era cuprinsă în. 

chiar ideia de unitate. Cum voinţa individuală nu poate fi în-- 
străinată, tot astfel nu poate fi nici voința colectivă. Suverani- 

” tatea fiind inalienabilă, ori când indivizii pot cere şefului Sta- 

tului respectul pactului-social. Fiind inalienabilă, este în mod. 
firesc şi impreseriptibilă. ! 

* Bazat pe această caracteristică a suveranităţii, el ajunge la. 

concluzia că din moment ce suveranitatea nu se poate înstrăina, 

„nu poate fi, nici reprezentată. El se declară pentru guvernul. 

direct, poporul urmând singur să-şi facă legile, și respinge ideia 
suvernului reprezentativ şi al Parlamentului. Nu concepe că 

voinţa, unei persoane poate fi încredințată altei persoane (de-- 
putat) căci ar fi o înstrăinare de voinţă, lucru inadmisibil. Vom 

examina această chestie la capitolul respectiv. | 

c) Este nelimitată în sensul că dânsa poate să fată tot: 
„ce vrea, poate să transforme! în lege orice idee, deoarece re- 

prezintă voinţa generală și aceasta nu se poate înşela asupra. 

interesului general. Tot ceiace legiferează dânsa este în interesul 
„general. Rousseau admite o limită, aceia privitoare la drepturile - 

civile ale omului, care n'au fost încredințate suveranităţii 'prin. 

pactul social. In materie-de drepturi individuale, omul își pă- 

“strează întreaga libertate și independenţă; în materie însă de 

drepturi politice omul, prin pacțul. social, a concedat:șuvera-- 
nităţii dreptul de a hotărî în interesul colectivității. Rousseaii 

introduce în locul absolutismului Regelui absolutismul Statului. 

| 56. — Origina acestei doctrine. — Ideile expuse de Rousseau. 

cu atâta talent nu sunt proprii lui. Ele au format multă vreme:
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"preocuparea publiciştilor evului mediu, în special a susținăto- 
rilor dreptului natural. Locke rezumă. în lucrarea sa, Essay on 
„civil government toate ideile cari dominau în scrierile membrilor 
şcoalei naturale, le sintetizează şi le dă o concepţie nouă, care 
„nu numai că-l apropie de toate ideile lui Rousseau, dar în multe 
privinţi îl depăşeşte chiar. Spre exemplu, atunci când este vorba 
de caracterul ilimitat al suveranităţii, Locke aduce o corectare 
teoriei lui Rousseau, în sensul că Şi suveranitatea trebuie să zio 

_diraitată de regula de drept. ” 
- Legiștii şi teologii evului mediu, deşi nu se gândesc la 

ideia contractului social, par totuși -s'o fi întrevăzut şi să fi 
„ “influențat pe Rousseau. Ei nu se ocupă de origina Societăţii; o 
„consideră ca un fapt natural, comparând-o adesea cu un Or- 
ganism uman. Unii dintrânșii însă, Suarez în special, găsesc că 
la baza, societăţii este un contract, o înţelegere între primii. 
“membri ai societăţii. Dar ei nu găseau origina, suveranităţii în 
“acest contract, deoarece pentru ei suveranitatea era de origină 
divină. 

Gierke socoteşte că cel dintâi interpret al acestei. doctrine 
“este germanul Althusius *:). In orice caz ea a fost clar formulată 
„de Grotius), Wolf** ) şi de întreaga şcoală a dreptului natural. 

„Rousseau reia toate acestei idei și pe baza lor construeşte 
doctrina Contractului social. Succesul acestei lucrări a fost con- . - 
siderabil. Ea a servit de bază revoluţiei franceze, a” fost firul 

- dominant al cugetării din acea epocă, dar a fost î în acelaş timp - 
elementul care a determinat revoluţia să săvârşească cele mai 
“mari rătăciri. Cum se explică acest succes? Ne-o spune Beu- 
dant în termeni destul de expresivi" „Cuvintele vagi şi sonore 

“au darul de a zăpăci şi a mișca -mulţimele, fără îndoială pen- 
trucă vorbese instinctului mai mult decât raţiunii. Rousseau a 
exaltat sfârșitul secolului XVIII abuzând de dânsul; și prin asta 

„l-a 'sedus. Dacă: LPEsprit des lois avea admiratori, Contractul, 
social fu obiectul unul cult; avu devotaţii, fanaticii, închizitorii 
şi chiar călăii săi. 

23) Gierke — Althusius, p. 67 şi 97. 

24) De jure belli et pacis. 

25) Jus naturae methodo scientițica refractatum, ed. 1766, t. VIII, s 28. 
:şi urm. _
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„Prin reminiscenţele Greciei şi Romei, de care dânsul era 
plin, trebuia să placă societăţii mijlocii a timpului, frondoasă, 
sentimentală şi naivă; se entuziasmă de moravurile, de institu- 
ţiile şi de obiceiurile republicelor din antichitate, fără a-şi da. 
seama că mergea împotriva. a ceiace umanitatea urmărise de: 

secole. Abstracţiile asupra Voinţei generale linguşeau instictele 

absolutiste, totdeauna, gata să se deştepte în aemocraţiile tinere. 

sau bătrâne... In sfârşit, formulele sale rigide asupra suvera- 
nităţii poporului dădeau oprimaţilor din ajun tentaţia și perspec= 

tiva de a deveni la, rândul lor opresori; deschiseră era, repre- 

salilor. Totul concura astfel, ideile, evenimentele și pasiunile, la. 

reputaţia extraordinară a Cărţii” 2), 

Doctrina lui Rousseau, tocmai din cauza acestor împre-- 

jurări particulare, a avut o influenţă decisivă nu numai asupra 

„spiritelor din acea epocă, dar chiar multă vreme mai târziu. 

„  -Incetul cu încetul s'au observat însă erorile ei, astfel că azi, e: 

aproape complectamente părăsită. 
„57, — Critica Contractului social. — Teoria contractului so- 

cial a. dat naştere ia vehemente critici şi la obiecțiuni destul de: 

"puternice. Unul dintre cei mai vehemenţi critici ai săi, prof. Ch. 
- *Beudant îl caracterizează, astfel pe Rousseau: „Rousseau era ca 

și predestinat apostolatului nefast ce-a îndeplinit. Rău din na- 

ştere, vicisitudinele vieţii îl fac misantrop. Judecând societatea. 
„ stabilită prin ceiace-i reproşează de a nu fi făcut pentru dânsul, 

nu vede întrânsa decât abuzuri și excese; nu găsește nimic bun 

de păstrat. Războiu civilizaţiei, sub toate formele, devine întru-- 

câtva vocaţia sa” 2). , .. 

Obiecţiunile cari se ridică împotriva doctrinei lui Rousseau. 

sunt următoarele : 

_a) Ideia contractului social este antiștiinţitică, deoarece: 

nu-i dovedită istoricește, așa cum o susținea Locke, iar presupu- 

nerea ei din punct de vedere logic, cum o făcea Rousseau, este- 

îzapotriva realităţii; nu se poate să nu fi rămas nici o urmă a: 

contractului iniţial, păstrată din generaţie în generație. 
b) Contractul social nu îndreaptă nimic, deoarece înlocue-. 

26) Op. cit... p. 162—163. 
27) Op. cit., p. 151. Vezi şi L. Duguit : — ].-]Jacques Ro: 'ssca u, Kant ef 

Fiegel, Revue du droit public, 1918.
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şte absolutismul Regelui. prin absolutismul Statului. Individul 

nu poate opune Statului drepturi proprii, deoarece a abandonat 

Statului prin contract drepturile sale politice. 
e) Ideia contractului este periculoasă,. deoarece, aacă: la 

baza Statului este voinţa individuală, care a alcătuit comunita- 

“tea, aceste voințe! “pot, oricând. ar Voi, să desființeze contractul 

făcut. Este o “simplă ipoteză, care în practică n'ar 'putea avea 

» „Joe, căci în:momentul în care- oămenii. ar voi să desființeze Sta- 

tul, împrejurările vieţii iar constrânge să-l refacă la loc. 

„d) Dacă oamenii trăesc în societate în baza, unui contract 

ce se va face cu acei oameni cari n'ar voi să închee acest con- 

tract? Pot trăi liberi în afară de Stat? Şi unde s'o facă ? 

Iată principalele obiecţiuni ridicate împotriva teoriei lui 

"Rousseau. Cu toată critica care-i se aduce, nu se poate tăgădui 

însă că ideile lui au avut însemnată influenţă şi au dat naștere 
“la importante instituţiuni, care se menţin și azi. Cu ocazia exa- 
minări instituţiilor constituţionale va putea fi apreciată influ- 
':enţa, ideilor lui Rousseau . 

_8 4. — Doctrine democratice recente. *. d 

SUMAR: 58. Teoria lui Esmein. — 59. Teoria lui Hauriou. 

'58.— Teoria lui Esmein.—Este cea mai apropiată de concep- 

ţia lui Rousseau. După ce Esmein rezumă principalele idei ale 
Contractului Social, trece la discutarea, lor" critică. Constată că 

această teorie „care a exercitat o influenţă universală în seco- 

Tul XVIII, este azi aproape complect părăsită” 25). Motivul îl 

„găseşte în primul rând în faptul că nu se. poate dovedi istori- 

'ceşte existenţa unui contract social inţial. In al doilea rând, 

- chiar dacă acest contract ar fi socotit drept o ficţiune, tot nu 
poate fi primit deoarece duce la înstrăinarea drepturilor indivi- 

duale în folosul comunităţii. Apoi, nu este: istoricește dovedită 

. libertatea inițială a omului. Intoarcerea la natură, starea natu- 

„rală a omului, ca și Contractul social, sunt ipoteze contrare da- 

28) Op. cit t. 1, p. 308. e a 

1.
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telor furnizate de istorie şi sociologie. Pentru Esmein „formarea 

“unei naţiuni este. un fenomen succesiv, produsul. unei foarte 

“lungi evoluţii naturale, ale cărei legi se silesc să le' deternine 

sociologia şi istoria, și în care voinţa conștientă a generaţiilor” 

succesive. și mai mult. încă, convențiile formale dintre:oameni, 

ţin un loc foarte mic. Existenţa naţiunilor civilizate-şi. distincte 

este un fapt social, care trebuie primit pur și simplu, atunci 

când cercetezi în drept fundamentul suveranităţii la o na- 

iune” 2). 

După ce face această critică doctrinei lui Rousseau, Es- 
mein expune teoria sa. Pentru dânsul suveranitatea se bazează 

pe două idei principale, care nu sunt „în fond, decât două înfăţi- 

şări distincte ale aceluiaș adevăr”. 

Prima idee: „puterea publică şi guvernul care o exercită 

există în interesul tuturor membrilor cari compun națiunea” %). 

Din această primă idee, decurge următoarea consecinţă greu de 

contestat: „Ceiace este stabilit în interesul tuturor trebuie să fie 

orînduit, de interesaţi, prin voinţa generală, toţi cetăţenii parti- 

cipând la această oriînduire, cu excepţia, supunerii la legea ma- 

jorităţii” 3). 

A doua idee de bază: „Oricare ar fi sursa legală a suvera- 

nităţii la un popor, în orice mâini ar fi pusă, nu durează şi nu se 

exercită în fapt decât dacă este respectată de cetăţeni sau su- 

puși. Ori, această supunere nu poate fi obţinută decât în două 

chipuri: sau prin forţă, sau prin adeziunea opiniei publice” 22). 

Până aici doctrina lui Esmein nu este deloc diferită de a lui 

Rousseau. Mai mult chiar „examinând posibilitatea ca suverani- 
tatea să se facă respectată prin forță, înlătură această ipoteză 

şi rămâne la singura posibilă, a adeziunii voinței generale, care 

este „mai mult sau mai puţin conștientă şi în adevăr liberă, 

după medii”. Sediul voinţei generale este, pentru dânsul, în opi- 

nia publică, care are două posibilităţi de a se manifesta: liber- 

tatea presei şi dreptul de întrunire. „A recunoaște, a organiza 

și respecta suveranitatea națională, înseamnă a da opiniei pu- 
-: 

29) Op. cit, t. 1, p. 311, 

30) Op. cit, tI, p. 311. 

31) Op. cit. t. |, p. 312. . „a 

32) Op. cit, t.[,p. 317. - , e 

,
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blice; forţă superioară, 0 expresie precisă, o valoare juridică, o 
autoritate legală” 33). - 

» Dar Esmein se desparte de Rousseau prin faptul că admite: . 
dreptul de vot, ba, chiar îl consideră, ca element indispensabil al - 
suveranităţii; se declară pentru guvernul reprezentativ şi pune 
cea mai mare silință în a descoperi sistemul cel mai potrivit de. 
consultare a voinţei generale. El se declară deasemeni pentru 
limitarea suveranităţii Statului, opunându-i drepturile indivi- 
zilor: 

'59. — "Teoria lui Hauriou. — Se deosebeşte complectamentă. | 
de teoriile expuse până-aici. După ce face distincția între suve- 
ranitatea independență, care joacă un rol important în dreptul. 
internaţional public, însemnând că Statul suveran n'are nici un 
alt stăpân deasupra lui şi suveranitatea proprietate a puterilor 
de guvernământ, singura, care interesează din punct, de vedere 

„intern, formulează opiniunea, sa astfel. Distinge în Stat două 
puteri, puterea minoritară, şi puterea majoritară: Din colabora-. 
rea, continuă a acestor puteri rezultă, suveranitatea. Puterea. mi-. 

_noritară: sau. puterea de guvernământ, numită astfel pentrucă. 
- aparţine unui mie număr de guvernanţi, aparţine în realitate. 
instituţiilor, biurourilor, funcţionarilor, singurii cari posedă 
calitatea şi competenţa de a conduce afacerile publice. Origina. 
acestei puteri este de drept divin şi se justifică istoriceşte prin. 
superioritatea individuală a unui mic număr de membri ai socie-- 
tăţi, elita politică. Această supenioritate individuală se trans- 
mite în decursul timpurilor dela indivizi la instituţii. „Suvera-- 
nitatea a aparţinut întâi Regelui pentrucă atunci Regele poseda a 
instituţiile guvernamentale ca lucruri ale lui; apoi suveranitatea. 
a trecut naţiunii, ceiace înseamnă că instituţiile guvernamentale: 

“sunt acum bunuri ale naţiunii, pe care dânsa le controlează” 2)... 
Această, putere minoritară este deţinătorul autorităţii în Stat; 
dânsa ordonă sau interzice majorităţii de a face anumite lucruri. 
sau a se abţine î în anumite cazuri. Această putere trebuie să fie 

„ independentă pentru a putea conduce şi guverna. , 

Alături de puterea minoritară există în Stat puterea Ina jo- 

ritară, formată din majoritatea. populaţiei. Aceasta se numește 

33) Op. cit., t: |, p. 319. | | 

33) M. Hauriou — op. cit., ed. II, 1929, p. 117.
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adesea suveranitate naţională sau democraţie. Hauriou o nn- 

meşte putere de dominație şi putere de participare şi control. 

„Această putere, îşi manifestă dezideratele ei prin vot. „De sus 

în jos, în executiv, în legislativ, în electoral, constatăm că pu- 

terea minoritară are direcţia, iar cea majoritară mare decât 

participarea. şi tot astfel trebuie să fie în raporturile executivu- 

“ Jui cu legislativul și ale legislativului cu electoralul” 33). 

Apariţia puterii majoritare este de dată recentă. Ea, nu-şi 

face simțită acţiunea decât în timpul regiumului reprezentativ - 

și mai ales a regimului parlamentar. Acolo unde nu există par- 

ticipare directă a puterii majoritare, este în schimb încrederea 

pe care puterea majoritară a acordat-o minorităţii. Puterea ma- 

joritară nu poate 'să-și îndeplinească adevăratul ei rol de putere - 

dominantă, participantă și controlatoare decât într'un regim 

„democratic. | 

Dificultatea problemei apare însă atunci.când este vorba 

să se stabilească raportul dintre .puterea minoritară și. cea 
majoritară. El aduce aici o explicaţie foarte subtilă. Suverani- 
tatea nu trebuie înţeleasă numai în sensul negativ al cuvântu- 
lui, adică nu există nici o putere superioară Statului. Ea trebue 

înțeleasă şi întrun sens positiv, anume că într'un Stat „din 

cauza structurii sale, se produce un fenomen de posesiune a 

puterii, este o putere care o posedă pe cealaltă; este suverani- 

tatea, care posedă puterea de guvernământ și care posedând-o, 

o controlează” *). Tendinţa continuă a puterii majoritare este 

să naționalizeze puterile minoritare. Mijloacele prin care dânsa 

poate face acest lucru sunt diferite: naţionalizarea, instituţiilor; 

participarea majorităţii la guvernarea minorității; organizarea . - 

"controlului; guvernărea prin încredere. 

“Pentru dânsul deci suveranitatea este puterea de guver- 
nare și fundamentul ei trebuie găsit în lupta între cele două : 
elemente puse faţă în faţă, puterea minoritară și puterea ma- 
joritară. Ideia de suveranitate a apărut în ziua, când drepturile 
regaliene au început să fie cucerite rând pe, rând de naţiune, 
folosinţa acestora  (Hauriou spunea la început proprietatea) 
trecând dela Rege la instituţii. Echilibrul dintre aceste două 

35) M. Hauriou — op. cit, p. 180. 

36) M. Hauriou — Op. cit., p. 90.
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puteri va determina organizarea. și structura politică. a Sta- 

telor; Hauriou cere stabilirea unui just echilibru, singura formă. 

politică î în care Statele vor putea continua, viața lor 3). 

Ş 5. — Doctrinele realiste. , 

SUMAR : 60. Teoria lui Duguit. — 61. Teoria dd. Barthelemy și Due. 

60. —-'Teoria lui Duguit. — Doctrinele realiste neagă. exi- 

stenţa suveranităţii naţionale, care nu este considerată decât. 

ca o'simplă, ficţiune, „0 afirmaţie gratuită și fără probe” : Prin- 

cipala obiecţie pe care o formulează Duguit, şeful acestei. 

şcoale, este că dogma: suveranităţii naţionale e de domeniul fan- 
teziei, că ea nu-i numai nedemonstrată, dar şi nedemonstrabilă şi 

inutilă. Contradicţia principală pe care o găseşte e că din mo- 

ment ce este o voinţă colectivă generală, ea nu se poate frac- 

„fiona. în atâtea, voinţi câţi cetăţeni sunt.-Este argumentul ho- . 
“tăritor care-l determină să spună că această teorie e nereală.. 

_ „Deşi. jurist. de profesiune, spune dânsul, încere să: contruese. 

întreg sistemul dreptului public pe însăși negația puterii pu- 

blice ca, drept subiectiv” **). Duguit nu poate concepe suvera-- 
a h . co. . 1. . a 

nitatea, ca un drept subiectiv, posibil de a fi apropiat de anu-- 

miţi oameni și în virtutea căruia să exercite asupra altora o: 

putere de constrângere. Şi n'o poate face pentru faptul că el | 

nu, concede că ar exista voinţi omeneşti superioare altor voințe. 

Dacă totuşi. suveranitatea există ca drept subiectiv, atunci o 
singură explicație se poate da, că ea este de natură supratere- 

Dar asta ar însemna să ne întoarcem din nou la doctrinele 

teocratice, lipsite de orice spirit ştiinţific. Concluzia la care: 

ajunge este următoarea: „neg puterea publică concepută ca. 

drept subiectiv; neg personalitatea: Statului concepută, ca su-- 
„biect de drept; nu recunose Statului: decât o putere de fapt al. 

cărei obiect. şi întindere sunt determinate de dreptul obiectiv și. 

- 37) A se vedea o puternică critică a acestei teorii în lucrarea a NM. de: 

“ja Bigne de. Villeneuve, p. 354 şi urm. 

3S) Op. cit., t. 1, p. 400. 

- stră, că a fost concedată anumitor oameni de o forţă divină. |
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“pretind că numai prin asta se poate ajunge să se fundeze pe 
baze solide limitarea Statului prin drept” 29). 

Dar, după ce Duguit critică sistemul existent, vine să 

construiască un nou sistem personal. Pentru el, problema care. 
se pune este aceia de a şti cum se poate explica că sunt anu- 

miți oameni cari au dreptul să impună prin forţă voinţa lor 

altor oameni. „Ceiace trebuie explicat e mereu de a şti cum, 

întrun grup omenesc dat, sunt anumiţi indivizi cari pot legitim 

să-și impună voinţa lor ca atare altor indivizi, să pună legitim 

în mişcare o putere de constrângere irezistabilă, să, determine 

cazurile în care o pot pune în mişcare, cum există într'o socia- 

tate dată anumite voințe care au în mod legitim privilegiul de 

a nu se determina decât pe ele, puterea de a formula comanda. 

mente necondiționate altor voințe” 10). 

Pentru a. rezolva această problemă examinează doctrinele 
teocratice, cari pun origina suveranităţii în forţa divină; sin- 

gure acestea sunt logice, căci după dânsele suveranitatea care 

comandă trebuie să aibă o superioritate organică. asupra tu- 
turor celorlalte .voinţe. Ori, aceasta nu se poate 'explica decât . 

prin intervenţia unei forțe supranaturale. Dar pe acestea, la 
înlătură ca anti-ştiinţifice. Examinează apoi doctrinele democra- 

tice, cari pun origina suveranităţii în voinţa colectivă a na- 

ţiuni, şi le înlătură şi pe acestea, pe consideraţia că dogma su- 

veranităţii naţionale este nu numai nedomnstrată și nedemon- 

strabilă, dar şi inutilă. Nimeni mai mult 'ca dânsul nu apre- 

ciază valoarea participării tuturor voințelor dintr'un Stat la 

exercițiul puterii publice. Sufragiul universal organizat este 

idealul către care tind toate Statele. Ar înţelege apărarea prin- 

cipiului suveranităţii naţionale, dacă ar avea drept consecință: 

necesară susținerea sufragiului universal. Ori, tocmai aici este 

„greșeala: suveranitatea națională nu este suma voinţelor din- 
tr'un stat, ci o voinţă generală, alcătuită din topirea tuturor 

voinţelor individuale. Cu acest sistem se ajunge la atotputer- . 
nicia acestei voințe colective, la tirania ei și nimeni nu va putea . 

să limiteze această voinţă. Inlocuim absolutismul prinţului cu 
absolutismul voinţei colective, al suveranităţii naţionale. Cine 

39) Op. cit., t. 1, p. 407. 

40) Op. cit. t. |, p. 408. 

G. Alexianu — Curs ce Drept Censtituţional - N
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va putea pune frâu acestei suveranităţi? Cum se va putea pune 
frâu atotputerniciei parlamentului ? Şi dacă voinţa aceasta a 
“suveranităţii naţionale ar fi contrară, dreptului, care este torţa 
care ar putea s'o facă să respecte ordinea de drept ?..: 

In faţa, acestei situaţii, Duguit vine să rezolve toate aceste 
greutăţi bazat pe o nouă teorie, consecinţă: logică a întregului 
său sistem. Intreaga concepţie despre Stat trebuie schimbată, 

"căci tocmai din cauza acestei concepţii false am ajuns la solu- * 
"- ţiunii imposibile. Și iată cura formulează dânsul noua, teorie, 

realistă şi obiectivă, cum îi place s'o numească; „Statul modern 
tinde să nu mai fie o suveranitate naţională, care comandă, ci 
să devină o federaţie de servicii puolice care adminiscrează, 
„deţinătorii celei mai mari forţe având nu dreptul de a comanda, 
ci datoria de a asigura funcţionarea neîntreruptă şi productivă 
a acestor servicii. Voi încerca, să arat că arta omului politie 
şi a legiuitorului este să stabilească un regim reprezentativ a 
diverselor forțe economice ale ţării, tinzând să se organizeze * 
în forţe politice. Mișcarea sindicalistă poate pentru un moment 
să devieze, să apară, cu tendinţe revoluţionare, să împingă. pe 
reprezentanţii ei la adevărate crime. Persist să cred că e o - 
mișcare profundă şi irezistibilă, tinzând, cum o spuneam dela 

„1908, să dea'o structură definită diverselor clase sociale. Per- 
'zist să cred că întrun viitor apropriat va. ajunge la o trans- 
formare profundă a organizării noastre politice” =). | 

„Iată reprodusă înţreaga concepție a lui Duguit, bazată pe: 
„negațiunea, ideii de Stat şi de suveranitate naţională. In locul 
acestora o federaţie de servicii publice, funcţionând neîntre- 
rupt: acesta este faptul Statului. Dar această federaţie de ser- 
vicii nu au oare şi dânsa nevoie de o normă generală de con- 
ducere, de anumite principii? Duguit vede acest lucru numai 
în norma de drept obiectiv. Serviciile publice trebuie să func- 
ţioneze în conformitate cu această normă. Dar aceste servicii, 
prin faptul colaborării î împreună, prin faptul federalizării, nu 
alcătuese oare un adevărat sistem, un întreg mecanism? Sunt 

_numai o stare de fapt, existentă azi, cu putinţă de a „dispărea 
mâine? Prin faptul acestei colaborări î împreună, nu se crează 
oare între dânsele anumite legături indestructibile, organice 

[i 

41) Op. cit. t. IL, pp. 438—439. . .
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am putea spune? Redus la ultima sa, expresie, Statul să nu fie 
oare decât această stare de fapt, a serviciilor publice funcţio- 
nând fără întrerupere? Un serviciu public care ar vrea să se 
desprindă din federaţie, ar putea-o face? Jată atâtea probleme 

„care fac să apară dificultatea teoriei lui Duguit. | 

| 61. — 'Teoria.dd. Barthelemy şi Duez. — Construcţia, suve- 
ranităţii naţionale, spun aceştia, se explică perfect din punct 

de vedere istoric, căci oamenii, revoluţiei ştiau că puterea pu- 

bplică aparţine. unei persoane, prinţul; această putere n'ar fi 

azi exercitată decât tot de o persoană, persoana morală a Na- 
„țiunii. Dar din punct de vedere ştiinţific suveranitatea naţională 

constitue „o dogmă nedemonstrată şi nedemonstrabilă””, Ei re- . 

cunosc existența naţiunii. care „este o realitate prin faptul că 
„există, interese naţionale care nu sunt suma intereselor parti- 
culare ale membrilor grupei” 1). Dar din punct de vedere juridic 

tăgăduesc personalitatea naţiunii. Nu există decât „voinţa unei 

majorităţi de indivizi dintre acei cari au cea mai mare forță. 

politică în Națiune” +). Nu există o voinţă comună, un eu co- 

mun, nu sunt decât voinţi individuale, voinţele membrilor ma- 

jorităţii. Dogma suveranităţii naționale este perfect inutilă şi 

în acelaș timp, astăzi, este periculoasă pentru libertatea, Sta- 

tului, deoarece este sursa omnipotenţii parlamentare. Vechea 

formulă a.lui Ulpian: Quod placuit principi, legis habet vigorem . 
se găseşte pe deplin în acord cu- principiul suveranităţii na- 

ționale, . . i 
” „ 

In locul suveranităţii naţionale iată ce recomandă autorii: 
„trebuie un guvern și este raţional, am spus, ca acest guvern 

să aparţină massei. Dar nu mergem mai departe şi nu spunem 

că voința guvernanţilor, oricare ar. fi ei, este legitimă prin ea 

însăși. Ea nu-i legitimă decât prin conţinutul său; nui legitimă 

- decât dacă se exercită în conformitate cu acele reguli cari sunt 

datele imediate ale conştiinţei: dreptul, justiţia, rațiunex; sau, 

dacă vreți, în conformitate cu solidaritatea socială, care se pre- 
-zintă ca un aspect ştiinţific demonstrabil al acestor sentimente 

primordiale. Numai cu condiția de a se subordona acestor re- 

42) Traite €lementaire de droit constitutionnel, 1926, p. 78. 

43) Loc. cit.
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guli, voinţa. guvernanţilor este legitimă, legea rămâne conformă 
cu dreptul și ceiace este legal devine just” 24). 

Ş 6. —-Doctrinele juridice, | : 

SUMAR : 62. Scoala franceză. — 63. Şcoala germană. 

| 62. — Şcoala franceză. — Sub această denumire de doctrine : 
juridice cuprindem pe toate acele cari, înlăturând ideia că, su- 
veranitatea aparține unei persoane, sau Statului,. considerat 
ca persoană morală, o atribuie totuşi Statului considerat ca 
entitate juridică *5).. Fundatorul acestei doctrine, adică acel 
care a ridicat-o la rangul unei adevărate doctrine, dându-i în- 
tregul suport juridic, a: fost profesorul: Michoud 1%). Origina 
acestei doctrine este însă mult mai veche. Michoud, exami- 
nând concepţiile lui Bartolus, Bodin, Loyseau, găseşte prece- 
dente importante pentru noua teorie. Michoud face o distincţie, 
destul de subtilă de altfel, între suveranitatea prinţului şi a 
poporului pe' deoparte şi suveranitatea Statului, pe de altă - 
parte. După dânsul, prima grupă se referă la idei politice, pe 
când grupa din urmăise referă la o concepţie juridică. EI în- 
lătură din discuţie prima grupă referitoare la ideile politice 
şi ocupându-se numai de cea de-a doua, ajunge la concluzia că 
suveranitatea nu aparţine nici Regelui, dacă există, nici adu- nărilor legislative, nici electorilor, toţi aceştia nefiind în rea- 
litate decât simple organe; suveranitatea, aparţine colectivi- 
tăţii întregi, reprezentată prin organele sale. Iată cum formu- - lează dânsul teoria sa: „Dar ideia, suveranităţii prințului şi aceia, a suveranităţii poporului sunt idei politice, avână drept consecinţă o anumită, repartiție a puterilor în corpul social. 
Ideia suveranității Statului, din contră, este o idee de ordin „Pur juridic, care se poate acomoda cu orice repartiție a acestor puteri. Adevăratul ei înţeles e că suveranitatea, rezidă, nu În 

„e 

44), Op. cit, p. 81. * , i 
45) M. de la Bigne de Villeneuve — Op. cit. t. 1, p. 384. 
46) La theorie de. la personnalit morale ct son aplication au droit fran- cais, t. II, cap. VI, sect. 1, p. 48 şi urm. ed. II, 1924. ” 

2
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Rege, dacă există, nu în adunările elective, nici în electori, ace- 

şti diverşi deținători ai puterii nefiind în realitate decât or- 

ganele ei, ci în colectivitatea, naţională întreagă, reprezentată 

„prin ansamblul acestor organe” *). Această. comunitate sin-' 

gură este în drept să stabilească forma după care se va exer-. 

cita puterea publică, adică forma de guvernământ a unui Stat, 

Michoud pretinde că valoarea doctrinei lui constă în fap- 

tul că deţinătorul puterii, oricare ar îi cl, Rege, adunări elec- 

tive, electori, nu deţine puterea în nume propriu, ci în numele 

colectivităţii. Diferenţa dintre teoria, lui şi aceia a suveranităţii 

naţionale constă în faptul că deţinătorii puterii o exercită ca 

ceva propriu lor, iar limitarea, acestei suveranități este îngră- 

dită numai de dreptul natural. Acest fapt aduce în mod natural . 

o exagerare a prerogativelor cu care sunt învestite organele 

- „cari au exerciţiul suveranităţii. In teoria lui Michoud „limi- 

“ tarea provine în mod nâtural din ideia că acest deţinător exer- 

cită o putere care nu-i este încredinţată decât în interesul  co- 

_lectivităţii, de unde rezultă că acest exerciţiu devine ilegitim de 

îndată, ce nu mai are acest interes în vedere” *5). Această re- 

gulă, se aplică, oricare ar fi organul legislativ sau executiv, 

fie că acest organ este parlamentul sau Regele, sau chiar po- 

porul în întregime, el „nu-i nici odată întreaga persoană mo- 

rală, ci numai unul din organele sale”. Michoud face deci. 

distincţia, între persoana juridică, a Statului și. organele care 

exercită, puterea în numele ei. Activitatea, acestor organe 

trebuie să fie limitată de interesul comun. Dar problema se 

pune sub raportul de a, ști cine va sancţiona, acele organe care: 

mar respecta legea interesului comun, atunci când deasupra 

acestora mar exista nici o autoritate superioară, când ele ar fi 

cu alte cuvine suverane? Şi în acest caz, spune dânsul, regula 

care se impune acestui organ este tot o regulă de drept, care 

nu-i lipsită de orice sancţiune. Căci dreptul este anterior și su- 

-perior Statului. Reguli de drept au existat înainte ca Statul să 

se fi constituit; ele au existat independente de Stat chiar după 

constituirea acestuia sub imperiul legilor obișnuelnice, Legiui- 

torul Statului modern mare alt rol decât să desprindă regulele 

— 

47) Op. cit., t. II, p. 53—54, 
43) Op. cit., t. Il, p. 35. 

“a
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de drept elaborate de conștiința socială şi să le transforme în 
legi. Prima sancţiune stă deci în conştiinţa populară, în ade- 
Slunea grupului social la legea votată, în conştiinţa că repre=" 
zintă cel Puțin în mare noţiunea dreptului. A doua limitare & 
găsește în existenţa dreptului natural. „Admitem că însăşi de- 
asupra, limitării rezultând din conștiința socială, a grupului, 
este o altă limitare, de caracter cu totul ideal, aceia a dreptului 
natural şi că această, limitare nu se impune numai organelor 
grupei, dar: Sar impune grupei însăşi, dacă ar putea decide 
altfel decât. prin organele sale *). După concepţia acesta Sta- 
tul este subordonat dreptului iar nu acesta, Statului. 

63, — Şcoala germană, — Ideile expuse în doctrina lui Mi- 
chouă" se găsesc și în doctrina Şcoalei germane, care să sileşte 
să '“transpună şi mai mult în formule juridice aceste concepții. 
Gerber 5), Hănel 5), Laband **), Jellinek 5) sunt acei cari sus- 
ţin distincţia între Statul considerat ca persoană juridică, a- 
dică un organism moralmente conceput ca persoană, „forţa, 
colectivă morală -a poporului conștient de sine” (Gerber) şi 
între manifestaţia juridică a Statului, puterea sa, de comanda- * 
ment ( herischen.). Jellinek spune că „suveranitatea este capa- 
citatea de a se determina singur pe sine din punct de vedere: 

„ Juridice”. Singur Statului poate să-i aparţină. Urmează că sin- 
gur Statul suveran poate, în limitele pe care le-a stabilit sau.. 

- recunoscut el însuşi, să, reguleze în deplină libertate conţinutul 
competinţei sale” 3:), Suveranitatea, va fi deci : un atribut al 
Statului complect ş şi numai al acestuia, 

” Aceste concepţiuni au fost reluate de proesorii austriaci.. 
H. Kelsen 5) şi A. Merkl%). Pentru aceştia Statul şi dreptul 
concind şi se confundă. Statul este un simplu sistem de norme.. 
Kelsen nu vede în lumea juridică decât norme și sisteme de.- 
norme. El face distincţia între Sein şi Sollen. „Sein este e lumea, 

49) Op. cit, t II, pp. 57—58. 
50) Gerber — Grundzige des deutschen Staatsrecht, pp. 19—21. 
51) Hănel — Studien zum deutschen Staațsrecht, I, 149, 
52) Ladand — Le droit public de Empire allemand, t, III, No. 2. 
53) Jelinek — L'Etat moderne et son droit, IL, pp. 155. i 
54) Loc. cit. ” 
55) Allgemeine Staatslehre — Apercu du une theorie aenitrale de TEtat, ch. I. 
56) Agemeineș Vervaltungsrecht, Wien, 1927.
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fizică, supusă legilor cauzei; Solleu este lumea sorială supusă. 

“legilor scopului sau normelor” î*). „Această opoziţie între Sol- 

len şi Sein este un element fundamental al metodei ştiinţifice 
în general și al cunoştiinţei ştiinţifice a Statului și a Greptului 

în particular. Căci, din această opoziţie a lui Sollen şi Sein, 

apare aceia a spiritului şi a naturii. Dacă Statul, ca și dreptul, 

socotit ca sistem de norme, intră în domeniul lui Sollen şi nu 

în acela a, lui Sein, aceasta nu înseamnă că existenţa specifică 

„a Statului și a.legilor la care acesta este supus, sunt altele de- 

cât acele ale naturii. Naturii pe care o desemnăm ca pe Sein 

propriu zis, îi este opus Sein al Statului; legile cauzale ale na- 

turii, pe care le socotim drept legi propriu zise, sunt opuse nor- 

melor Statului, cu totul diferite de legile cauzale” *). 

| Dacă lăsăm la o parte tot ce este nebulos în această 

teorie, putem să o rezumăm în acest fel: Statul este personi- 

ficarea ordinei juridice, personificarea cea mai totală, cea mai 

cuprinzătoare, de aşa natură că nu există ordine juridică în 

afară de Stat şi nerecunoscută de dânsul. Intre Stat şi drept 

există o relaţie atât de strânsă, relaţie ce merge- până la con- 

„ fuzie, de așa natură că dreptul nu poate fi decât un drept de 
Stat (Staatsrecht) iar Statul, la rândul lui, un Stat: de drept i 

(Rechtsstaat). In această concepție despre Stat şi drept, suve- 

ranitatea apare ca.o caracteristică a puterii de Stat, a Statului 
însuși și nu a Prințului, Regelui sau adunărilor elective. Kelsen. 
o defineşte astfel: „Proprietatea de a fi o ordine supremă, o 

ordine care nu-şi datorește validitatea unei alte ordini supe- 

rioare” *). Atunci - Kelsen caută să vadă care este această 

normă superioară care nu ascultă de nici o altă normă și care 

se impune tuturor, făcând din Stat o ordine. normativă supremă. 
Această normă nu poate fi găsită în rândul normelor pozitive, 
“pentru simpla consideraţie că n'a fost creiată; dacă ar fi astfel 

ea mar mai fi independentă ci ar depinde de altă ordine nor- 

mativă şi independenţa Statului ar dispare. Ordinea această 

“superioară de drept, creiatoare a suveranităţii, este o normă 

presupusă, ipotetică, pe care oamenii și-o alcătuesc în conștiința 

* 

57) L. Duguit — Revue du droit public, 1927, p. 554 şi urm. 
58) Kelsen — Der sociologische und der juristische Staatsbegrif[. 

Z 

59) Apergu d'une thâorie generale de lEtat, ch. „, $ |.
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ai lor şi pe care o consideră ca cea, dintâi normă fundamentală, pe 
„care nu-i nevoie:'s'o deduci şi so justifici, pentrucă există 60), 

Concepţia, aceasta a şcoalei germane, adoptată de câţiva . 
publicişti germani “),-a,.fost primită cu oarecare rezerve și de » Publicişti francezi Le Fur *) şi Carr6 de Malbey 5). Cu toată 
sforţarea pe care o face şcoala germană de a triumfa, această 
doctrină are însă o prea mare cantitate de idei nebuloase, ceiace 
o face greoaie şi inaccesibilă. “ 

„8 5. — Doctrina românească. 

SUMAR: 64. Teoria d. Dissescu. — 65. Teoria d. prof. Paul Negulescu. 66. Teoria d. prof. A. Teodorescu. — 67. “Cum trebuie privită problema. —. 68. Caracterele suveranităţii. 

1 
, 

64. — “Teoria d. Dissescu, — D-sa consideră suveranitatea” ca, o necesitate inerentă Statului, Trebuie să existe o autori- tate supremă „care să vegheze la conservarea unităţii sociale 
şi care se “impune tuturor în numele scopului social al Statu- 
lui” *). Suveranitatea este deci o. realitate, puterea supremă, care veghează ca, viaţa morală a omului, să fie. cu putinţă. 
Pentru  Dsa, suveranitatea este: egală cu autoritatea, cu gu- 
vernul. Suveranitatea în Stat este asemeni puterii individuale 
numită libertate; „ea se găseşte însă răspândită în toţi aceia, 
cari formează societatea”, fiecare din ei putând s'o revendice. Teoria d. Dissescu se apropie foarte mult de teoria lui Esmein. 
Examinând calităţiile Suveranităţii corectează teoria contrac- - [i 

tului social şi-i recunoaște suveranităţii calităţile clasice, pe. „care le întâlnim specificate şi de Esmein. 
65. — 'Teoria d. prof, P. Negulescu. — Pornind dela, reali-. tatea pe care o observăm zilnic, aceia că, guvernanţii dau in-. 

, - 

„69). Loc. cit, | : | | 
61) Ch. Eisenman — La. justice constitutionnelle et la Haute Cour de ju= sfice en Autriche, . E 
62) Etat federal et conf. d'Etats, p. 467. 
63) Contribution ă la thâorie gEnârale de TEtat, 1, 174, '- a 64) Op. cit, p. 39, 

' 
n 
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continu ordine și pun în mișcare forţa publică pentru a le aduce 

la îndeplinire, D-sa ajunge la următoarea formulare: „în nu- 

mele Statului se fac manifestările de voinţă în formă de ordine . 

către persoanele fizice anume desemnate pentru acest scop. 
Individul, dacă lucrează î în numele lui, nu poate face nici un act 

valabil. . 

„„Se presupune deci că Statul are o voinţă, care se mani- 

festă de către aceste persoane fizice. Această voință presupusă 

a Statului se numeşte suveranitate” ). D-sa se desparte de 
concepţia suveranităţii naţionale, rezidând în puterea publică. 

Presupusa voinţă a Statului, manifestată prin organele sau prin 

agenţii săi, aceasta este suveranitate. Suveranitatea, aceasta 

este o realitate căci „nu se poate concepe Stat fără ca să aibă 

un guvernământ politic cu dreptul de a comanda şi a constrânge 

şi nu poate să existe Stat, dacă această putere de constrângere 

nu este supremă şi irezistibilă, ceiace înseamnă că nu există în 
Stat o altă putere rivală, care să o poată împiedica prin forţă 

de a realiza constrângerea.; căci în asemenea caz nu mai avem 
ordinea î în Stat, ci anarhia” 4). Toată problema. care se pune 

este de a şti care sunt mijloacele de a limita această „voință 

învestită cu puterea de a comanda”. D-sa se declară pentru 

ideia, Statului de drept, a Statului legal, idee pe care o repetă 

de mai multe ori, arătând că în Constituţia noastră dela 1923 
organizarea, Statului s'a făcut pe această idee de drept. Din 

punct de vedere doctrinal, teoria, d. prof. Paul Negulescu tre- 

buie clasată în rândul teoriilor realiste; autorul examinează rea- 

litatea faptelor şi le reliefează pe acestea în formele juridice. 

Ideia de abstracţiune dispare complectamente pentruca, să facă 
loc în schimb realităţii de toate zilele, acelei voințe învestite cu 

“putere de a comanda. La atât se reduce ideia de suveranitate. 

66. — Teoria d. prof. A. Teodorescu. — După D-sa suvera-. 
nitatea este cel de al treilea, element al Statului, puterea publică | 

învestită cu dreptul de a comanda, nesupusă nici unti alte 
voințe superioare, nici interne, nici externe. Dacă ar fi rămas 

la, această simplă explicare, s'ar fi putut crede că suveranitatea 

este un simplu element al Statului „cel de-al treilea”. Dar D-sa 

- / 

65) Drept constituțional, p. 93. 

66) Op. cit, p. 97.
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se grăbeşte imediat să adauge: „Puterea publică astfel înţeleasă 
nu trebuie confundată, cum se întâmplă adeseori, cu însuşi 

„organul însărcinat s'o exercite, Regele, parlamentul, etc. Nu 
Regele sau Parlamentul este suveran, ci Statul; numai voința 
lui este superioară tuturor voinţelor- individuale *). D-sa, asea-. 
mănă din punct de vedere al suveranităţii pe Stat cu desmem- 
brămintele sale, judeţul! şi “comuna, care sunt şi acestea înve-. 
stite cu putere publică, într'o măsură cu totul restrânsă. De- 
sigur însă că făcând această asemănare ea nu poate fi conce- 
pută decât din punct de vedere al exerciţiului puterii publice, 
nu și a concepțiunii însăși a noțiunii de suveranitate. Căci acea- 
stă idee exclude posibilitatea ca alte organisme în Stat să se 
bucure de drepturi de aceeaș natură ca şi Statul. Dacă comuna 
şi judeţul se bucură, de puterea de a comanda, aceasta o fac 
în baza delegaţiunii cu care le-a învestit Statul şi care.o poate 
retrage oricând; suveranitatea Statului este însă superioară. |. 

„acestora; ea nu poate fi retrasă şi nu poate dispărea decât 
odată, cu Statul. , e 
D. Teodorescu se ridică împotriva. concepţiei exprimată 

în art. 33 al Constituţiei noastre: ;,Toate puterile Statului 
emană dela naţiune” pe care o consideră că nu corespunde con- 
cepţiei realiste de azi, ci unei concepţii pur metafizice, ascun-. 
zând o mare ficţiune. Dar aici D-sa își arată întreaga concepție 
despre Stat: „In starea actuală a dreptului Statul nu mai apare 
ca o simplă formulă ingenioasă, şi necesară, bună pentru a fi 
opusă, vechii instituţii a regalității atotputernice, ci este o rea- 
litate care 'se ridică şi se organizează în faţa individului şi 
chiar peste individ! In el şi numai în el acesta își găseşte maxi- 
mum de sâtisfacţiuni” 63). Iată, sub această formă, reprodusă . 
doctrina germană a Statului putere. Dar, cu toate acestea, ideile: 
individualiste, luptă încă puternic în sufletul D-sale, căci ime- 
diat mai jos se gândeşte la soarta individului în acest Stat. 
Pentru D-sa nu există posibilitate de diferenţă între viaţa inai- 
vidului şi a Statului; aceasta trebuie să fie conformă cu a indi- 
vidului „Viaţa Statului, a cărui natură juriică o vom cerceta 
cu alt prilej, este în totul concordantă cu aceia: a individului, al 

.67) Op. citt. 1, p. 113, 
63) Op. cit, t. |, p. 117.
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cărui progres şi prosperitate Statul o urmărește şi o realizează, 

mai slab sau mai intens, după împrejurările pe care le stră- 
bate” «). In această concepţie ideia autolimitării Statului dis- 

pare, căci viaţa Statului este conformă cu viaţa individului și 

“nu poate fi altfel. 
Revenind la ideia suveranităţii naţionale, p- -sa combate 

concepţia constituantului nostru“ pe consideraţia. că, confundă 

Statul cu națiunea; națiunea este numai unul din elementele 
Statului; puterea publică îi aparţine. Statului iar nu națiunii. 

Deasemeni D-sa combate teoria lui'Jellinek, Michoud și Duguit, 

rămânând la concepţia că suveranitatea este puterea suverană 

de a comanda a Statului. Noi credem că acesta, nu este al treilea 

element ce caracterizează ființa, juridică a Statului, ci este unica 
caracteristică a Statului. Statul are o populaţie, un teritoriu şi 

organe de guvernământ. Pentruca să existe însă Stat, trebuie 

ca toate aceste elemente să fie învestite cu suveranitate. 
| 67. -— Cum trebuie privită problema. — Problema suverani- 
tăţii Statului continuă să preocupe spiritele juridice, căci de 

„concepţia ce ne-o facem despre dânsa depinde în cel mai înalt 

grad viaţa, în Stat şi forma politică internă pe care o îmbracă 

Statul. La capătul acestei înfățișări sumare a, doctrinelor mai 
importante, vom căuta să schiţăm accepţia pe care o vom da 

acestei idei în lucrarea de faţă. 

, Statul este o realitate istorică, o realitate socială, .o rea- 

litate juridică. Viaţa, în Societate nu se poate concepe fără exi- 
stența, Statului. EI este un fapt care se impune tuturor. Insuși | 

dreptul apelează la Stat pentru a-i consacra puterea lui de apli- . 

caţie. Ne-am deprins să vedem în această devenire, în această 

transformare continuă a Statului, în aceste forţe de prefaceri 
care se ridică din adâncuri şi cer să fie înfăptuite, în orâinele 

pe care agenţii Statului le dau zilnic, pentru funcţionarea, ser- 

viciilor publice, o putere superioară voinţelor colective, o voinţă 
care se impune tuturor, numită Suveranitate. De aici se con- 

fundă adesea suveranitatea, cu manifestările ei. Singure ma- 

nifestările suveranităţii sunt o realitate; suveranitatea, în sine 

este o simplă concepţie de viaţă pe care şi-o formulează mem- 

brii unei societăţi şi în baza căreia organele Statului își trag 

  

'69) 'Loc. cit.
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puterea de a comanda şi a impune voinţa, lor colectivităţii. Cri- 
teriul de viaţă al unei societăţi, transpus în formule juridice, 

“prin sistemele pe care societatea le crede mai nimerite, for- 
mează autoritatea morală în baza căruia aceste. reguli pot fi 

- aduse, prin constrângere, la îndeplinire, de Stat, formează ceeace 
-se cheamă suveranitate. Idealul către care viaţa tinde neîncetat 

. 

pedeoparte, necesitatea traiului în societate pe dealtă parte, dau 
naștere unei concepţii despre viaţă, pe care şi-o făuresc oamenii, 
în raport cu gradul de civilizaţie și căreia înţeleg să se supună, 
şi să-i asculte comandamentele, pe care ei însuși. le-au desprins 
şi formulat în legi pozitive. Concepţiei aceştia îi dăm o autori- 
„tate morală, în baza căreia își trage puterea de a comanda, o în- 
vesmântăm cu titlul de suveranitate. 

„această suveranitate apare prin simplul fapt al coexi- 
scenții oamenilor în Stat. Regulele ei de viață sunt stabilite de 
dreptul pozitiv. Modul după care se va, fixa aceste reguli, iată 
întreaga problemă a, dreptului public și punctul nevralgie al: 
crizei Statului modern. Ea, se prezintă în chip practic în ideia 
limitării Statului de a interpreta şi transforma în reguli de 
“drept postulatele suveranităţii naţionale, de așa natură ca nu 
cumva, acei cari au exerciţiul lor să abuzeze de dreptul cu care: 
sunt învestiţi, lucrând împotriva interesului comun, împotriva 
normelor de; viaţă pe care ît mod natural le reclamă traiul în 
“comun al oamenilor. Această chestiune va fi tratată de noi'cu 
ocazia examinării raportului dintre Stat şi. drept şi la cap. 
“sistemului electoral. 

„68. — Caracterele suveranităţii. — In majoritatea tratatelor 
de drept public se examinează o serie de calităţi pe care le-ar 
avea suveranitatea; că ar fi comună, supremă, naţională, îndi- 
vizibilă, inalienabilă şi neprescriptibilă. Toate aceste caractere 
ale suveranităţii se datorese vechii concepții a, lui Rousseau, 
corectată de publiciștii clasici. Din moment ce am admis ca su- 
veranitatea, este ordinea morală de viaţă a unei societăţi date, 
organizată în Stat, este incontestabil că toate aceste calificative 
ale suveranităţii nu mai au nici o valoare. Suveranitatea, este- 
reflexul de viaţă al Statului, atât şi nimic mai mult. Cum pu- 
"tem spune că: suveranitatea. este inalienabilă, când vedem în 
continu State desmembrându-se şi formând alte State. Iată că 
suveranitatea unui Stat se desprinde, se înstrăinează și for- 

_mează 0 nouă suveranitate. Statul federal ne furnizează î în a-
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ceastă privință cel mai bun exemplu: suveranităţi care se în- 

străinează de bună voie pentru a alcătui o nouă suveranitate. 

Cum rămâne 'atunci cu declaraţia :ă suveranitatea este inalie- 
nabilă ? Ce valoare are deasemeni formula că suveranitatea 

unui Stat este unitară, când viaţa în Stat nu-i unitară? Şi ace- 
laş lucru pentru toate celelalte calităţi ale suveranităţii. Toate 

aceste explicaţii trebuesc înlăturate în concepția, pe care am 
dat-o suveranităţii Statului 0). 

CAPITOLUL Il. 

“Personalitatea Statului. 

$ 1. — Sistemul ficţiunii. 

„SUMAR : 69. Problema personalităţii Statului. — 70. Teoria ficţiunii pure. - 

71. Czitica acestei teorii. i 

69. — Problema personalităţii Statului, — Statul, în virtutea. 

„suveranităţii de care se bucură, realizează ordinea juridică. în 

Societate. şi face cu putință viaţa 'n comun. Din examinarea 

doctrinelor privitoare la fundamentul suveranităţii, âm ajuns 

, , 
. ' - 
i ! 

70) Este interesant de remarcat concepţia d. prof. Romul Boilă, asupra! 

originii Statului. Pentru D-sa Statul este o realitate care există şi care nu poate fi 

contestată. "Toate discuţiile asupra originii sale sunt inutile, căci ele nu pot aduce 

o mai bună organizaţie de Stat. Cum nu putem rezolva problema originii omului 

tot aşa nu se poate rezolva nici problema originii Statului şi atunci discuţia de- 

vine inutilă. lată însăşi cuvintele autorului: „Omul este legat cu toată fiinţa lui de 

Stat. EI este considerat ca o parte a creaţiunii. Evident că instituţiunea Statului, 

fără de care omul n'ar putea exista, asemenea face parte din creaţiune. 

„Origina instituţiunii de Stat este a se căuta deci acolo unde se caută ori- 

“gina omului şi a tuturor lucrurilor”. Prin urmare D-sa refuză să mai discute 

- toate problemele care se pun în jurul acestei chestii, pe consideraţia că nu se 

poate ajunge la nici o soluţie ; că problema originii Statului este de natură trans- 

cendentală ; ea trebuie deci luată ca o realitate de fapt, care nu-i susceptibilă de . 

nici un fel de discuţie, pentru raţiunea a priori, că nam putea ajunge la nici 

o soluţie. Socotim că această doctrină nu este în ritmul vremii şi că nu poate 

satisface tendinţele de progres ale spiritului uman. (Vezi Oyganizaţia de Stat, 

1927, pp. 16-17),
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la concluzia că această suveranitate aparţine Statului, este un 
apânagiu al său; în virtutea acestei suveranităţi organele Sfa- 
tului exercită puterea publică. 

* Problema care se ridică acum este aceia de a şti care-i 
caracterul acestui Stat, căruia națiunea îi încredințează exer-. 
cițiul suveranităţii. Este dânsa încredințată guvernanţilor, care - 
o exercită în numele Statului, sau este încredinţată Statului 
însuși? Cu alte cuvinte Statul, această expresie abstractă, este. 
dânsul capabil de a avea drepturi aparținându-i în propriu și 

“obligaţii de executat? Este dânsul un. subiect de drept ? 
71. — Teoria ficţiunii pure. — J urisconsulții romani admi- - 

teau că această, persoană ideală, Statul, este o abstracţiune, o 
- personalitate fictivă. Corpurile de indivizi, întrunite în vederea 
unui scop comun, formau pure creaţiuni legale, neavând exi- 
stență reală, viaţă psichologică. Romanii acordau calitatea de: 
persoane numai ființelor. „Ommul singur fiind o fiinţă reală, nu se poate explica decât printr'o ficţiune juridică ideia de 
personalitate aplicată altor lucruri decât ființele umane. Legiui- 
torul presupune, în vederea unui interes general, o perşoană fictivă, pe care o tratează, în parte, ca şi cum ar fi reală. Prin 
asta face posibilă existenta drepturilor aparţinând, acestei per- 
soane, pe care şi-o închipueşte, şi le face să intre în regulele sale generale” 1). | Ă N 

Din această concepţie rezultă ideia că legea poate oricând 
să, creeze o personalitate morală; că, această, personalitate nu 
este o rezlitate, ci o favoare acordată de lege, pe care legea o - poate retrage oricând şi oricum. Dreptul de a creia persoane mo- 
rale aparține legii; aceasta poate să-l delege Statului, adminis- 

- traţiei sau justiţiei, care va acorda personalitatea după simpla 

> 

lor apreciere și O va putea retrage în acelaș fel. Această idee a - 
fost formulată şi precizată de Bavigny 2); denumirea, de. per- 
soană fictivă este mult mai veche. In epoca post-glosatorilor 
apare denumirea de personae repraesentata sau ficta.. 

Teoria ficţiunii îşi găseşte o importantă justificare isto- 
Trică în momentul când o formulează Savigny. Admițând că per- 
sonalitatea, juridică nu poate fi creiată şi nu poate avea exi-. 

1) L. Michoud — op. &it, t. 1, p, 16. 
2) Systâme de droit romain, t; II, $$ 85 şi urm. 

«
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"stenţă decât în baza unei legi, se urmărea un singur lucru: su- 

punerea. tuturor persoanelor juridice voinţei legii; autoritatea 

Statului trebuia să se întindă şi asupra tuturor acelor corpo- 

'raţii şi fundaţii care-şi câştigaseră în decursul timpurilor averi 

importante şi o mare putere de comandament, venind astfel în 

conflict cu Statul. Teoria ficţiunii creiază Statului un puternic 
suport moral, în baza căruia acesta reusește să se ridice deasa 
pa tuturor celorlalte persoane juridice, să le domine şi să ! 

impună voinţa sa. Saleilles numeşte sistemul acesta ste. 

mul recunoaşterii. legale”. „Nu vor exista persoane juridice, 

spune dânsul, decât acele recunoscute și creiate de lege, iar ca- 

pacitatea ca și personalitatea lor nu va. exista decât în măsura 

şi limitele recunoscute de lege” 3), 

71. — Critica acestei teorii. — Critica. care se aduce acestei 

teorii este că a fost creiată tocmai pentru a explica existenţa 

unor bunuri cari nu aparţin indivizilor și care totuşi sunt afec- 
tate altor persoane decât indivizii. S'a creiat ca titular al acestor 

bunuri o persoană fictivă, capabilă de a posedă și dispune de 
bunuri. Sistemul păcătueşte însă tocmai prin ceiace voia să. 

„explice, căci nu se poate concepe existența unui subiect fictiv 

de drepturi. Din moment ce este fictiv, nu există şi întreaga 

explicaţiune rămânea în aer, deoarece era împotriva, realităţii, 

care dovedea existenţa, de bunuri fără titulari, persoane fizice, 

Ideia, de ficţiune mai trebuia înlăturată pentrucă din 

punct de vedere istoric se dovedea neexactă. Colectivităţile ome- 

nești s'au desvoltat prin propria lor rațiune de a fi şi nu în vir- 

tutea -vreunei legi; nici o lege nu venise să creeze Statul, ci el 
exista ca o simplă realitate, rezultat al vieţii în comun a oame- 

.nilor. „Astfel, e deajuns privirea, cea mai superficial aruncată 

asupra istoriei pentru a ne da seama că existenţa persoanelor 

morale a scăpat totdeauna sferei de competenţă a legiuitorului. 

A putut să le nesocotească vremelnic, să refuze de a le lua în 
seamă, să le urmărească chiar -ca pe dușmane. ' Neînvinse, 

Yeveneau la viaţă, pentrucă corespundeau unei nevoi a stării. 
sociale” +), | 

Altă critică care se poate aduce acestei teorii este că 

3) R. Saleilles — De la personnalite juridique, 2-e edit. 1922, p. 312. 

4) Michoud — op. cit., t. L,.p. 32. 

N
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dânsa favoriza şi justifica regimul absolutist. Ea apare chiar în momentul în care se creiază monarchia absolută. Domat şi 
marii jurisconsulţi ai secolului: XVII şi XVIII o construesc cu 
deosebită îngrijire. Ea ducea la absolutism pentru faptul că în- 
chipuindu-și colectivitatea în forma unei persoane fictive, asi- 
mila: voinţa, acestei persoane cu a unei persoane fizice. Voința 
acestei persoane fizice era considerată drept voinţă a persoanei fictive5). . : 
„0 singură urmare bună a, avut, în afară de faptul, că a fost 

- suportul moral pe baza căruia Statul şi-a, dobîndit preponderanţă 
faţă de celelalte colectivităţi: a contribuit la, separaţia între ave- 
rea Statului și averea particulară, a şefului Statului. Dacă nu 
puteau exista .patrimonii fără titulari, întreaga avere a Statului 
era, afectată, nominal șefului Statului şi se confunda cu averea 
sa proprie. Se cunosc abuzurile la care a dat naştere această 
confuzie. Savigny, cu puternica sa, personalitate, reînvie vechea, 
teorie romană, tocmai pentru a, face să, înceteze acest abuz. In 
Germania, s'a susținut chiar acum în urmă, de Ma Seydel, că 
drepturile publice, drepturile de suveranitate și anumite drep- 
turi patrimoale, nu aparțin Statului, ci individului care le exer- cită, şefului, Statului. e i 

i Teoria aceasta, era, încă recent admisă în lumea juriştilor, Laurent, Baudry-Lacantinerie şi Houques-Foucarde, Ducrocg, 
Aubry şi Rau, Unger, Puchta, Bierling sunt reprezenmtanţii ei moderni. | se Di a 

- Publicişti de mare reputaţiune se silese totuşi să justifice 
această teorie şi s'o aplice Statului. Astfel Esmein, în savanta sa lucrare, spune: „Insăşi fundamentul dreptului public constă 
în faptul că el aă suveranităţii, în afară şi deasupra persoa- nelor care o exercită în cutare sau cutare moment, un subiect sau 
titular ideal şi permanent, care personifică națiunea întreagă: 

„această persoană morală este Statul, care se confundă astfel 
cu suveranitatea, aceasta, fiind calitatea sa esenţială, Dar acea- 

“stă abstracţie puternică şi fecundă este un produs lent desprins 
al civilizaţiei: adesea, şi multă vreme oamenii au confundat su- 
veranitatea cu şeful sau adunarea, care o exercită. Totuşi, anti- . 

„5) A se vedea critica acestei teorii în Saleilles — op. cit, lecţia XVI, p. 
361 şi 'urm, . - - , : 

A
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chitatea clasică se ridicase încă deatunci la adevărata concepţie 
a Statului; Romanii în particular, graţie poate geniului juridic 
care-i disting, par s'o fi desprins de timpuriu și aproape in- 
stinctiv s). Dar în descompunerea lentă, care produse societateu 

feudală, această idee dispăru, suferi o lungă eclipsă și numai 
printr'o nouă elaborare și-a reluat locul modern” ?). , 

„Yoate aceste încercări de a se reitera o veche doctrină 
care şi-a justificat raţiunea de a fi pe considerațiuni istorice. 
nu se mai pot astăzi menţine în fața, curentului realist, care 

„câştiga din ce în ce mai mult teren. Obiecţiunile formulate mai - 
sus sunt suficiente pentru a înlătura această doctrină. Ea ră- 

“mâne însă ca o importantă cucerire a trecutului, graţie căreia 
s'a ajuns la concepţia modernă a Statului. 

$ 2. — Sistemul patrimoniilor de afectaţie. ! 

- SUMAR: 72, Tporia drepturilor fără subiect sau a patrimoniilor de afec- 

faţie. — 73. Teoria lui Duguit. — 74. Alte teorii. — 75. “Teoria patrimoniului co-: 

lectiv, — 76, Doctrina germană. 

72. — Teoria drepturilor fără subiect sau a patrimoniilor de 
afectaţie. — Iniţiatorii acestei teorii, Brinz şi Bekker, pornind 

- dela ideia, de a critica atât teoria ficţiunii cât și a realităţii, își - 

sprijină noua lor creațiune pe învățămintele furnizate de drep- 

tul roman. Brinz constată că în diviziunea persoanelor făcută 

de Romani nu există persoane fictive sau morale, ci numai oa- 

“ meni. In schimb, în diviziunea bunurilor, Romanii constată exi- 
stenţa unor patrimonii fără titulari, res nullius. Greşeala teo- 

riilor moderne este că dânsele vor să dea acestor patrimonii un 

titular în virtutea principiului: fără titular nu există patri-. 
moniu. Ori, tocmai aici este greșeala. Căci un patrimoniu nu este 

„necesar să fie numaidecât afectat unei persoane, ci el poate fi 

afectat şi unui scop :(Zweckvermăgen). Patrimoniul. afectat 

6) Asupra acestui punct vezi Gierke — Johannes Althusius und die.Ent- 

wickelung der naturrechtlichen Staatsteorien, 1880, p. 135, 189 şi urm, 

.7) Op. cit., t, [, p. 1—2. 

, i.
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„Statului, comunelor, tuturor acelor instituții rumite Universi- 
_zates, nu este un patrimoniu afectat unui titular, ci unui anu- 
„mit scop, Statul, comuna, etc. *). | 

Bekker *) a adâncit această teorie, dându-i şi un a suport 
filozofie. El -pretinde că faţă de un drept pot exista două si- 
tuaţii deosebite: dispoziția şi folosinţa. Dispoziţia, adică dreptul 
de a administra, de a apăra lucrul în Justiţie nu poate aparţine 

- decât unui om; folosinţa dreptului însă, adică putinţa de a se 
bucura de avantagiile: materiale ale lucrului, poate aparţine şi 
unui animal sau unui lucru inert. Astfel, dânsul vine să com- 
plecteze teoria patrimoniilor de afectaţie şi s'o pună de acord 

„şi cu.realitatea, acordând dreptul de administrare al bunurilor - 
fără titulari persoanelor anume însărcinate cu aceasta, dar re- 
zervând folosinţa, acestor bunuri numai i scopului pentru care 
au fost afectate. 

Şi această teorie a tost viu criticată, pentru. consideraţia - 
că admițând existenţa unor patrimonii fără titulari face pre- 
cară situaţia persoanelor juridice, deoarece Statul. ar „pute: 
pune mâna pe aceste patrimonii, fără să, poate cineva să le re- 
vendice spre a le menţine afectate scopului pentru care au fost _ 
instituite. Toate aceste doctrine negând ideia de personalitate 
juridică şi menţinând numai pe aceea de patrimonii afectate 

“unui scop, dau Statului cea; mai mare libertate în materie de 
creaţiune și desființare de astfel de patrimonii de afectaţie. 

73. — Teoria lui Duguit. — In rândul acelora. cari neagă : 
personalitatea juridică a Statului trebuie pusă teoria lui Duguit. 
Ridicându-se împotriva vechilor concepții despre Stat, Duguit 
nu recunoaşte întrânsul decât o federaţie de servicii publice, 
funcţionând nâîntrerupt. Este firesc deci ca, în acest înţeles să 
dispară. ideia de personalitate. Personalitatea presupune o 
voinţă şi o voinţă a Statului nu există, căci realitatea ne arată 
numai voințe individuale, egale între ele. Teoria personalităţii 
trebuie înlăturată ca una ce este metafizică; ştiinţa juridică . 
pozitivă, n'o poate primi. In locul oricărei idei de ficţiune şi | 
abstracţiune, Duguit se străduește ; să redea faptele î în situația 
lor reală, - „1 

8) Vezi teoria lui Brinz expusă în Pandeckten, $ +40. 
9) Pand,, $ 112, Beil. Il.
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Par, dela început, această concepție nu se poate menţine 

deoarece ea însăși cade în abstracţie. In adevăr, luând regula i 
de drept ca normă de conducere a Statului, se bazează ea în- 

săşi pe o abstracţie. Norma de drept este generalizarea, unui 
fapt concret într” o abstracţiune, 

" In afară de aceasta, teoria lui Duguit negând ideia de 

imperium şi nevăzând în Stat decât o reunire de guvernanţi și 
guvernaţi, impunându-și prin forţă regula de conduită, este îm- 

potriva realității pe care ne-am deprins s'o recunoaştem în 

Stat şi poate justifica oricând teoriile anarhice. Căci, după 

“ Duguit, fiecare guvernat are drept să examineze dacă regula 

de drept care i se aplică este conformă cu voinţa generală şi . 

_în caz când ar crede că nu-i conformă, să reziste, întrebuințând 

„chiar forţa., 

74. — Alte teorii. — Pornind dela concepția de'a înlătura 

" noţiunea de personalitate morală, pe care o consideră drept o 

adevărată ficţiune, Van den Heuvel 1), raliindu-se la ideia ex- 

pusă, de Laurent şi arătând că numai Dumnezeu poate să facă 

să răsară din neant personalităţile, pe care le vrea, ajunge la 

concepţia că singur omul există, și are drepturi. „Personalitatea, 

morală devine un lucru inutil, pentrucă toate fenomenele ce se 

obișnuesc a fi legate de dânsa nu sunt decât modalități de drep- 
turi ale persoanelor fizice”. 

Vareilles-Sommitres, în 1892, a reluat această idee a lui 

Van den Heuvel şi în special dela 1902 arată că persoana morală 

nu există şi că dacă se. susţine acest lucru, faptul se datorește 

numai confuziei ce se face de-a se socoti toţi asociaţii ca o 
singură persoană, proprietară a patrimoniului social. Totuşi, el 

- legitimează personalitatea fictivă, însă nu admite că ar fi opera 

legiuitorului, ci opera inconștientă a tuturor 2). 

Pentru acești autori persoanele morale sunt simple aso- 

ciaţii, alcătuite chiar pe bază ce contract şi în folosul cărora 

legea'a admis anumite derogări dela dreptul comun. „Este su- 
ficient, din acest punct de vedere, principiul libertăţii contrac- 

„telor, pentru a ajunge, pe terenul asociaţiei, la tot ceiace este 

10) De la situation legale des associations sans but lucratif.. 

11) :Les personnes morales, 1902.
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esenţial în ideia de personalitate și în special la separaţia pa- 
trimoniilor, care este aici punctul cel mai caracteristic” 12). 

75. — Teoria patrimoniului colectiv. — De teoriile relatate 
mai sus se apropie teoria dd. Planiol'*), Berth6lemy :*) şi Jos- 
serand **), numită a patrimonoului colectiv (gesamte Hand). 

„Aceşti autori neagă ideia de personalitate şi se ridică cu înver- - 
şunare împotriva ideii de ficţiune. D. Planiol spune că „efectul 
cel mai supărător pe care-l produce inutila și funesta, ficțiune 
a personalițăţii este deplasarea răspunderii care rezultă de aici. 
Indivizii dispar. Individualitatea lor dispare odată cu dânşii şi 
responsabilitatea, care, în moâ logic şi moral este a, lor, trece la - 
acea fiinţă fictivă, care se numeşte ființa, morală”. De aceia, ei 
nu vor să recunoască decât existenţa unui patrimoniu colectiv, 
adică, o coproprietate specială, guvernată de anumite reguli | 
speciale: proprietatea aceasta este înfăţişată î în mod colectiv, 

„toţi proprietarii fiind consideraţi ca, unul singur, 

DD. "Berthâlemy face distincţie între Stat, îndeplinind” acte 
de gestiune şi Statul, înfățișat ca putere publică. In.primul caz, 
înzestrat cu personalitate, adică apt de a fi proprietar, creditor, 
"debitor, făcând acte de gestiune -deci, Statul se bucură de per- 
sonalitate juridică. Statul, considerat însă ca putere publică, 
n'ar fi o persoană. Ideia de personalitate este utilă pentru a. 
înfățișa Statul ca subiect de drepturi, căci singure persoansle 
au drepturi. In folosirea. puterii publice există exercițiul func- 
țiunilor necesare. Ajunge la concluzia că nu există Stat, în ace- 
laș timp persoană, privată şi persoană publică; este Statul per- 

„__Soană și putere publică '5), . . 
| Aceste teorii au defectul de a.nu vedea în Stat decât o 
asociaţie de patrimonii, instituită într'un anumit scop, care, la 
desființarea, scopului, se. împarte între membrii componenți. Ei 
nu văd o rațiune de a fi a asociaţiei în afară de patrimonii; ne- 
glijează existența acelei grupe permanente, care reprezintă. ge- 

12) Saleilles — op. cit., p. 475.. 

13) Precis clementaire de droit civil, t. |, 1925, ed. x, 
14) Precis 6lâmentaire de droit administratif, ed. XI, 1930. 
15) Essai sur la propriât€ colective în Livre du Centenaire du Code civil, 

PP. 366-—367. Vezi şi Cours de droit civil, I, 1929, : 
16) Op. cit., p. 40 şi urm. 

- - r +
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neraţiile prezente şi viitoare și care e există ca asociaţie, indife- 

rent. de orice patrimoniu. i 
76. — Doctrina germană. — "Toate aceste teorii pe care le-am 

înfăţişat până aici își au origina în doctrinele germane. Aceste 

doctrine nu disting națiunea de reprezentanța. ei. Afirmă că 

„titularul unic şi originar al suveranităţii e Statul, luat ca atare. 

Construcţia juridică a Statului apare în unitatea. și simplicita- 

tea sa. Statul e o singură persoană, o fiinţă mecanică, artifi- 

cială; raporturi: nasc între Stat, persoană comandantă şi mem- 

brii 'colectivităţii, care-i sunt supuşi. Ideia de ficţiune apare şi 

aici, dar se admite că, beneficiarii acestul drept sunt membrii ' 

colectivităţii. Juriştii germani, iniţiatori ai acestei doctrine, sunt 

"Gerber, Jehring şi Jelinek. Iată cum schiţează Jehring această 
doctrină 1?) : 

„Persoana juridică ca atare este incapabilă de a se folosi, 

n'are nici interes, nici scop; nu poate deci avea drepturi decât 

acolo unde ele ating destinaţia lor, adică acolo unde pot fi utile 

celor cari au drept. Un drept care nu poate nici odată să ajungă - 

acest scop este o himeră inconciliabilă cu ideia fundamentală 
a principiului dreptului. Atare anomalie numai în aparentă 

poate exista: subiectul aparent al dreptului ascunde pe cel ade: 

vărat... Nu, adevăratele subiecte ale dreptului nu sunt persoa 
nele juridice ca atare, sunt membrii lor izolaţi. Ele nu sunt 

altceva decât forma specială în care aceștia manifestă rapor- 

turile lor juridice cu lumea exterioară”. 

Criticele formulate teoriilor de mai sus, se aplică şi şcoa- 

lei germane, inițiatoarea şi făuritoarea acestor doctrine. 

Ş$'3. — Sistemul realist. 

SUMAR : 77. Şcoala biologică. — 78. Şcoala voluntaristă. — 79. Teoria 

lui Hauriou. — 50. Teoriile lui Saleilles şi. Michoud. 

77, : —— Şcoala biologică. — = Atribue societăţilor, care pentru 

dânsa sunt adevărate organisme, aceleași voliţiuni ca și cele 

care se produc la ființele omeneşti. Societatea, ca şi individul, 

- 17) LEsprit du droit romain, t. IV, p, 430, -
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„.. are creer, are rațiune, are voinţă. Această teorie; susținută” de 

Auguste Comte, REn€ Worms, H. Spencer, Novicow, păcătueşte 

prin faptul că riu poate demonstra tocmai ceiace formează esen- 

țialul, că organismele acestea sociale au o voință proprie 

In Germania, această doctrină, cunoscută sub numele de 

teoria organicistă, a găsit numeroşi adepţi, dintre cari cei mai 

principali sunt Schaejfle şi Bluntschli. După, această doctrină 

se găseşte o asemănare între funcţile Statului și membrele cor- 
pului omenesc. :Guvernul este capul; armata, tribunalele, sunt 

membrele, ete. pu - 
78. — Şcoala voluntaristă. — Intre teoriile realiste trebuie “ 

să cităm și această şcoală, care înlătură principiile şcoalei bio- 
"logice și pune în locul lor teoria voinţei ca fundament al Sta- 

"tului (Willenstheoriei). Iniţiatorul acestei şcoale, Zitelmann por- 
nește dela constatarea că o reunire de mai mulţi indivizi, deși 
fiecare din ei au calităţile lor particulare, dau. totuși, priviţi 
în ansamblu, e unitate nouă, o ființă reală, având calitățile 

- comune tuturor indivizilor cari o compun. El constată că toate 
„elementele. din natură, cari compun un corp sau o fiinţă, nu 
sunt simple elemente. disparate, ci întrunite la un loc, dau na- - 
ştere unui corp nou sau unei fiinţe, care are toate calităţile o Or", 
ganice ale elementelor care o compun. : 

In Stat, ceiace formează elementele sale componente sunt 
persoanele, adică voinţele acestora. Voința omenească este deci 
adevăratul subiect de drept. Voinţele acestea omenești, întru- 
nite în vederea unui anumit scop, dau naștere unei ființe noui, 
având toate: calităţile şi defectele voinţelor individuale care o 
compun. y 

Această doctrină a, avut şi în Franţa un reprezentant de 
seamă în Rousseau. Contractul social, servind drept bază Statu- 

„ui, porneşte dela acordul de voințe individuale pentru a. forma 
_0 voinţă colectivă: „Pe dată, spune Rousseau, în locul persoanei . 
_particulare a fiecărui contractant, acest act de asociaţie pro-. 
„duce un corp moral şi colectiv, compus din tot atâţia membri 
câte voci are adunarea, care dobîndeşte dela chiar-acest act - 
unitatea sa, eul comun, viața și voinţa sa” 5). Argumentarea 
este foarte interesantă din punct de vedere logic, dar este greu 

18) Contrat social, Cart. I, Cap. VI.
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de dovedit această voinţă organică a colectivităţii, acest eu 
comun, care se formează deasupra voinţelor tuturor, ca un ele- 

ment nou, cu voință și acţiune proprie. | 

79. —- “Teoria lui Hauriou. — Hauriou face distincţia, între. 

persoana morală şi persoana juridică 19), „Personalitatea mo- 

rală a corpurilor constituite este o instituţie socială şi morală, 
pe când personalitatea juridică este numai o instituţie juridică”, 

Ideia fundamentală a concepţiei lui în materie de perso- 

nalitate morală — căci de personalitate juridică nu înţelege să 
se ocupe, .fiind o singură mască *') așezată pe personalitatea 
morală — este aceia a realităţii fenomenului reprezentării. „Nu 
înţelegem să raționăm decât asupra persoanei morale perfecte, 
aceia, în care. fenomenul moral al responsabilităţii organelor 
către membrii grupei, s'a tradus în organizaţii formale. Tipul 
acestei persoane morale perfecte este Statul mode:mn, .cu -regim 
reprezentativ, cu Constituţie scrisă şi mai ales cu regim par- 

lamentar” 21). : , 

Existenţa" Statului și fundamentul lui morali nu trebuie 
căutat în ideia de ficțiune, ci în faptul real al fuziunei voinţei 
reprezentanţilor cu aceia a reprezentaţilor. In această operă. 
colectivă a. societăţii, voinţele individuale se topese într'o 
voință, comună, care, prin forţa împrejurărilor, se “impune 
celorlalte voințe şi devine distinctă de grup. „In grupul 
personificat totul devine în acelaș timp unul şi multiplu. Suve- 
ranitatea națională, în Stat, este în acelaș timp una și multiplă, 
una, în raport cu-“persoana morală a Statului, multiplă prin 
faptul că în cele din urmă se va izbi de buletinul de vot al fie- 
cărui: cetăţean și prin urmare de conștiința sa” 2). Iar în altă. 
parte, căutând și mai mult să precizeze ideia, adaugă: „O per- 
soană morală este esențialmente o întreprindere colectivă. or- 
ganizată corporativ care, apropiindu-și prin elementul grupei 
sale de asociaţi, capitalul competinţei și puterii acumulate în 

: 
19) Droit constit., p. 205. . 

'20) Expresia persona n'a avut dela început înţelesul de azi. La Roman 
ca reprezenta masca care se punea pe faţa artiştilor cari apăreau pe scenă; în- 

- cetul cu încetul acest prim sens s'a lărgit, reprezentând fiinţa umană. 

2!) Op. cit, p. 205—206. 

22) Op. cit., p. 209. | , ă
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organele sale, a, dobindit în acelaş timp sensul propriu şi li- 
bertatea, individuală și a devenit un subiect” 23) | 

Hauriou vede în fuziunea aceasta a voinţelor creaţiunea 
unei noui voințe, care este însufleţită însă, de conștiința fiecărui 
cetățean, reprezentată prin buletinul de vot. EI susţine că teo- 
ria sa este realistă, şi că înlătură, complectamente ideia de fic- 
ţiune. Ori tocmai acest lucru nu este dovedit, creaţiunea acestei 
voințe noui din topirea, voinţelor individuale. = 

80. — “Teoriile lui Saleilles și Michoud. — Sunt numite şi 
"conceptualiste, pentru consideraţia că întreaga lor construcţie, 
deşi realistă, se bazează pe concepte pur intelectuale, pe simple 
construcţii ale spiritului. Ă | 

Saleilles constată existenţa unei realităţi juridice, dar a- 
ceastă realitate nu este de aceiaș natură ca şi realitatea na- | 
turală. Realitatea, juridică prezintă o notă distinctă de reali- 
tatea naturală; aceasta din urmă este ceiace observăm cu pro- 
priile noastre simţuri; realitatea juridică este această realitate | 

„naturală imaginată, de noi prin prisma sufletului nostru, a con- 
cepţiei noastre.. „Intreg sistemul pe care vi lam schiţat se ba- 
zează pe această dublă noţiune. Inseamnă că dreptul nu-i o rea- 
litate a ordinii materiale, ci un concept al spiritului, o relaţie pe 

„care o stabileşte între o realitate a, ordinii externe şi obiectele 
supuse apropierii sau dependenţii sale. Şi personalitatea, stu- 
diată în caracterele sale constituitive, este o relaţie analoagă, . 
stabilită de spirit între o realitate de acelaș ordin şi posibili- 
tatea de a, servi de benificiar a acestor feluri de raporturi juri- 
dice numite drepturi” 2), -. Si 

„După dânsul, personalitatea juridică este o realitate, nu 
naturală, ci juridică, izvorîtă âin concepţia pe care și-o fac oa- | 

„menii despre.realitatea naturală. Aseamănă: personalitatea juri- 
dică cu individul și constată că precum individul nu este su- - 
biect de drept decât în baza unei concepţii a spiritului, tot ast- 
fel se întâmplă şi. cu personalitatea juridică. „Ideia de persu- | 
nalitate, în toate accepţiile sale, chiar în aplicaţia la individua- 

„lităţile umane, este, înainte de toate, 'o concepție juridică, ceiasa - 
înseamnă că ea nu există decât în conformitate: cu, anumite 

' 23) Principes de droit public, 1916. , a. 
24) Op. cit., p. 610. |
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noţiuni abstracte cari o domină, Nu este ca, o fiinţă pur natu- 
rală, care există independent de concepţiile pe care le putem 
avea despre dânsa. O realitate juridică implică un raport care 
se stabileşte între o realitate exterioară şi o concepţie a spiri- 
tului, o concepţie intelectuală și doctrinală. Dacă raportul este 
în adevăr adequat realităţii de fapt pe care o are în vedere,. 

dacă corespunde exact faptelor, dacă se manifestă, prin datele 
şi conceptele juridice cari sunt universal admise ca, expresie, 
pe terenul dreptului, a faptelor. exterioare pe care le implică, 
toate condiţiile realităţii juridice. se vor găsi întrunite. Nu va 
fi nici un element de ficţiune, nimic artificial şi pur intelectual, 
ci o realitate de drept în aplicaţia sa la o realitate de fapt. Per- 
sonalitatea este un raport de genul acesta; este ansamblul con- 
dițiunilor sub care considerăm că o fiinţă a lumii externe şi 
înţeleg acest cuvânt în sensul cel mai larg posibil, va fi capabilă 
de drepturi; este relaţia care se va stabili între această. indivi- 
dualitate, şi aici încă iau expresia, în sensul cel mai extensiv, 
şi însuşirea drepturilor” 23). . : 

Iată expusă întreaga concejţie a lui Saleilles despre per- 
sonalitatea juridică, concepţie pe care dânsul o numeşte institu- 
țională, deoarece este transpunerea, în formulă juridică a rea- 

 lităţilor pe care le furnizează viaţa, în continua ei evoluţie isto- 
rică. Pentru dânsul, septul a eșit din istorie ca o forță care 
„după ce s'a stabilit cele mai adeseori prin excesele sale, s'a - 
făcut recunoscut apoi prin serviciile sale. Să întrebăm trecutul, 
vom găsi pretutindeni procesul evoluţiei” =). Nicăeri dreptul 
n'a apărut ca o.concesie a legii, ci a ieşit din „forţa organizi 
toare”, .din „forţa transformată în valoare socială”, “Această - 

forţă începe ca contravenţie la drept când îl răstoarnă, devine 
drept când îl. fundează. Personalitatea juridică nu este deci 
decât realitatea istorică a instituţiilor, în evoluţia lor continuă, 
transpusă într'un concept juridic. 

Michoud continuând ideia emisă, în Germania de Bekker 
se raliază la doctrina lui Saleilles. El afirmă că orice corpo- - 
raţie, corporaţia, Statului ca şi oricare alta, este o persoană 
reală, prin simplu fapt că există ca atare și că este învestită cu - 

25) Op. cit. p. 573. 

26) Op. cit.. p. .556.
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constiinţă şi voinţă. Dar dificultatea problemei apare imediat, 
căci toate aceste persoane, fundaţiuni sau asociaţiuni, sunt lip- 
site de voinţă proprie, nu sunt fiinţe” rezonabile şi libere. Mi- 
choud se grăbeşte să răspundă acestei obiecţii, spunând că nici 
nu-i nevoie să aibă voinţă. El se.ridică împotriva, teoriei drep- 
'turilor subiective, după care numai persoanele dotate de voință 
pot fi subiecte de drept. În locul voinței dânsul pune interesul. 
E suficient ca o realitate fizică sau. juridică să aibă un interes 
pentru a fi subiect de Grept, titular de drept. „Ceiace dreptul . 
recunoaşte şi protege, chiar la, fiinţa umană normală, nu este voinţa, căci această voinţă poate fi nedemnă; este conţinutul a- 
cestui act de voinţă. când este legitim, conform cu idealul ce 
şi-a făcut legiuitorul despre ordine şi justiţie. Dreptul şi legea 
proteguesc deci nu voinţa, ci interesul acestei voinţi reprezen- 

“tată”. Şi el vine imediat să facă aplicația acestei concepţii la . personalitatea juridică: „Trebuie deci să permitem acestor 
grupări de a fi reprezentate prin vointe lucrând în numele lor, 
cu alte cuvinte de a le trata ca persoane morale. A recunoaşte 
o grupare ca licită, înseamnă prin urmare a recunoaşte implicit 
personalitatea sa” =), | - - 

” După teoria sa personalitatea juridică se impune ca o 
realitate pe care nimeni n'ar putea-o contesta. E suficient să! 

„existe un interes pentruca gruparea organizată în jurul lui, din moment ce există, să fie recunoscută de Stat, de lege. 

$ 4. — Doctrina românească. 

SUMAR : 81. Teoria d.. Dissescu. — 52. Teoria d. prof. Paul Negulescu. 83. Teoria d. prof. A. Teodorescu. — 84. Cum trebue privită personalitatea Sta- . ' tului ? DR - 5 | ” 

“81. Teoria d-lui Dissescu. — După ce rezumă toate teoriile 
„care 's'au emis în această privinţă în apus, d. Dissescu ajunge 
la următoarea concluzie, pe care se pare că o împărtășește : 
„ln realitate Statul, deţinător al puterii publice nu este deosebit 
de Statul depozitar al drepturilor private (deci d-sa se ridică | 

27) Op. cit, t. 1, p. 104, |
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„ împotriva doctrinei: germane care face această diferenţiere). 
Din âcest punct de vedere Statul este un Stat de drept, după 
cum vom vedea în $ următor şi suverariitatea sa proprie îi 
limitează omnipotenţa în relaţiile cu celelalte persoane private”. 
Teoria d. Dissescu are la bază o puternică structură formală, 
după d-sa Statul nefiind decât rezultatul regulelor de drept. 
Această, doctrină, deşi nu este desvoltată, se pare că-l apropie 
de concepţia lui Michoud. 

82.— Teoria d-lui prof. Paul Negulescu.—A. fost expusă pen- 
tru prima dată în Tratatul său de drept-administrativ,.reluată 
şi complectată în ed. III-a. D-sa se grupează dela început în. 
şcoala realistă ; concepţia de bază dela care pleacă e că „nimeni 
nu poate să aibă drepturi şi datorii fără să aibă personalitate”. 
Critică greșeala, care s'a făcut multă vreme de a se crede că 
numai fiinţele omenești pot avea personalitate. Ca: să dove- 
dească realitatea acestei concepţii, înfăţişează existenţa, acestui 
colos, care se numește Stat, care „are armate, poate dispune 

de averea, de libertatea, de viaţa indivizilor”, Ar. fi ridicol ca 
acest colos să fie nevoit să-şi creeze o ficţiune. pentru a avea 

„toate aceste drepturi. El este o realitate care nu poate fi în-. 
lăturată. - d 

„Atributul personalităţii nu este ceva caracteristic al Sta- 
tului. Societăţile în general, fie că au caracter politic 'sau nu, 
au personalitate. Şi Statul şi judeţul ş şi comuna şi stabilimentele . 
de utilitate publică şi societățile comerciale sau civile au per- 
sonalitate. Chiar indivizii, pentruca să aibă drepturi şi corela- 
tivul lor, obligaţiuni, trebuie să aibă personalitate. Dreptul a 
cunoscut indivizi lipsiţi de personalitate : sclavii, cei condamnaţi 
la, moarte civilă” 55), | - - 

Şi d-sa conchide astfel : „Cu alte cuvinte personalitate este 
o formă juridică, care îmbracă un individ sau o colectivitate şi-i 
conferă calitatea de a putea fi subiect sau titular de drepturi”. ' 

In justificarea teoriei' sale, 4. "Negulescu face distincţie 
între persoanele morale politico-teritoriale şi restul persoanelor 
morale. Caracteristica persoanelor morale este că dânsele au 
un patrimoniu, „adică o posibilitate de a avea bunuri, creanţe 

- 28) Op. cit, p. 16.
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şi datorii”. Atâta, vreme cât nu-există acest! patrimoniu >), nu - 

avem o persoană morală. Când însă este vorba de persoane mo- 

rale politico-teritoriale (Stat, regiune, judeţ, comună), ele au | 

şi alte drepturi pe lângă cele de natură patrimonială, au drev- 

turi de putere publică, adică drepturi de a face acte de coman- 
dament, de a impune guvernanţilor anumite reguli de conducere, 
pe care aceştia, sunt îndatoraţi să le respecte. - 

La persoanele morale politico- -teritoriale, patrimoniul este 
un accesoriu al personalităţii, pe când la restul persoanelor mo- 

- vale este elementul determinant. Dar natura acestor persoane | 
este una și aceiaş : nu se poate suţine existenţa unei persona- 
lităţi de drept public şi alta de drept privat 5). 

„D-l: Negulescu, după ce trece. în revistă diferitele teorii 
_privitoare la personalitatea Statului şi critică în special teoria 
“lui Duguit pe consideraţia că în noua organizare sindicală, pro- - 
"pusă de Duguit, individul va fi şi mai oprimat decât azi (p. 133) 
se ridică şi împotriva acelor publicişti cari cred că Statul are 

„o personalitate îndoită 5) sau' multiplă. După acești autori 
“Statul face două feluri de acte juridice : acte de putere pu- 

- blică, adică acte „prin care-şi manifestă puterea suverană, dând 
ordine şi acte prin care se preocupă de gestiunea patrimoniului, 
D-sa se declară pentru personalitatea unică a Statului, indife- 
rent dacă Statul face acte de putere publică sau acte patrimo- 

29) D. Prof, Paul Negulescu în Curs de decpt constituțional se ridică Im. 
potriva concepţiei eronate care există despre” patrimoniu. „Prin patrimoniu tre- 
buie să se înţeleagă posibilitatea „de a avea drepturi şi datorii — drepturi tran- 

“formabile în bani, într'o valoare, într'o utilitate: oarecare. Prin urmare. patri- 
“moniul se referă la utilităţi economice, la bunuri, Noţiunea de patrimoniu se: 
referă la bunuri, adică la utilităţi pe care oamenii le consideră ca utile pentru 
ci. Şi atunci, noţiunea aceasta de patrimoniu este o posibilitate, o facultate 
de a avea drepturi şi datorii. Prin urmare este o simplă posibilitate, 

„Am văzut spunându-se... că prin patrimoniu se înţelege bogăţie, avere. 
Această părere este eronată. O moşie, o casă, o creanţă, etc., pot fi elemente: 
active ale patrimoniului; patrimoniul însă este ceva ideal, ceva. fictiv, o închi- 
puire pe care o formăm în mintea noastră. Patrimoniul nu este decât Posibili- 

„tatea de a avea drepturi şi datorii“ (p. 151) 
30) Larnaude, Esmein, Michoud, Bremont, Ripert şi la noi d. prof. A. 

“Teodorescu! în Noţiuni de drept administrativ, ed. IL, p. 27. In ediţia IIl-a a 
Tratatului, vol, 1, D-sa părăseşte această idee (v. mai jos). 

__ 31) Această teorie a persoanelor juridice de drept public şi de drept 
privat a , fost adoptată de Legea persoanelor juridice din 1924,
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niale, căci după cum individul nu poate avea două personalităţi, 
tot aşa nu poate avea nici Statul. | 

Această idee este reluată de d-sa în Cursul de drept con- 
stituțional şi redată şi mai : pregnant : „Prin urmare nu există 
decât o singură perşonalitate pe care o are Statul şi ca putere 

” publică şi ca putere privată. Nu se poate face nici o separație, 
cum pretind autorii despre care am vorbit, între Statul lucrând 
ca putere publică şi Statul lucrând ca, persoană morală sau ca 
persoană privată” (p. 160). e 

Şi ca să dovedească această afirmaţie, d-sa aduce ca 
exemplu relaţiile internaţionale dintre State,' când Statul apar2 
ca personalitate unică. 

„Când un Stat închee cu un altul un tratat de pace, dacă 
nu ar avea personalitate morală, ar trebui ca, obligaţiunile să 
fie executate contra cetăţenilor, căci Statul sau are personali- 
tate și prin urmare un patrimoniu, sau nu are personalitate şi 
atunci trebuie să-l considerăm ca o grupare de indivizi, repre- 
zentaţi la facerea actului internaţional şi prin urmare ţinuţi la 
plata obligaţiunilor contractate. Dacă Statul nu ar avea perso- 
nalitate morală, nu s'ar putea naște obligaţiuni în contra unui 
Stat şi în favoarea altuia; obligaţiunile pe care le-ar lua Statul 
astfel, nu ar avea nici o valoare legală, nu ar „putea să fie exe- 

„cutate în contra lui” (p. 165). Si 
Rezumând deci teoria sa asupra persoanelor juridice şi fă- 

când aplicaţia ei la Stat, d. Negulescu conchide astfel: „Statul 
este o persoană juridică politico-teritorială, cu caracter de per- 

„_petuitate, pentrucă, după cum am arătat, Statul nu reprezintă 
„numai momentul actual, nu este reprezentat numai prin gene- 
" vaţia prezentă, ci el se confundă cu trecutul, adică reprezință 
'generaţiile trecute şi mai ales se continuă cu viitorul, cu gene- 
rațiile viitoare, nu are nici o limită în timp”). 

83. — Teoria d-lui prof, A. Teodorescu.—FEste pe larg expusă 
în Tratatul său de drept administrativ, ed. III, vol. 1. D-sa por- 
nește dela ideia că Statul este o realitate instituţională, pe care 
nimeni n'a creiat-o, ci s'a desvoltat singură, prin trecerea tim- . 
p„lui şi necesităţile vieţii sociale. Ideia, de ficţiune trebuie com- 
plectamente înlăturată, căci nu este decât un produs al imagi- 

32) „Drept Constit., p. 164,
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„naţiei” „datorită, caracteriilui individualist pe care-l prezenta 
dreptul la epoca elaborării acestei teorii” 2%), 

! După d-sa, persoanele juridice sunt realităţi de fapt, reali- 
tăți sociale şi din acest punct de vedere teoria aceasta se apropie 
de teoria lui Hauriou, atât în ceiace priveşte concepţia institu- 
țională cât și în privinţa realităţii sociale. „Este adevărat, 
adaugă d-sa, că nu au corporalitatea, persoanelor fizice, dar au 

„„ „0'existență reală, ca, şi acelea, existenţa, care, după .cum vom 
-vedea, le. permite și lor să fie cu drept cuvânt subiecte de IN 
drepturi 24), - " 

Ă Dar, dela aceste constatări începe caracteristica, teoriei 
d-sale. D-sa face distincţia, între realitatea, persoanelor juridice, , 
considerate ca simple fapte şi între personalitatea juridică. 
„Realitatea colectivităților şi a fundaţiunilor, aşa cum am'con- 

„statat-o, nu este acelaș lucru cu personalitatea de drept, adică 
cu putinţa de a, constitui subiecte de drepturi cu totul deosebite . 
de membrii cari le compun sau de întemeietorii cari le-au creiat, 
O colectivitate poate exista, prea. bine, cu scopul ei anume de»- 
terminat, cu organul care să exprime această voinţă. Ea este o 
realitate, fără îndoială, nu este în acelaș timp şi un subiect de 
drepturi, adică o entitate care să fie învestită, pe baza simplului 
fapt al existenţii sale materiale, cu capacitatea de drept” 5), 

„an sistemul nostru de drept ca; și în acela al celor mai multe 
- dintre Statele civilizate, simpla existenţă materială şi deci reală 

a, unei asociaţiuni sau a unei fundaţiuni nu conduce la personali- 
tatea juridică, ci mai trebuie încă un element : voința Sta- 
tului” 25), II 

Pentru d-sa deci, aceste- vealităţi sociale, pe care toată - 
“lumea le constată, care există, nu pot: să-şi dobîndească, exte- 
riorizarea juridică, adică personalitatea de drept, decât prin. 
recunoașterea, Statului. „Statul va fi acela, care va .decide dacă. 
un nou subiect de drepturi va trebui să fie admis în sânul său: 
el va transforma realitatea socială într'o realitate juridică. Indi-. . 

" vizii singuri nu pot face acest lucru, căci ei nu au puterea de. 

33) Op. cif., p.'169, 

34) Loc. cit, 

„= 35) Op. cit, -p.:173. 

36) Op. cit. p. 174.
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a acorda personalitatea, juridică, adică de a multiplica numărul 
subiectelor de drept” 7). . 

Această concepţie n'are nimic fictiv într'însa, spune d-sa, 
sau, în orice caz, ficţiunea, este aşa de mică, încât o putem lesne 
înlătura din discuţie. Această ficţiune constă din „asemănarea 
care se face sub raportul capacităţii între persoanele juridice şi 
cele fizice”. Socoteşte că această ficţiune nu este necesară, că 
nu este dcât o concepţie a imaginaţiei noastre, care s'a; deprins 
să nu recunoască titulari de drepturi decât persoanele fizice ; 
utilitatea, ei nu o vede căci „nu Statul, printr'o ficţiune, creiază 
persoanele juridice, ci el recunoaște numai capacitatea de drept 
a unor realităţi de fapt, care trăesc şi se desvoltă în marginele 
permise de voința sa” %)., Concepţia d-sale este deci că persoa- | 
nele juridice sunt simple realități de fapt, pe care Statul, cu. 
voinţa sa, le transformă în personalităţi de drept. Dar pro- 
blema rămâne totuşi nerezolvată, căci nu ne arată care-i carac- 
terul persoanei juridice-Stat. Cine a consacrat această realitate 
instituţională într'o realitate de drept. Statele au luat naștere 
în mod natural ; consacrarea acestei situaţii în drept a trebuit 

„să se facă de o voinţă superioară aceleia a Statului inexistent 
încă. Dacă pentru celelalte persoane juridice, recunoaşterea şi 
cOnsacrarea în drept a „realităţii de fapt se face de Stat, pentru 
Stat, desigur, a trebuit să fie altcineva să fi făcut această, recu- 
noaștere şi să-i fi dat fiinţă juridică. Inainte de a ajunge însă 
la această problemă, să urmărim mai departe această concepţie 
a persoanelor juridice aplicată Statului. 

In primul rând d-sa repudiază teoria după care Statul ar 

avea, o personalitate. îndoită şi se raliază teoriei care vede în 

Stat o singură personalitate, cu atribute âiferite. „Nu poate fi 

aşa dar vorba,.cum au crezut unii autori, de o dualitate, Statul 

învestit cu puterea publică fiind altceva decât Statul îmbrăcat 

cu personalitatea juridică. Ne aflăm numai în faţa unor mani- 

festări deosebite ce corespund unor necesităţi deosebite” 3). 

„Această persoană juridică unitară, Statul, este, după d-sa, 

creaţiune a dreptului natural. „Pentrucă nu legea, creiază Statul, 
i 

* 37) Op. cit.,-p. 174. , ' 

38) Op. cit; p. 174—175. 
39) .Op. cit, p. 187.
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nu ea, îi acordă sau îi recunoaşte personalitatea juridică. Acea- 
stă personalitate este totuş indiscutabilă; ea apare în mod 
natural odată cu apariţiunea Statului. Din această cauză Statul 
este considerat de autori ca, o persoană juridică de drep natu- 

„ral? 4), Formaţiunea, Statului, după Q-sa, este un fapt istoric, 
" instituţional, pe care dreptul Va legitimat şi organizat. 

„ Personalitatea Statului astfel concepută poate da naştere 
la unele nedumeriri. In adevăr, Statul este o realitate institu- 
țională, cum cu drept cuvânt spune d. prof. Teodorescu. De' ct 
ar avea nevoie această realitate de recunoașterea dreptului, 
când ştim foarte bine că dreptul nu este decât reflexul realită, 
ților vieţii. Pornind dela fapte concrete, generalizând. aceste 
fapte, privindu-le în abstract, legiuitorul creiază norma, de drept. 
Dreptul nu este altceva decât transpunerea, juridică a, realită- 
ților vieţii. Realităţile, prin faptul că sunt realităţi, creiază și 
impun normele de drept. Dreptul nu a putut deci să legitimeze | 
Statul ci numai să transpună într'o formulă juridică calităţile 
istorice, instituţionale, 

84. — Cum trebuie privită personalitatea. Statului? — Statul 
este o persoană juridică reală, pentrucă este expresia uneia din 
realităţile istorice cele mai sigure şi mai puternice : națiunea. 

- Am arătat modul de formaţie al Statului ; realitatea, vieții or: 
ganice cere imperios constituirea acestei instituţii. Viaţa î însăşi 
"reclamă existenţa, Statului, ea nu se poate concepe în afară de 

„Stat, decât cu condiţia de a ne reîntoarce din nou la vremurile 
| preistorice. Statul este o realitate concretă, de existenţa, căreia | 
ne izbim în fiecare moment și la ajutorul şi sprijinul căruia 
recurgem oridecâteori avem. nevoie.-Dacă am încerca să negăm. 
această personalitate a Statului pentru motivul că nu cade sub 
simţurile noastre, pentrucă n'o putem vedea şi atinge, ar în- 
semna, să nu recunoaştem existența, unor altor organisme, unor 

„altor persoane decât cele fizice, ceiace-i inadmisibil, - 
Profesorul Louis Le Fur, în prefața pe care o face lucrării 

d-lui Bigne de la Villeneuve 2), ocupându-se de problema. reali- 
tăţii personalităţii juridice a Statului, se exprimă astfel : „Dar! 
societatea este dânsa o simplă reunire de indivizi, nu există 

40) Op. cit. p. 188. 
41) Traite genral de Letat, t. 1, 1929, p. XX.
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altee&va decât interese individuale şi puse în mișcare de indivizi 
în numele lor propriu ? Dacă, din contră, este sigur că există - 
în societate ceva mai mult decât indivizii, de mar fi decât legă- 
tura care-i uneşte și din care rezultă, în locul unei simple reuniri 
de interese individuale, apariţia de drepturi şi datorii noui — 
cum sunt dreptul de a comanda, dreptul de a pedepsi, cari 
n'aparțin individului — dacă, însfârşit, aceste” drepturi sunt 
exercitate nu de individ ca, atare, ci în numele grupei fără for- 
mația căreia nu s'ar fi născut, nu este probă evidentă că ne 
găsim în prezenţa unei autorităţi distincte de a, indivizilor, care 
dețin puterea publică nu în interesul guvernanților sau al unei 
anumite clase de guvernaţi, ci a grupului întreg ?” Realitatea 
acestui organism nu poate fi contestată şi azi, aproape nimeni 
mo mai tăgădueşte. “Această realitate, concretizată în formule . - 
juridice, este Statul. Nu este nevoie, pentru existenţa lui juri- 
dică, de nici un fel de recunoaștere din partea. dreptului. Din 
moment ce grupul uman există pe un teritoriu dat, cu conștiința 
că reprezintă o unitate capabilă de a impune comandamente, 
concretizarea juridică a acestei realităţi alcătueşte Statul. 

| Prevenim o obiecţiune care desigur ni se va face : Dacă, 
Statul nu este altceva decât realitatea instituţională concreti- 
zată în formule juridice, atunci ne întoarcem din nou la teoriile 
absolutiste care justificau şi considerau ca singura, legală pu- 
terea de fapt. Aici se impune însă o mică corectare. Reunirea 
grupei sociale, viaţa ei laolaltă, este un fapt natural, condus de 
„anumite reguli naturale. Când regulele de viaţă care se des- 
prind în mod firesc din chiar nevoia de trai în.comun a grupei 

“sunt înfrânte de o putere de fapt, de anumiţi uzurpatori, cari 
deţin puterea în folosul lor personal, este incontestabil că starea | 
de fapt nu poate să legitimeze noua, construcţie juridică. Dar 

“Statul există totuşi şi îmbracă, pentru un scurt sau lung inter: 
val, înfăţişarea, juridică, pe care i-o dă situaţia de fapt, reali- 
tatea; guvernului pe care-l are. Când, în locul guvernului parla- 
mentar, se introduce dictatura, este netăgăduit că înfățișarea, 
juridică a Statului se va conforma nouii situaţii de fapt. Că este 
legitimă sau nu această situaţie ? Asta e o altă chestie, pe 

„care o vom examina mai jos. Putem însă spune după acum că 
singur grupul social, ale cărui legi de viaţă au fost înfrânte, 
are dreptul să se ridice şi să protesteze, la rigoare să schimbe, 
noua formă juridică pe care a . îmbrăcat-o Statul, Dar, pentru 

”G. Alcxianu — Curs de Dient Cenernetianal 7 a
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noi este suficient să constatăm acest lucru că Statul este o rea- 

litate concretizată în formă, juridică ; că Statul variază în ra- - 
port cu formele pe care le ia realitate a cărei reliefare juridică 

este. Personalitatea juridică a Statului este o realitate institu- 
ională, este Statul însăși *). Intreaga discuţie asupra perso- 

nalităţii a pierdut însă astăzi mult din valoarea ei. Motivele 

istorice care i-au determinat apariţia au fost satisfăcute ; doc- 

trina de şcoală continuă însă să preocupe spiritele. Astăzi ni- 

meni nu mai tăgădueșşte realitatea Statului, ideia de persona- 

litate contopindu- se cu însăşi Statul. 

CAPITOLUL IV. 

Raportul dintre Stat și Drept. 

$ 1. — Concepţia Statului putere nelimitată. 

SUMAR : 85. Cum se pune problema. — 86. Concepţia greco-romană. — 

-87. Concepţia medievală. — 8. Concepţia Statului-polițai. - 

85. — Cum se pune problema. — - Lungă a fost evoluţia până 
când oamenii au ajuns la concluzia că singur Statul este în stare. 

să le garanteze viaţa în societate, să sprijine pe indivizi în ac- 

ţiunea, lor, să-i ajute în desvoltarea personalităţii lor. Viaţa în . 
Stat s'a, făcut posibilă prin sacrificiul libertăţii fiecărui individ, 

pentruca, astfel să poată fi garantat mai bine restul de liber- 

“tăţi 22”). Când însă, după această lungă evoluţie, oamenii au 

descoperit Statul, şi l-au înfățișat ca singura formă posibilă, de 
viaţă. Incurând dânsul reuşeşte să aservească întreagă, lor li- 

e 
] 

A - 

42) Nu putem expune mai larg aceste păreri ale noastre, atât în privinţa 

suveranităţii cât şi a personalităţii spre'a nu Strica cadrul acestui Curs. O vom 

facem cu altă ocazie. | ! 

42) Fustel de Coulanges arată că Regii la Roma au fost totdeauna pri- 

viţi cu simpatie. Ei erau judecători, şefi ai religiei şi oameni de. “arme, Chiar 

după căderea lor rămân în amintirea poporului ca oameni, blânzi şi “buni, pro- 

teguitori ai poporului. Numele lor 'este venerat. Sub această. formă a „apărut 

Statul, la început, ca proteguitor al intereselor grupei.
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bertate. Dar sufletul omenesc aleargă încontinuu după găsirea 
unor reguli care să menţină. echilibrul de viaţă, dictat de struc- 
tura; intimă a organismului uman. Problema care s'a pus atunci 
şi care se pune incontinuu minţii omenești, este de a şti cum va 
fi demareată linia sacrificiilor pe care trebuie să pretindă Statui 
fiecăruia, în însărcinarea pe care, o are de a favoriza viaţa în 
comun. Cu alte cuvinte, este vorba de a, se preciza care este. 
sfera de competenţă a Statului şi care sunt drepturile pe care 
societatea și, indivizii pot să le opună Statului. Sacrificiul liber- . 
tăţii individuale s'a făcut treptat sau în etape mai lungi ; cu 
«vremea, după lupte epocale, el a fost concretizat în formule ju- 
ridice, în reguli de drept. Este Statul obligat să respecte aceste 
reguli de drept, care sunt baza însăși a: existenţii sale? Este 
vre-o limită care-i se pune Statului în dreptul lui de a legifera ? 
(Aici nu este vorba de obligaţia, Statului de a respecta dreptul 
pozitiv, ci dreptul natural, ordinea de viaţă a, societăţilor), Or- 
dinea de drept este anterioară Statului și trebuie respectată de 
dânsul ? Sunt oare anumite domenii în cari nici Statului atot- 
puternic nu-i este permis să intervină? Care este atitudinea şi 
dreptul Statului față de acele norme juridice superioare, pe care 
unii publicişti le denumesc ordine superioară constituţională sau , 
legitimitate constituţională? Căci Statul şi dreptul sunt două no- 
ţiuni diferite, care nu se confundă şi care, întotdeauna, se găsesc: 
într'o corelaţie strânsă. Idealul ar fi însă ca toate regulele de 
viaţă ale Statului să fie conforme cu ordinea de drept, adică să . 
reprezinte exact acele reguli cari se desprind din felul de viaţă, 
al comunităţii. In practică însă, multe din regulele de drept pe 
care le confecţionează. Statul nu corespund acestei norme de 
viaţă, ele sunt denumite cu drept cuvânt legi înjuste 1). Care 
este atitudinea ce trebuie avută față de aceste legi ? . 

86. — Concepţia greco-romană. — Pentru societatea, greco- 
romană, Statul avea, o autoritate şi un drept nelimitat. EI putea 
face totul și nici o putere nu-i se putea împotrivi. Ideia aceasta 
își găsește cea mai complectă consacrare în vechea. formulă : 
salus reipublicae suprema lex. Individul nu era, decât un simplu 
instrument pus la dispoziţia Statului. „Cetăţenii au adevărate 

N 

33) Vezi lucrarea R. P. Michel Riquet — Enquctte sur „le droit des 
“droits” ct sa majeste. la loci, Paris, Ed. Spes., 1927. |
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 arepturi, juridiceşte definite și garantate, în raporturile ior unii 

cu alţii, adică din punct de vedere al dreptului privat ; dar ei 

n'au în privinţa Statului şi cu mai mult cuvânt împotriva lui, 

căci din punct de vedere al dreptului public, ei le deţin dela, 

Stat” 44). 

Incetul cu încetul însă, oamenii își dau seama , de această 
situație precară în care-i pune atotputernicia, Statului, situaţia, 

contrară, vieţii» lor libere în mijlocul societăţii şi întreg elanul . 

de libertate care pulsează în sufletul lor, se zidică întru apă- 

rarea şi revendicarea drepturilor cutropite de Stat. Cucerirea 

cea mai importantă în domeniul libertăţii individuale făcută în 
societatea greco-romană, constă în faptul admiterii, rând pe 

rând, ca toţi cetăţenii liberi să intre în adunarea poporului, „COnN- 

siderată că reprezintă autoritatea, Statului şi în luarea unor 

- măsuri pentru limitarea puterii magistraţilor. Infiinţarea tri- 

bunilor plebei la Roma, cu drept de veto; marchează una din 

etapele acestei lungi şi infructuoase lupie pentru cucerirea liber: . - 

tăţii individuale şi limitarea drepturilor Statului. Dar cu toate 

acestea, în lumea greco-romană n'a fost un moment îndoială că 

adunarea, suverană putea dispune prin lege, cum voia, de soarta, 

de averea, şi credința cetăţenilor. In această privință, lucrarea 

mereu celebră a, lui Fustel de Couianges 15) este edificatoare : 
„Cetatea fusese fundată pe religie şi constituită ca o Biserică. 

De aici puterea ei; tot de aici omnipotența şi dreptul absolut 

” de comandă care-l exercita asupra membrilor săi. Intr'o societa- 

te stabilită, pe astfel de principii, libertatea individuală nu-poate 

să existe. Cetăţeanul era supus în toate privinţele și fără nici o 

rezervă cetăţii; îi aparţinea în întregime. Religia, care dăduse 

„naștere Statului şi Statul, care o întreținea, se susțineau reciproc 

„Şi formau iun singur tot; aceste două puteri asociate şi corifun- 

„date, formau o putere aproape supraumană, căreia îi erau aser- 

vite şi sufletul şi corpul”. Şi după ce dânsul arată că nu era-nimie 

în om care să fie independent şi că Statul intervenea nu numai 

în viața, publică, dar chiar în viaţa privată, aducând exempiu 
= 

1 Ch. Beudant — Op. cit., p. 45. . 

45) Cetatea Antică, în româneşte de d-na Amaryllis G. Alexianu, cartea - | 
III, cap. XVIII, Biblioteca Universitară 'de drept „Pandectele Române” , „Edit. 
Socec et Cie. : . o -
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Spartei, unde copii debili erâu sacrificați, termină astfel: „Viaţa 
“omului nu era garantată prin nimic de îndată, ce era vorba de 
interesul cetăţii. Roma făcu o lege prin care-i era îngăduit să. 
-omoare pe oricine ar fi intenţionat să devină 'rege. -Kunesta 
„maximă că salvarea Statului este legea supremă, a fost tor- 
“mulată de antichitate. Se socotea că dreptui, justiţia, moraia, 
“totul trebuia să cedeze înaintea interesului patriei. 

„Este deci o deosebită greșeală între toate greşelile ome-: 
.nești de a fi crezut că în cetăţile vechi omul se bucura de liber- 
tate. EI nici nu avea măcar idee. Nu credea că ar putea să existe 
«drepturi faţă de cetate şi de zeii săi. Vom vedea îndată că gu- 
vernământul şi-a schimbat de mai multe ori forma ; Gar natura 
Statului a rămas aproape aceiaș şi omnipotența sa n'a scăzut 

„deloc. Guvernământul se numi rând pe rând monarhie, arista- * 
oraţie, democraţie ; dar nici una din aceste revoluții nu dădu. 
“oamenilor adevărata libertate, libertatea, individuală. .A avea 
drepturi politice, a vota, a numi magistrați, a putea fi arhonte, 
iată ceiace se numea libertate; dar omul era tot atât de aservit 
Statului. Cei vechi şi mai ales Grecii, exagerară totdeauna im- 
portanţa. şi drepturile societăţii ; aceasta, desigur, din cauza ca- 
racterului sfânt și religios pe care societatea îl îmbrăcase la 
origină”. A - 

87. — Concepţia: medievală. — Umilele zări ale unei libertăţi 
individuale, ce par a se învedera la sfârşitul lumii romane, dis- 
par complectamente în epoca medievală ; atotputernicia Statului 
este tot atât de complectă şi o mistică nouă, formidabilă, re- 

- ligia creştină, vine să-i statornicească temelii nesdruncinate, -.-. 
Teoriile dreptului divin fac să dispară complectamente orice ve- 
leitate de independenţă şi de libertate individuală. 'Statul este 
monarhul atotputernic, liber să-şi exercite forţa de constrân- 
gere așa cum crede de cuviință, fără nici o limită, el neavând 
să dea socoteală de modul cum şi-a exercitat atribuţiile fiinţei 
“sale decât divintăţii care Pa învestit cu auctoritas şi imperium. 
"Thomas d'Aquino, fundatorul teoriei dreptului divin, susține în 
De regimine principum că guvernământul legal este inferior 
guvernământului arbitrar. Situaţia devine şi mai rea decât în: 
antichitate, deoarece acum dispar acele adunări populare care 
hotărau în numele Statului, întronându-se în locul lor puterea, 
absolută a monarhului, care guvernează după anumite reguli 

, .
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prestabilite de. dânsul, dar pe care le poate oricând modifica, 

după voie. - 
Această doctrină, deşi de origină medievală şi-a găsit apli- 

caţie chiar în zilele noastre, în State absolutiste, ca Germania 
şi Rusia. In 1910 încă, împăratul Wilhelm II-lea, întrun discurs. 
ținut la Coblenz, repeta, vechea formulă medievală, că el deţine. 
puterea dela Dumnezeu şi dela sabia sa şi că mare să dea s>-. 
coteală nimănui aici pe pământ de modul cum a exercitat pu- 
terea, ci numai divinității care l-a învestit. 

Dar mistica aceasta, nouă a: creştinismului, care vine în. 
sprijinul atotputerniciei Statului, aduce totuși, în învăţăturile 
ci, germenii libertăţii individuale, ai drepturilor omului. Pe su- 

"portul moral al creştinismului se înalță doctrina şcoalei liberale, 
. care pune în locul formulei antice o nouă formulă, că omul este 

s 

sursa propriului său drept. Caracteristica fundamentală a ace- 
stei şcoli este că dâns afundează ordinea pe ideia, de libertate. 
Revoluţia pe care o produce acest nou curent este admirabil. 
schițată de Beudant : „Deşteptarea individualităţii umane, ab-- Ă 
sorbită de dreptul antic, datează din ziua când s'au pronunţat. 
aceste cuvinte memorabile : „Redăite îgitur quae sunt Caesaris: - 
Cuesari, et quae sunt Dei, Deo”. Cesar este Statul, puterea ci- 
vilă, legea. Preceptul, în aplicaţia sa: directă, vizează numai plata: 
tributului ; ; dar parabola cuprinde o idee generală şi această. 
idee este următoarea : supunerea este datorită puterii civile, 
dar numai într'o anumită măsură, căci conștiința omului îi. 

scapă şi nu-i aparţine decât lui Dumnezeu... 
„Asta nu înseamnă că dreptul individual n'ar fi avut: și. 

mai înainte apostolii, chiar: martirii “săi. Socrate îl afirmase. 
preferind să bea otravă decât să consimtă de a mai filosofa ; 
stoicii fundaseră libertatea morală, despărțind: viaţa, internă şi. 
externă și arătând cum, chiar în fața Statului atotputernic, se 
poate găsi un azil inviolabil în profunzimile sufletului şi să fii. 
acolo mai liber decât stăpânul. Dar revendicările în numele con- 
ştiinţei filozofice sunt lipsite de accenţul care exaltă ideile şi. 
faptele populare. Pentru a, schimba lumea veche, trebuia una 

- din acele eruperi de idealism care să pătrundă până'n păturile. 
adânci, să violenteze lucrurile ca, şi oamenii, să răstoarne totul.: 

Ori, seninătatea, lui Phedon nu-i la înţelegerea tuturor, - după . 

„cum mândria nepăsătoare şi aspră a stoicilor m'ar putea fi o.. 
“virtute comună. Moartea lui Socrate fu un act izolat de măreție: .
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personală ; aceia a lui Caton, o trăsătură de desprețuitoare în- 
dependenţă, fără, posibilitate de imitare. Din contră, totul e 
Simplu, mare, esențialmente uman şi comunicativ în Evanghelie, 
Crist nu vorbeşte spiritului sau raţiunii, ci sufletului și senti- 

mentului. Cheamă la dânsul, pe umili și oprimaţi ; consolează 
„pe cel drept şi remarcă pe vinovat ; egoismului și asprimei pă- 

gâne opune caritatea şi renunţarea ; deasupra cetăților şi re- 

gulelor lor strâmte, evoacă unitatea și fraternitatea neamului 

- uman ; însfârşit, lumii obosite şi suferinde îi aruncă o ideie 

liberatoare, proclamând dreptul omului de a dispune de el însuși 

în vederea, împărăției lui Dumnezeu, pentru tot ceeace privește 

«domeniul sufletului. Totul, până şi forma poetică a parabolelor,. 

trebuia să seducă conștiința populară; comoţiunea nu putea 
“întârzia de a fi universală şi irezistibilă” +). 

Iată, astfel înfățișată, în această admirabilă pagină, noua 

„concepție care vine să se ridice și să opună atotputerniciei Sta-. 

tului, forţa; şi dreptul individului. In faţa, Statului apare indi- 

vidul, cerându-i, în baza dreptului uman, să-și limiteze atotpu- . 

ternicia. Aceste idei. vor pătrunde atât de adânc în sufletele 

:oamenilor, vor mişca. întreaga societate a timpului şi vor ajunge 

să provoace marile revoluţii din Anglia şi Franţa, întinzându-se 
“-apoi în lumea întreagă. 

88. — Concepţia Statului poliţai. — In regimul absolutist își 

face loc o idee nouă, aceia a Statului-poliţai (Polizeistaat) a 

- cărei origină o găsim în Germania, dar care a avut importante” 

„ aplicaţiuni şi în restul Europei. Intr'un astfel de Stat puterea 

;executivă tinde să devină din ce în ce mai considerabilă, iar in- 
strumentul acestei puteri, poliţia, -dobîndeşte un rol determi- 

nant în administrarea ţării. Susţinătorul acestei doctrine este 

Christian V. Wolff (16179—1754) „filozoful oficial de Stat” a 
lui Frederic cel Mare. - 

In această concepţie Statul apare ca factor hotăritor în 
viaţa oamenilor. Prinţul cere cea mai desăvârşită supunere, nu 

în numele său personal, ci în numele Statului pe care-l servește. - 
Formula lui Ferederic cel Mare „Regele este cel dintâi servitor 

al Statului” corespunde cu aceia a lui Ludovic al XIV-lea „Lietat- 

46) Op. cit, pp. 64—65. . | i 

4



a
 

136 _ STATUL 

c'est moi”. Caracteristica, Statului astfel concepâtă este ur-- 
mătoarea : . 

a) Prinţul în persoană, exercită puterea publică, în numele. 

'său şi al Statului, fiind ajutat de o serie de funcţionari numiţi 

de dânsul şi care vor da seama numai lui de modul cum admi-- 

nistrează și exercită puterea, cu care sunt învestiţi. Prinţul are: 

îndatorirea, pe care dealtfel el însuşi şi-a luat-o, de a îngriji de. | 
îndeplinirea tuturor scopurilor Statului ; el are dreptul să, se. 
amestece în cele mai mici afaceri şi să decidă după bunul său 

plac. Puterile sale se întind necontenit în toate domeniile și el. 
îndeplineşte singur toate aceste sarcini; numai când nu se poate. 
ocupa de tot, lasă o parte din ele în seama funcţionarilor numiţi 
de dânsul, care hotărăsc tot în numele lui ; în ultimă instanţă. 
însă tot prinţul hotărăşte. „Faţă de supuşi, puterea sa m'are- 
limite de drept. Prorogative, numai cu numele există. Nu e vorba 

„de abuz, nici:de jura guaesita, formând o barieră. Răspunderea. 
înaintea lui Dumnezeu şi a conştiinţei sale deoparte, conside- 
raţia, prudentă de ceiace-i util și bine de făcut de altă parte, 
iată tot ceiace respectă prinţul : poate deasemeni și forţa a 
ceiace este în întrebuințare joacă un rol important, deşi nu-i. 
place s'o mărturisească. Dreptul n'are nimic de văzut aici” +7). 

-b) Funcţionarii Prințului, numiţi de. dânsul şi ascultând. 
de ordinele lui, se bucură de cele mai largi drepturi. Poliţia de- 
vine instrumentul cu ajutorul căruia, se face administraţia Sta-- 
tului. Competinţa acestor funcţionari este determinată, de prinț; 
“ei se bucură de cea mai largă autoritate şi li se dă nu anumite . 
“drepturi, ci dreptul de a, face tot ce-ar crede ei mai bine și mai 
„util pentru Stat. In Genmania se creiază consiliile de poliție. . 
“(Kollegiale Polizeibehârden), care au în căderea lor de a face, în. 

7 

limita circumscripţiei lor, tot ceeace socotesc că este în inte- 
resul general şi nu-i rezervat unei alte autorităţi superioare 15). 
Particularii nu pot însă cere respectarea. acestei ordini, „nici 
atunci'chiar când este fixată mai dinainte. Da 

In schimb situaţia acestor funcţionari este minuțios regle- 
mentată, — dreptul de disciplină este serios organizat și obli- 

= 

7) Otto Mayer — Le Droit administratif alemani, t. ], ed. fe. 1903. 
p. 44. 

25) Otto Mayer — Loc, cit,
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gaţiile lor de serviciu sunt clar formulate. Ei fiind persoanele 

de încredere ale Prințului, mandatarii acestuia, sunt în totul la 

.discreţia, lui, putându-i revoca oricând. Prinţul poate, în toate 

cazurile, să se substitue hotăririi acestor funcţionari şi să de- 

-cidă singur sau din proprie iniţiativă hotărîrea adusă de acești 

funcţionari. Funcţionarul însă, faţă de supuşi, are aceiași auto- 
'ritate, în limitele competinţei sale, ca şi Prinţul. Singura dife- 

„renţă care există este dreptul de proprie intervenţie al Prințului” 
“şi recursul ierarhic, hotăririle sale putând -fi examinate de un 
funcţionar superior. 

c). Această autoritate a Prințului, în Germania în special, 

s'a exercitat o bună bucată de vreme și asupra justiţiei. Prinţul 

“putea să se amestece oricând în modul de, administrare al Ju-" 
'stiţiei și să termine procese existente între părţi printr'un act 

. de suveranitate (Machtspruch). Dar, dela Frederic cel Mare, 
“în urma multelor abuzuri cari s'au făcut cu acest sistem în 
“Prusia, începe un reviriment, care va duce, chiar în aceşt regim 
al Statului polițai, la independenţa puterii judecătoreşti. 

Neapărat, sub regimul Statului poliţai, mai mult decât sub 
“regimul absolutist, Statul n'are nici un fel de limită și ordinele 
-pe care le dă prinţul, fie că sunt ordine de poliţie, fie că au 
caracterul unor legi de drept civil, nu pot găsi nici o împo- 

“trivire sau limită de drept. Singura limită este rațiunea și buna 
-chibzuială a Prințului. Este o reînviere a monarhiei despotice 
“din antichitate, 

$ 2. — Concepţia Statului de drept. 

SUMAR :.89. Rolul Revoluţiei franceze. — 90. Teoria autolimitaţiunii Sta- 
tului. — 91. Concepţia actuală a Statului de drept. — 92. Consecințele Statului 
-de drept. 

59; — Rolul Revoluţiei franceze. — Baza drepturilor indivi- 
'duale trebuie găsită în Revoluţia franceză. Ideia principală pe 
care dânsa o aduce din acest punct de vedere este aceia a limi- - 
tării atotputerniciei Statului prin opunerea. şi recunoașterea 
drepturilor individuale. In faţa Statului atotputernic, revoluţia 
“Tranceză înalță individul, ale cărui drepturi vin să țărmurească
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“libertatea, nesfârşită a acestuia. .Rousseau vine să formuleze: 
dogma voinței generale. Acţiunea Statului trebuie să concorde: 
cu această voință generală. Guvernul nu este decât un corp în- 
termediar, însărcinat cu executarea postulatelor voinţei generale, 

„legile. Principiul în sine este mult mai vechi însă. / | 

| Ideia, Statului de drept apare pentru prima, dată în Anglia, 
datorită curentului creiat de şcoala liberală. Dreptul constitu-. 

- ţional englez cunoscu de timpuriu această instituţie și făcu o: 

largă aplicaţie. Ideia, aceasta, redusă la cea mai simplă expresie, | 
se poate formula astfel : actele pe care le face Statul, actele pe: 
care le fac agenţii Statului în numele său, trebuie să fie con-. 
forme regulii de drept. ; justiţia comună este chemată. să, cerce--. 

„teze această conformitate şi să sancţioneze înfrângerea ei. Dar- 
această lentă revoluţie înfăptuită în Anglia 'n'a avut darul să: 
provoace o mişcare generală în favoarea nouii idei. - “Revoluţia 

”. franceză, prin. bruscheţeh ei, prin vehemenţa cu care își exprima. 
ideile, domină spiritele şi impune punctul ei de vedere. Prin- 
-cipiul acesta esenţial, că toate organele Statului trebuie să func-- 
ționeze în baza unei ordini de drept, ale cărei limite sunt fixate 
prin lege şi care determină sfera de libertate a cetățenilor Şi Do-- 
sibilitatea de activitate a autorităţii administrative, principiu pe: 

"care se bazează Statul de drept, s'a crezut multă vreme că apar-. 
ţine doctrinei germane. Am arătat că deşi această idee apare: 
în Anglia, unde se şi găseşte de timpuriu pusă în practică, totuși, 
singură doctrina franceză dă acestei idei adevărata ei valoare . 
şi reușește s'o impună lumii întregi. Doctrina germană a reluat. 
ideia, şi i-a adus mai multă preciziune. Pubiciştii germani Tecu-- 
nosc acest lucru : „Nimic nu-i mai greşit decât încercările făcute: 
pentru a revendica, ca o particularitate germană, ideia lui. 
Rechtsstaat, a Statului sub regimul dreptului :). Este o idee care. 
ne este comună, în toate elementele sale esenţiale, cu naţiunile 
surori cari au trecut prin aceleaşi desvoltări succesive, mai ales. 
cu națiunea franceză, da care, cu toate astea, destinul ne-a legat”, 

- prin comunitatea, de spirit” +), 

90. — Teoria autolimitaţiupii Statului, — Ideia instaurată de: 
revoluţia franceză a, fost reluată de doctrina germană, creind! 

: 1) Astfel V, Stein, Verww, Lehre, 1, p.'297. 
49) Otto Mayer — Op. cit, t. 1, p. 8.
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“teoria autolimitațiunii Statului, Jhering a, formulat-o pentru 
întâia dată. El porneşte dela ideia, că Statul fiind. acela care 
creiază dreptul, trebuie să se supună regulii de drept pe care el 
“însuşi a creiat-o, pentruca astfel să-i dea mai multă autoritate. 
„Supremul depozitar al puterii, care are să constrângă pe toți 
ceilalți depozitari de putere de sub el, nu poate avea şi el pe 
altul deasupra sa, ca să-l constrângă. La un oarecare punct din 
maşina de Stat a. constrângerii trebuie să ia sfârșit necesitatea 
de a fi constrâns, rămânând numai constrângerea, după cum, 
la un oarecare alt punct — invers — trebuie să înceteze și con- 
strângerea, și să rămână numai necesitatea de a fi constrâns, 
La toate celelalte organe ale puterii de Stat, constrângerea .co- 
incide cu „a fi constrâns”. Eie îşi primesc impulsurile de sus 
şi Je comunică în jos, întocmai ca la ceasornic, unde o rotiţă 
:mișcă pe cealaltă. Dar ceasornicul nu se poate regula pe sine; 
e necesară mâna omenească, Această mână, în Constituţia Mo- 
“narhică, e monarhul... E singura persoană în Stat care con- 
strânge fără a fi constrâns... In Stat monarhul ţine locul pe * 
care-l are şeful suprem de armată în războiu” 50). Tată deci justi- 
ficată teoria absolutistă în întregul ei. Poate totuși ca, în această 
autoritate deplină a monarhului, să existe o ţărmurire oarecare, 
o constrângere de a respecta anumite reguli. Jehning înlătură 
ideia de constrângere şi-o înlocuește cu acea de autolimitaţiune. 

„El arată că. puterea de Stat poate să edicteze norme de. drept 
“cu „intenţia şi aşigurarea, de a se lega singură pe sine” prin ele.. 
In :cazul acesta ea este datoare să le respecte şi abia atunci 
dreptul î își primeşte perfecta sa formaţiune : '„siguranţa reali- 
sării inevitabile a normei odată stabilite”. Motivul care deter- 
mină puterea, de Stat de a se subordona legii este acelaşi care-l 

- determină pe om să se stăpânească pe sine : interesul propriu. 
“Garanţiile că vom avea această stăpânire de sine trebuiesc vă- 
zute pedeoparte î în sentimentul de drept al oamenilor, pe dealtă 
“parțe î în administraţia de drept. 

| Din expunerea doctrinei lui J hering se poate lesne observa 
deosebirea, dintre doctrina. franceză și cea germană. Pe când 
doctrina franceză ridică î în faţa Statului individul, revendicân- 

59) Jhering - — Scopul în drept, trad. rom. de T. V. Păcaţianu, vol. [, 
"ză. 1895, p. 212. | | .
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du-şi drepturi proprii şi limitează autoritatea Statului numai în. 
marginele pe care i le-a fixat. regulele statornicite de voinţa. 
generală (Parlament), doctrina germană nu pune nici o limită 
Statului în dreptul lui de legiferare, ci-l obligă numai să res-- 

„pecete. propriile norme edictate de dânsul. 

Concepţia autolimitărei Statului a fost reluată, de Jellinek,. 
care transpune ideile de mai sus într'o formulă juridică. EL justi- 
fică limitarea Statului prin lege pe consideraţia, că nu este po- 
sibil ca ceiace este drept pentru un particular să nu fie drept. . 
pentru Stat. Din moment ce Statul a creiat legea, ea trebuie- 
respectată de toată lumea, deci şi de Stat. Deaceia litigiile dintre 
particulari şi Stat sunt rezolvate de justiţie. ' 

91. — Concepţia actuală a Statului de drept. — Astăzi, -con- 
cepţia Statului legal a reușit să se impună tuturor şi se intro-“ 
duce necontenit în toate Statele. Acţiunea Statului nu mai este: 
arbitrară, ci este supusă legilor pozitive. Statul poate schimba” 

- oricând aceste legi, dar atâta vreme cât ele există, este” dator 
"să le respecte şi să li se supună. Acest lucru aduce o mare sigu- 

ranţă în raporturile dintre particulari şi Stat şi constitue un. 
„mare câştig pentru liniştea şi siguranţa vieţii sociale. „Acesta . 
este triumful legalităţii. In Statele bazate pe legalitate, rapor--. 
turile sociale sunt organizate astfel încât să se prevadă con- 
duita pe care individul trebuie s'o aibă față de ceilalți indivizi 
şi aceştia, faţă 'de el, precum şi aceia pe care trebuie s'o aibă. 
și el față de Stat şi Statul faţă de el. In asemenea condițiuni, 
arbitrarul este redus în raporturile sociale, omul capătă” sigu-. 
ranţă şi poate munci, fiind încredinţat că produsul muncii sale- 

îi va fi respectat, el capătă încrederea necesară în posibilităţile - 
pe care le are” îi), 

Pe: măsură însă ce ideia Statului de drept progresează, 
„legea, expresiunea, sa tipică, devine din ce în ce mai puternică 
şi revendică neîncetat hotare noui de aplicaţiune. Toate dome-. 

- niile vieţii, cele mai felurite, cele mai neînsemnate, tind să fie 

cucerite de lege. Ca o forță invizibilă legea apare pretutindeni şi 
este. socotită ca singurul mijloc de rezolvare a tuturor proble-- 
melor pe care le;ridică viaţa în comun. Situaţia actuală a Sta-.: 

x 

51) Paul Negulescu —- Drept Constit. p. 104.
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tului de drept a fost admirabil caracterizată de Ch. Benoist 3!) : 

„Un Stat de drept este măi întâi un Stat unde totul este regulat 
de lege, unde nimic nu-i lăsat la întâmplare, la arbitrar sau la 

bunul plac... E un Stat unde nimic nefăcându-se decât prin lege, 

legea se ocupă şi decide de tot. Se restrânge la ultimele limite, 

se împinge până?n ultimele hotare, se taie din rădăcini tradiţia, 

obiceiul, tot ceiace nu-i lege scrisă. Şi legea nu este numai, can 

- Statul mai vechi, un agent de ordine şi de conservare, ci un 

factor de forţă, de mişcare şi de transformare socială. Legea, 

prin urmare, devine atotputernică, sau, cel puțin, trebuie să fie 

în principiu, mai puternică decât orice. Prin urmare și legislaţia 

este foarte abundentă și'n consecinţă organul legislativ, legisla: . 

_tura, ia pe nesimţite o o importanță fără egal, o preponderanță 

absolută”. 

> Dar, dacă, „situaţia Statului de azi, care funcţionează în 

baza unei ordine de drept și respectă norma, pe care el însuș. a 

fixat-o, este incomparabil superioară faţă de stiuaţia Statului 

din trecut, totuşi, mari neajunsuri se observă încă în modul lui 

de funcţionare. Le vom examina pe toate acestea la capitolul 

Regimului parlamentar. Trebuie totuși după acum să observăm 
că, în-această concepţie a Statului de drept, există o limitare 

importantă a arbitrarului, dar nu complectă. Statul este obligat 
să respecte regula de drept, pe care organele sale au alcătuit-o. 

Dar cine ne garantează că această regulă de drept, care trebuie 
- să reprezinte transpunerea în formă juridică a normelor de viață 

care se desprind în mod firesc din traiul în comun al oamenilor, 
va fi icoana fidelă a realităţii și nu va căuta să abuzeze și dânsa, 

în noua situaţie ce-i este rezervată în Stat ? Este suficient ca 
o. regulă oarecare să fie învestită cu formele necesare pentru 
a deveni lege,.pentruca din acel moment toată lumea să-i se 
supună și s'o considere ca intangibilă. Căci dacă ajungem la 
acest sistem, atunci -am- schimbat arbitrariul Prinţilor cu arbi- 
trariul parlamentului și am evoluat din rău în mult mai rău. 
Câna ne găsim în faţa arbitrarului Prințului, ne găsim în faţa 
unei singure persoane, care, dacă abuza, avea în acelaș timp 
și răspunderea. EI știa că o face pe propria sa socoteală şi câ 
mai curând sau mai târziu, avea să răspundă de faptele sale, 

52) La crise de IEtai moderne, p. 5.
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fie înaintea oamenilor, fie în faţa, judecății istoriei. Conștiința 
sa, ambiția reputației sale, „calificarea, pe care i-o va rezerva . 
istoria, sunt de cele mai multe ori suficiente mijloace de con- 
strângere pentruca să-şi 'exereite puterea în scopul în care i-a 
fost: încredințată; Dar azi, Parlamentul modern, tronând pe ve- 

“chea dogmă a suveranităţii naţionale și lucrând cu convingerea 
că reprezintă voința generală, nu are nici un fel de răspundere. 
Răspunderea personală înlocuită cu răspunderea colectivă face 
întotdeauna să se risipească orice noţiune de responsabilitate. 

' Abuzurile la, care ar da naștere acest nou regim ar fi mult mai 
grave decât regimul personal din vechiul Stat. Deaceea, odată 

„“cu adoptarea concepţiei că Statul modern este un Stat de drept, 
s'au luat o serie de măsuri. menite să asigure cu drept cuvânt - 

" domnia legii şi să nu ne găsim în faţa unui OU abuz, mult mai 
- grav, al Parlamentului. 

92. — Consecințele Statului de drept, — Un Stat de drept nu 
se poate concepe decât dacă la baza sa există următoarele 
principii : SI 

a) Regimul constituțional, adică stabilirea pentru o lungă : 
„perioadă de vreme a ideilor fundamentale care se desprind din 
felul de viaţă al unei anumite societăţi, în limitele cărora pute- 
rea, legiuitoare să-și poată îndeplini misiunea ei. Este cea mai 
serioasă limitare care se poate aduce arbitrarului puterii legis- 

_„lative, Regimul constituţional trebuie. să fie garantat juridi- 
ceşte, de aşa natură încât să se stabilească o supremație a Con- 
stituției asupra legii ordinare. Modul de instituire al: acestui 
regim este singura garanţie că el reprezintă, atât cât este cu 
putinţă, postulatele realităţii vieţii în comun a unei anumite! 
societăţi. Va trebui deci pusă aici o deosebită grijă. (Toate 
aceste chestiuni vor face obiectul titlului ID). 

b) Legea, care vine să stabilească ordinea de drept, obli- 
gatorie pentru Stat şi pentru; particulari, nu poate fi retroactivă. 
Această, lege trebuie să fie stabilită; dinainte, s'0 cunoască toată 
lumea ca s'o poată respecta. Axveni cu'o lege care să anuleze 
acte petrecute în trecut, sub imperiul altei legi, desființând si- 
tuaţii şi drepturi câştigate, înseamnă a nega principiul î însuși 

„al Statului de drept şi a, ne întoarce din nou la Statul arbitrar. 
Legile retroactive sdnincină în sufletul omului orice încredere 
în Stat, aduc nesiguranța, zilei de mâine, dau naștere la dezamă-. 
gire, clatină credinţa care trebuie să existe în instituţiile sociale. 

LIN
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Legea, prin însăși natura sa, nu poate fi retroactivă. Este o 
ordine de drept, pe care realitatea faptelor o ridică la rangul 

de lege. Ea nu-și capătă forța — sau nu trebuie să, şi-o ca-: 

pete - —. decât în momentul când faptele s'au impus minţii ome- 

neşti aa aşa natură încât au trebuit să fie transformate în regulă 

de drept. Numai dela această dată faptele acestea, ridicate la 

rangul de lege, trebuesc respectate., - 

„Este adevărat că principiul neretroactivităţii legilor nu se 

găseşte, înscris în termeni expreşi în Constituţie ; el rezultă i însă 

din natura de a fi a legii ; formează structura de bază pe care 

este clădită. societatea. "Toate cuceririle pe care cugetarea ome- 

nească le-a realizat până a ajuns să creeze Statul legal, sar găsi 
distruse prin negarea acestui principiu. Principiul neretroactivi-" 

tăţii legilor este nu numai un principiu de legitimitate consti- 

„tuțională, cum ar spune Hauriou, ci un principiu care “formează 

suportul de bază al Statului modern î3). 

'c) Justiția trebuie să garanteze . respectarea regulii de 

drept din partea Statului. Ea va judeca pe Stat, când s'ar abate. 

dela regula de drept stabilită de organele sale, după aceleaşi 

principii şi în aceleaşi condiţii ca şi pe particulari. 

Statul va fi judecat dintr'un întreit punct de vedere : 

1 pentru actele administrative ilegale pe care le-ar face 

puterea executivă, în exerciţiul atribuţiilor sale. Instanţa com- 

petentă de judecată, la noi, este Contenciosul administrativ, . în- - 

credințat puterii judecătoreşti. El este chemat să examineze 

conformitatea actului cu legea ; în caz de înfrângere a legii, 

actul este anulat, Statul fiind obligat să-l refacă în conformi- 

tate cu legea. | 
Acest contencios administrativ, în alte țări, poartă numele 

ae Consiliul de Stat, Tribunal suprem administrativ, etc. şi este 

încredinţat justiţiei administrative. Ceiace ne interesează aici 

este că “pretutindeni unde ideia Statului legal devine ideia fun- 
damentală de organizare, vedem apărând instituţii, încredințate 
fie puterii judecătorești, fie administraţiei însăși, menite să cen- 

zureze în mod obiectiv legalitatea actelor administrative săvâr- 

şite de Stat şi să anuleze pe acele cari mar fi conforme cu re- 

gula de drept. " 

53) A se vedea tratată această chestie la cap. privitor la Lege.
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| 2% pentru actele ilegale pe care le-ar face puterea legiui- 
toare, adică pentru legile ordinare făcute în disprețul legilor 
constituţionale, Statul va fi judecat de Contenciosul constitu- 
Zional, dat la noi în căderea Curţii de Casaţie în secţii-unite, în 
alte părţi în căderea justiţiei constituţionale. . . a 

3" pentru actele pe care Statul le face ca, orice simplu par- 
ticular în administrarea patrimoniului său, va fi judecat de in- 
stanțele obişnuite de judecată, e Me 

d) Regula de drept este norma superioară de viaţă stator- 
- nicită ca bază a Statului ; ea este una şi aceiaş atât pentru par- 
_ticulari cât şi pentru Stat. Pentruca această regulă, de drept să : 
nu varieze în ăplicaţiunile ei practice dela caz la caz, constituan- . 

„tul nostru a introdus obligativitatea recursului în casare, pentru 
ca în toate cazurile deduse judecății să se poată examina justa 
-aplicare a dreptului obiectiv. | | , | E 

e) Statul este obligat să respecte si să aducă la îndeplinire 
hotărîrile judecătoreşti. Păstrarea ordinii de drept este încre- 
dințată puterii judecătoreşti sau justiţiei administrative. Dar 
hotăririle justiţiei, pentru a fi aduse la îndeplinire, au nevoie, 
de forţa Statului. Stâtul legal pretinde, ca o condiţie esenţială a 
existenții sale, ca toate înfrângerile ordinii de drept, sancţionate 

"de justiție, să fie aduse la, îndeplinire în sensul deciziunilor ju- 
stiției. Dar Statul, care este chemat să dea sprijinul forţei sale - 
pentru executarea, deciziilor date între particulari, este dator să 
execute deciziile judecătorești pronunţate împotriva, sa? Intr'un 
Stat legal, autoritatea lucrului judecat şi respectul lui din par-: 

„tea. tuturor, este baza ordinii sociale. Statul este dator să aducă 
la îndeplinire lucrul judecat şi să execute toate hotărîrile date 
împotriva sa. Altminteri, ordinea de Stat ar fi adânc iturburată, 
cetăţenii ar începe să-și facă. singuri dreptate şi anarhia ar găsi 
cel mai larg câmp de aplicaţie s:). Ă 

„= 54) Chestiunea executării hotărârilor judecătoreşti pronunţate impotriva * 
Statului dă naştere totuşi în practică „la o serie de dificultăţi. Statul, din cauza 
unei concepţii inexplicabile, fruct al mentalităţii speciale de după războiu, refuză 
să execute lucrul judecat. Problema devine însă şi mai gravă 'atunci când însăşi 
justiţia, chemată să  sancţioneze acest procedeu incalificabil al Statului 
îl consfinţește în deciziile sale. In. adevăr, :până la '1925 Inalta noastră 
Curte a obligat întotdeauna administraţia să execute deciziile judecătoreşti. pro- 
nunţate împotriva sa, iar în caz de refuz, a condamnat-o la daune cominatori. 

4
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ă --$ 3. — Rolul Statului. Ea 

SUMAR: 93. Doctrina antică. — 94. Docteina engleză. — 9%. Doctrina 

germană. — 96. Concepţia modernă. 

| 93, — Doctrina antică: — Statul modern, cu toate garanţiile 

pe care experienţa. popoarelor a reuşit să-i le dea, ridică şi azi 

problema-de a şti aacă este un mijloc numai pentru proteguirea 

vieţii individuale, pentru asigurarea traiului în comun, sau este 

“un scop de sine stătător, o instituţie imanentă, pentru existența 
căreia, indivizii trebuie să sacrifice întreaga lor personalitate. 

Chestiunea aceasta a pasionat pe publiciștii tuturor timpu- 

rilor şi a primit soluţii diferite, în raport cu împrejurările isto- 

"ice ale fiecărei epoci şi cu doctrinele politice. | 

In lumea antică, Statul era un scop de sine stătător. Con- 

. . 

până la executarea hotărârii. Vezi Cas. III, Dec. 1611/1924 în Pand. Săpt., 1930, 

p. 394; Cas. III, Dec. 308/925 în Pand. Săpt., 1925, p. 204. Din 1925 însă, Inalta 

Curte revine asupra acestei jurisprudenţe şi prin dec, 1363 bis/925 în Pand. Săpt., 

1925, p.-13$ decide: „Executarea sau refuzul de executare ale unei hotărâri ju- 

„decătoreşti de către organele executorii competinte nu poate avea caracterul 

unui act de autoritate publică, în sensul art.:5 $ III, lit. f, din legea Curţii de. 

Casaţie. deoarece în săvârşirea unui atare act, zisele organe nu proced din pro- 

„pria lor iniţiativă, ca organe de autoritate administrativă, spre 'a executa direct 

-Şi nemijlocit o dispoziţiune de lege, ci îndeplinesc dispoziţii luate direct de orga- 

nele puterii judecătoreşti, din ordinul şi sub controlul cărora ele proced la ex2- 

cutare”. Şi drept consecinţă a. acestor principii. Inalta Curte decide că atunci 

-când administraţia refuză executarea lucrului judecat, partea trebuie să se adre- 

„seze justiţiei care a dat deciziunea, pentru a interpreta dispozitivul a cărei exe- 

cutare se refuză. A se vedea în acelaş sens Cas. III, Dec. 693/926 în Pand. Săpt. 

1926, p. 761; Cas. III, Dec. 810/9268 în Juris. Rom. 1929, p. 49. 

__ Aceste: decizii ale Inaltei Curţi sunt în totul în contradicţie cu principiile 

stabilite de- noi mai sus. A se vedea critica acestor decizii ' făcute de prof. G. 
Jeze — Moyens juridiques pour contraindre lEtat â executer un arrât de justice 

rendu contre lui în Revista de drept public, 1929, No. 2. In Revista de drept 

„Public, 1930, No. 1—2, d. prof. C. G. Rarincescu prezintă un studiu complect 

„asupra acestei chestii în Executarea hotărârilor judecătoreşti obținute în contra 

Statului. Vezi şi nota noastră în Pand. Rom. 1926, 1, 249, reprodusă şi în Codul 

„administrativ. de d-nii Prof. Paul Negulescu, R. „Boilă și G. Alexianu, la pag. 

56 şi. urm. 

Concluziile la care ajung toate aceste studii sunt că Statul are obligaţia 
legală de a executa hotărârile judecătoreşti; că el nu se poate sustrage acestei 
-obligaţii şi că el poate. fi constrâns pe calea legii contenciosului 'administrativ - 
la executare. Legea pentru organizarea Ministerelor, din 29 Iulie 1929 în art. 64
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cepţia vieţii şi libertăţii individuale exista întru atât doar întru- 
cât exista diferenţă între oamenii liberi şi sclavi. Viaţa întreagă. 
a individului era consacrată Statului, acest gigant impunător, 
care pretindea ca totul să-i fie sacrificat, Se: mergea atât de 

"departe cu această concepție încât viața omului era oricând! 
„Jertfită nu numai în 'războiu, dar chiar la simpla voinţă a ace-- 
stuia. Şi totuşi, ideia de libertate individuală germinează în su-- 
fletul oamenilor și începe să-și facă apariția odată cu sfârșitul 
lumii greco-romane, în societatea, medievală, sub influența cre-.- 

" stinismului. n momentul acesta concepţia Statului scop începe - 
'să evolueze către concepția Statului mijloc. : 

94. — Doctrina engleză. — Libertatea individuală a luat cea 
mai mare desvoltare la poporul englez. Intreaga istorie consti-. 

“tuţională a Angliei se poate rezuma în lupta întreprinsă pentru . 
cucerirea: libertăţii individuale. Individul ocupă un'loc determi-. 
nant în viaţa Statului şi toate sforțările acestuia 'sunt făcute în. 
vederea, respectului: și desvoltării vieţii individuale. Individul. 

4 

a rezolvit această chestie în sensul următor: „Ministerul Justiţiei veghează la 
executarea hotărârilor judecătoreşti“. In caz când Ministerul nu dă concursul 
forţei publice, Ministiul respectiv poate fi chemat la răspundere potrivit legii 
responsabilităţii ministeriale, iar instituţia condamnată la daune. | 

În Franţa chestiunea aceasta a venit în faţa Consiliului de. Stat în 1923.- 
în afacerea. Couiteas (R. D. P. 1924, p. 97). Această instanță decide prin- 

„Sipial.e că: 

* Posesorul unei i hotăriri, având autoritate de lucru judecat, e în drept: 
să conteze pe sprijinul forţei publice "pentru executarea hotărârii. 

„> 2” Guvernul, sesizat de astfel de cerere, are datoria să aprecieze condiţiile - 
în care se face executarea și dreptul să refuze concursul forţei armate, atunci 
când crede că ordinea şi siguranţa publică .sunt în joc. Făcând astfel, spune d. 
prof. G. Jăze (Principes gen&raux, du droit administrati, 1, 1935, p. 275 şi 
urm), guvernul nu face altceva decât să uzeze de puterile ce-i sunt coaferite 

„în vederea menţinerii ordinii şi siguranţei publice în ţară. Această putere de - 
„apreciere se justifică pe consideraţii de utilitate socială. Refuzul de a execută, 

" lucrul judecat e o turburare a păcei sociale, pentrucă-i de natură să împingă 
pe indivizi să uzeze de violenţă, pentru a-şi face dreptate singuri. Dar execu- 
tarea, în orice împrejurare, e şi dânsa o turburare a păcii sociale. Care din cele - 
două pericole e mai grav? Când executarea trebuie să aibă consecinţele cele mai 
grave pentru pacea socială, guvernul, răspunzător de ordinea și siguranţa so- 
cială, are puterea să suspende sau să refuze executarea lucrului judecat. 

3” Această! putere nu-i "discreţionară. Guvernul trebuie să dea motivele .. 
refuzului său, 

„E Aceste motive sunt supuse controlului justiţiei. Guv crnul nu „poate in-. 

7
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„devine, în această concepție, centrul motor al Statului. Bacon: 

-susţinea. că, Statul este alcătuit pentru o mai mare fericire pri- 
„vată a tuturor. „Pretutindeni, în societate ca şi în familie, în 

„condiţia persoanelor ca şin a pământurilor, Adunarea naţio- 

-nală a înlocuit arbitrarul prin lege, privilegiul prin egalitate, 
„supunerea şi dependenţa prin libertate; a pregătit astfel desvol- 

-târea largă şi. complectă a facultăţilor individului, ceeace este 
-scopul normal al societăţii civile şi idealul justiţiei” 55). Anglia 

'însă niciodată n'a făcut o aplicaţie integrală a acestor principii; 

este totuşi țara care are cel mai mare respect pentru libertatea 

“individuală. , 
95. —— Doctrina germană.— Puse față'n faţă, doctrina antică 

“şi doctrina engleză, ajung la soluţii cu totul opuse. Doctrina 
„germană, reprezentată prin Bluntschli, vine. să stabilească un 

punct de înțelegere între aceste două teorii... După Bluntschli, 

Statul este şi mijloc şi scop. „E mijloc, întrucât e făcut să pro- 

-xoca în cazul de faţă existenţa unui act de guvernământ. „Consiliul de Stat va 

examina; spune d. prof. Jeze, a) dacă motivele există în fapt; b) dacă sunt de na- 

tură să justifice refuzul guvernului de a executa lucrul judecat. Consiliul de Stat, 

“în această apreciere, va trebui, la rândul său, să păstreze o anumită discreţie şi 

să nu se substitue guvernului; va exercita controlului asupra existenţi şi realităţii 

- motivelor invocate, va lăsa la o parte aprecierea oportunității”. , | 

5* Chiar în acest caz, când justiţia ar stabili că nu-i loc la executare, pa- 

„trimoniul administrativ este dator să repare prejudiciul cauzat. 

- Acţiunea în despăgubire este de competinţa contenciosului administrativ. 

| jurisprudenţa noastră se menţine departe de toată această construcţie 

juridică, fapt care face” pe eminentul nostru coleg Rarincescu să-şi închee astfel 

„studiul squ: „Jurisprudenţă noastră în această materie a fost îndrumată greşit 

pe carca arătată şi nu constitue în nici un caz un pas mai “înainte în progresul 

- ideii de justiţie" . ' 

Socotoim, că în sistemul nostru legislativ n'avem posibilitatea directă de 

"a constrânge Statul să execute hotărârile judecătoreşti date împotriva sa. Numai 

-mijloace indirecte avem şi anume 

'a). daunele corhinatorii; 

b) răspunderea "ministerială; 

c) constrângerea opiniei publice. 

Un singur mijloc direct ar fi, acela ca Şeful Statului, care exercită acţiu- 

nea de priveghere asupra miniştrilor, să sancţioneze din punct de. vedere 

„politic acest refuz de executare, în baza prerogativelor pe care le are. Dar acest 

: sistem e destul de defectuos şi foarte periculos pentru Suveran, în special în re- 

- gimul parlamentar. .. . . 

55) Ch. Beudant — Op. cit., 133.
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teguiască libertatea privată. Este scop (Staatszareck ), întrucât. Statul se confundă cu binele public pe care toţi îl dorim şi întrucât libertatăa şi binele individual pot fi uneori sacrificate. în interesul public, pe câmpul de luptă şi aiurea” %), D. prof. “Paul' Negulescu, examinând această concepţie, ajunge la urmă-. toarea concluzie 37) „Există prin-urmare un continuu schimb de influenţe dela colectivitate la individ şi tocmai aceasta for- | mează adevărata bază a civilizaţiei. Există prin urmare o legă-- „tură continuă între individ şi colectivitatea care formează Sta- . tul, astfel încât, la un moment dat, Statul poate să servească. ca un mijloc pentru desvoltarea individului, în alt moment poate. să servească drept scop. Iar societatea. omenească tinde să se ridice cu atât mai mult cu cât indivizii înţeleg să dea, cât mai. mult dintr'înşii pentru a ajunge la ridicarea societății -aceştia omenești, care formează pentru ei un ideal de desvoltare”, 96. — Concepţia modernă. — Doctrina modernă se pare că împărtășește ideia că Statul este în acelaș timp mijloc şi scop; că. între aceste două elemente trebuie să existe un just echili- bru ; că dacă acest echilibru este deplasat în folosul uneia din-. tre cele două, concepţii, ordinea socială este turburată. _A fost suficient ultimul războiu pentruca să verifice încă. odată acestei idei. Statul, ameninţat în existenţa lui, a apelat la sacrificiul vieţii individuale, pentruca, tocmai din acest sacri- ficiu să asigure o garantare mai bună şi o.mai mare tericire individuală generaţiilor viitoare. Războiul a fost purtat în nu- mele acestei devize : o mai mare fericire privată a membrilor fiecărei societăţi. In faţa Statului amenințat orice sacrificiu n'a fost prea mare. Viaţa individului nu- mai joacă nici un rol'în , faţa, vieţii Statului.. 
AR Dar, deși războiul a încetaţ de mult, echilibrul just dintre- ” aceste două concepţii n'a fost restabilit încă. Statul continuă să „intervină în cele mai. felurite domenii ale vieţii, impunându-și. - pretutindeni voința, sa și cerând tuturor cele mai grele sacri- ficii. Ordinea normală a societăţilor nu s'a restabilit încă și una „din cauze şi poate cea mai determinantă, este această continuă - intervenţie a Statului în toate domeniile vieţii sociale. In An- 

x 
. 

- 
„a 

56) Blintschli — Ttorie gânteale de PEtat, p. 16. 57) P. Negulescu — Drept. constit., p. 172.
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glia, unde Statul, imediat după războiu, şi-a reluat vechiul său 

rol, lucrurile au reintrat de mult în făgaşul lor obişnuit. 

-Noi socotim că Statul are datoria să asigure ordinea so- 

cială, fără de care nu-i posibilă viaţa societăţii. Asigurând or- 

dinea socială, asigură şi garantează viaţa. individuală, căci in- 

Gividul nu poate trăi decât în societate. El trebuie însă să ceară 
libertăţii individuale numai acele sacrificii care sunt absolut ne- 

cesare pentru coexistenţa oamenilor în societate. Statul este 

deci un singur mijloc pentru a asigura viaţa individuală. Incon- 

testabil, pentru a îndeplini această însărcinare, trebuie să aibă 

anumite prerogative. El n'are însă rațiune de a fi decât în 

funcţie de: garantarea, vieţii individuale şi asigurarea ordinii 

sociale. Strictul necesar la care este limitată intervenţia lui e 
dictat de ştiinţa polilicei 55), 

CAPITOLUL V. « 

- Formele Statului 

- $ 1. — Statul din punct de vedere extern. 

" SUMAR: 97. De:ce Statele îmbracă forme diferite ? — 98. Asociaţiile de 

State. Diviziuni, — 99. Uniunile de State. [lniunea personală. — 100. Uniunea 

reală. — 101. -Uniunea incorporală. — 102. Problema irlandeză. Origina nemul- 

fumirilor irlandeze. — 103. Unirea cu Anglia. — 104. Lupta pentru desrobirea- 

Irlandei. — 105. Formarea partidelor politice irlandeze. — 106. Opera lui Glad- 

58) D. Prof. R. Boilă în lucrarea citată (p. 22) cere să se înlăture expresia. 

scopul Statului şi să se înlocuească cu menirea Statului, deoarece, după D-sa, 

scop nu pot avea decât fiinţele cu existenţă fizică şi cu cunoştiinţă proprie. 

".. Problema menirei Statului nu poate fi rezolvată decât în raport cu origina. 

lui şi cu a omului. D. Boilă acceptă doctrina teocratică, care vede în Stat „mijlocul 

prin care se cultivă preceptele religioase spre a pregăti” viaţa viitoare a sufletelor: 

omeneşti”. După D-sa Statul este o ordine în natură, iar menirea lui e „să: dea. 

posibilitate tuturor oamenilor, ca aceştia să-şi poată desvolta toate energiile lor 

materiale şi sufleteşti, liberi de piedeci artificiale, aşa după cum ele se manifestă 

„n inegalitatea lor, punSndu- le apoi toate în serviciul comunităţii organizate în: 

" Stat,-a cărei menire finală trebuie să [ie realizarea vieţii virfuoase a oamenilor”. 

(pp. 38—41). Am semnalat această doctrină ca o reminiscență a teoriilor medie-, 

vale ce se sforţează să se mai menţină la noi.
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stone. — 107. Home-rule. — 103. Nouile încercări ale lui Gladstone. — 1%. -Noua stare de lucruri din Irlanda. — 110. Adoptarea Home-rulului. — 1Î. Recu- „ „HOaşterea independenţii Irlandei. — 112, Constituţia Irlandei din 1922, — 113. " Federaţiile de State: Confederaţia de State. — 114. Statul federal. — 115. EL '“veţia. Evoluţia istorită. —. 116.. Confederaţia din 1815. — 117. Constituţia fe- -derală din 1848, — 118. Constituţia din 1874. — 119. Formaţiunea' organelor fe= ;derale de conducere şi guvernare. — 120. Germania. Evoluţia Statelor germanice Până la alcătuirea imperiului din 1871. — 12]. Organizarea imperiului german. — „ 122. Actuala organizare a imperiului. — 123. Statele-Unite ale Americei de Nord. ” Evoluţia istorică. — 124, Constituţia din 1787. — 125. Organizarea Statului fe- "deral. — 126.. Marele imperiu britanic. Formaţiunea sa. — 127, Situaţia actuală 
-a Dominionurilor. — 128. Viitorul Statului federal. — 129. Statele semi-suverane.. “Statele vasale. — 130, Protectoratul. 

| . 

97. — De ce Statele îmbracă forme diferite? — Raportul din- 
tre Stat şi drept ne-a arătat tendința continuă a acelora cari 
dețin puterea de a, face o întrebuințare cât mai largă a ei. Pro- 
cesul continuu dintre Stat şi individ este de a menţine un just 
echilibru între forţa, de constrângere a Statuiui şi libertatea, in- 
dividuală. Caracterul pe care-l îmbracă acest raport în diferite 
epoci, înclinarea, sa către unul sau altul din cei doi factori puşi 

„faţă în faţă, face ca forma internă a, Statului, ca. organizaţia sa, politică, să varieze în raport cu acest echilibru de forțe. Vom 
- avea, astfel State cu regim aristocratic, monarhic, democratic. 

Procesul care se petrece între Stat şi individ, din punct de vedere intern, se petrece şi între Statele puse față n faţă, adică 
considerate din punct de vedere al relaţiilor lor externe. Statul 

„tinde'să asigure colectivităţii, a cărei expresiune este, cât mai 
bune condiţii de viaţă. Dar el întâlneşte în calea sa Statul vecin, 
care are aceleași tendinţe. Când cele două forţe în prezenţă, sunt 
egale, Statele îşi continuă viața lor normală, și nici o diferență 
nu există între ele din acest punct de vedere. Dar din moment 
ce unul din cele două State nu poate să reziste forţei ae 'con- 
strângre a celuilalt, ele nu mai sunt egale, nu mai sunt complect 
suverane : singur Statul cel mai puternic rămâne suveran. For- mele Statelor mai puţin rezistente. variază atunci în raport cu gradul de'aservire faţă de Statul mai puternic. Două sunt prin- 
cipalele forme pe care le îmbracă Statul din punct de vedere ex- tern : asociaţiile de State şi Statele semi-suverane sau ierarhiile de State. - | E 

+
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I. — ASOCIAȚIILE DE STATE. 

98. — Diviziuni. — _ Asociaţiile de State, sunt, ceeace numele 

o arată, reunirea mai multor State, pentru consideraţiile expuse 

mai.sus, într'o singură suveranitate. Aceste asociaţii sunt de 

două. feluri : | i 
-a) uniunile ; Si 
b) federațiile. . - 

Uniunile, la rândul lor, sunt de trei feluri : 

a) uniune personală ; 

b) uniune reală ; 

e) uniune îmcorporală.. 

Federaţiile îmbracă şi ele două. forme : 

2) Confederaţia ; 

b) Statul federal. 

Vom examina pe rând caracterul fiecăreia din aceste 

forme. 
pr 

7 

“10 Uniunile de State. 

/ : ' . 

99. .— Uniunea „personală. — Două State, cu personalitate 

distinctă, cu legi speciale, chiar cu Constituţii sau forme de Stat. 

diferite, se pot uni sub suveranitatea aceluiaș prinţ, păstrân- 

" du-şi însă fiecare independenţa lor. Această independenţă merge: 

“atât de departe, încât prinţul poate fi monarh într'un Stat şi 

monarh constituţional în celălalt. Este forma, cea mai fragilă. 

„de unire şi cea.mai puţin viabilă din toate.! 

- Istoria ne oferă mai multe exemple de uniune “personală. 

Astfel între Anglia şi Regatul Hanovrei a. existat uniune perso-- 

nală, dela, urcarea pe tronul Angliei a, regelui George 1 (1714), - 

până la, venirea la tron a reginei Victoria, (1837). Desfacerea, 

ei este datorită diversităţii legilor succesorale. Anglia chema la. 

succesiunea Coroanei femeile în linie directă, de preferință băr= 

baţilor î în linie colaterală. Hanovra, dimpotrivă, nu permitea fe- 

" meilor succesiunea la tron decât în lipsă de bărbaţi în toate li-. 

niile. Urcarea pe tronul Angliei a reginei Victoria, duce la desfa- 

„cerea acestei uniuni. ' 

Alt exemplu avem între Regatul | țărilor de jos şi Marele: 

Ducat de Luxemburg, dela 1715--1890, între Prusia și Neuchâtel.
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Regele Prusiei dela 1702-1857 a fost conte şi apoi principe 
de Neuchâtel. 

Belgia a fost şi dânsa în uniune personală, cu Conyo dela - 
1885 la 1908, Regele Leopold II al Belgiei fiind monarh consti- 
tuțional în Belgia și.suveran absolut în Congo. Această uniune 
se datoreşte următoarelor împrejurări :. Regele Leopold II, pe 
când era încă duce de Brabant, începu, dela 1853, ca membru în 
Senat, să expună planurile sale de politică externă şi să atragă 
atenţia asupra interesului pe care-l prezenta Africa pentru stu- 
diile geografice. Stărue în special să se fundeze un Stat în Congo 
african şi devenit rege, începe toate demersurile în această adi- 

» recţie. Imprejurări politice duc, la 1885, la recuhoașterea Congu- 
lui ca Stat independent. Imediat, Stanley, fundatorul Asociaţiei 
internaţionale a Congului, creiată, din iniţiativa lui Leopold II, se 
adresează Belgiei, cerând să primească alcătuirea unei uniuni 

„personale. Cameră şi Senatul primesc această propunere şi Re- 
„gele Belgiei notifică imdiat puterilor acest fapt (1885). Regele 
Belgiei se socoteşte stăpân absolut al noului Stat, care poartă 
totuşi denumirea de independent. Prin testamentul său din 1889, 
îl testează Belgiei, pentru a se garanta împrumuturile pe care 
Belgia le acordase noului Stat, Prin Convenţia dela 3 Iulie 1890, : „Belgia închee un angajament cu Congo, care se obliga să fie 
anexat Belgiei dacă nu va restitui în termen de 10 ani sumele 
împrumutate 1). 

„ - Impotriva uniunii personale se pot formula; următoarele . 
obiecţiuni : . . . 

a) nu conferă nici un fel de garanţie de durabilitate, căci 
se pot uni ţări cu totul diferite şi aşezate la distanțe mari; sin- 

„ura legătură este persoana Prințului, care, odată dispărută, fie- . 3 

care îşi poate relua libertatea de acţiune; |. 
b) legile diferite de succesiune Ia tron, duc la separaţiune loa. . a - . . (Marea Britanie şi Hanovra, care nu îngăduia succesiunea fe- 

.meilor la tron decât în lipsa bărbaţilor în toate liniile). 
Cc) uniunea nu poate avea loc decât între ţări de aceiași 

structură internă, adică cu regim monarhic. Nu se poate concepe 
ca o republică să-și aleagă preşedinte pe monarhul unui alt Stat. 

__1) Pentru mai multe amănunte vezi.P. Ertera — Traite de droit pu- 
lic belge. Ă Ia 

4
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Ideia de uniune personală atrage după dânsa ideia patrimonială. 
a suveranităţii, Prințul fiind considerat . ca proprietar absolut 
al Statului (Belgia şi Congo). 

Toate aceste concepţii sunt de mult părăsite în Europa şi 
azi nu mai întâlnim exemple de uniuăe personală. 

"100. — Uniunea reală.—E formată din două sau mai multe 
State, puse sub suveranitatea aceluiaș “şef. Ele își păstrează î în 
interior o personalitate distinctă, Constituţia, legile şi admini- 
straţia lor proprie, au guvern propriu, dar din punct de vedere 
extern formează -un singur Stat. 
' Caracterele distinctive ale unei astfel de uniuni sunt : 

a) e perpetuă, spre diferenţă de uniunea personală, care-i 
temporară ; , 

b) din punct de vedere intern, personalitatea fiecărui Stat 
subsistă; din punct de vedere extern există î însă un singur Stat. 

Uniunea Austro- -ungară. — Cel mai de seamă exemplu d de 
uniune reală am avut între Austria, şi Ungaria dela 1867-—1918. 
Această uniune s'a înfăptuit în baza „compromisului. din 1867, 
format din două legi : legea din 21 Dec. 1867 pentru Austria și 
legea XII din 1867 pentru Ungaria. Revoluţia din 1847 deter- 
mină Dieta Ungară, în sesiune ordinară la, Presburg, sub influ- 
enţa lui Kossuth, să trimită o delegaţie la Viena să ceară „Re- 
gelui”. o serie de drepturi pentru națiunea maghiară ; până la 
întoarcerea delegaţiei, Dieta votă toate reformele cerute de par- 
tidul liberal: gardă naţională, egalitate de impozite, desființarea 
drepturilor senioriale. Guvernul din Viena, din cauza împreju- 
rărilor politice de atunci, primi toate condiţiile puse de Kossuth; 
acceptă mutarea Dietei dela Presburg la Pesta şi admise sesiuni 
anuale. 

Imediat Dieta votă legile organice ale nouliii Stat, numite 
„legile dela 1848”, care constituiau: pentru acele timpuri o orga- 
nizaţie politică liberală. Dar revoluţia care izbucni în ţările slave 
şi în Transilvania, războiul civil din Ungaria şi Italia, determină. 

"guvernul din Viena să întrebuinţeze naţionalităţile împotriva Un- . 
gurilor ; nereuşind să-i învingă, Austria porni, după; abdicarea 
împăratului Ferdinand (2 Dec. 1848) războiu împotriva Unga- 
riei, a cărei armată reuși s'o distrugă cu concursul Rușilor. Noul 

„ Impărat, Franz-losef introduse în 1849 regimul absolutist în în- 
treg imperiul, desființă Dietele locale, și încredință poliţia po-
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Jitică jandarmeriei. Ținuturile speciale, Transilvania, Croaţia, 

; Banatul Temișanei, fură puse sub administrații speciale. 

In urma. dezastrului suferit de' Austria în războiul din 
„Italia, împăratul promite, cu începere dela 1859 schimbarea re- 

„Simulu absolutist cu un regim liberal. Ungurii pretindeau iîn- 

„continuu întoarcerea la regimul din 1848. Dela 1859 până la 

„1867 se fac neîncetate încercări de a se ajunge la o înţelegere 

între aceste două State. Diploma din Oct. 1860, patenta din 1861 
încercările de guvern unitar dintre 1861—1865, suspendarea 
“-Constituţiei apoi (1865—1867) n'avură mici un rezultat! practic 
„şi duseră la Compromisul din 1887. 

Principiile de bază ale acestui act de unire sunt : Austria 
:şi Ungaria formează două State deosebite, egale între ele ca 
„drepturi, supuse încă aceluiaş suveran, Impărat în Austria, Rege 
apostolic în Ungaria. Uniunea personală, care existase în 1848, 
-dispare, pentru a fi înlocuită cu o uniune reală. Se creiază un 

:guvern comun pentru afacerile străine, Casa imperială, Finanţe, 
şi Războiu. Cota parte de contribuţie a fiecărui Stat pentru chel- 
“tuelile Imperiului se stabilea, printr'o înţelegere comună, reînoită 
la, fiecare zece ani. Se admise,. după propunerea lui Andrassy 

- „“ereiarea unei Delegații a celor două parlamente, care să hotă- 
rască în afacerile care cereau o decizie anuală (buget de chel- 
-tueli comune, împrumuturi, controlul guvernului comun). Fie- 
„care din aceste delegaţii, egale în număr, ţineau şedinţă sepa- . 
“-rat, în limba lor naţională. şi comunicau una cu alta prin me- : 
-sagii. “Ele: dădeau întăritură oricărei legi imperiale. 

Tot un exemplu de uniune reală găsim între Suedia și N Or- 
-vegia dela 1815 la 1905, când Norvegiă se despărți, de Suedia. 

Intre principatele noastre, Muntenia, şi Moldova, am avut 
“regimul uniunei reale dela 24 Ianuarie 1859, în urma alegerii lui 
“Cuza ca Domn al ambelor ţări. In adevăr Convenţia dela, Paris 

_ “recunoaște fiecărui principat o adunare legislativă şi ' putere 
| „executivă „proprie. Justiţia şi armata, erau însă comune. Se cre- 
“iază o singură Curte de Casaţie pentru ambele principate la, - 
“Focşani și o comisie centrală legislativă, cu delegaţi ai celor 
-două parlamente, pentru a rezolvi afacerile de interes comun 
“ambelor principate. Alegerea aceluiaș Domn în ambele princi- 
“pate duce la creiarea uniunii reale. Această uniune duce la alcă- 

„uirea Statului unitar, căci, dela 1862, Cuza formează un singur 
-guvem şi parlament pentru ambele principate.
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Uniunea reală duce, când Statele sunt egale ca forţă, la. 

separaţiune (Norvegia şi Suedia, Austria și Ungaria) sau când. 

ele sunt strâns înrudite, la creaţiunea Statului unitar (Moldova. 

“şi Muntenia). 
101. — Uniunea incorporală. — Se formează atunci când. 

două sau mai multe State se unesc în aşa fel încât personalitatea. 

fiecărui State absorbită de personalitatea uniunii. Ceiace for-.. * 

mează, deci caracterul esenţial al unei atari uniuni e faptul că. 
personalitatea fiecărui Stat dispare, pentru a creia Statul unitar.. - 

Iși păstrează doar o individualitate aparte în ce priveşte admini- 

straţia şi legislaţia civilă. De cele mai multe ori astfel de uniuni. 

“se confundă cu Statul unitar. 

Exemplul cel mai tipic ni-l oferă Marea Britanie, care-i. 
constituită din trei State diferite, Anglia, Scoţia şi Irlanda. 

A. — Problema irlandeză. 

102. — Origina nemulțumirilor irlandeze. — Irlanda era lo-.. 
cuită cu multă vreme înainte de era noastră de populaţiile Fir--: 

„bos și apoi de Gaels, care-i dădură cea dintâi organizare admi- 

nistrativă şi numele de Erin. Pela sfârşitul secolului XII Irlanda. 

intră în legături cu Anglia ; în 1169 Regele Angliei se întitu- 
lează Senior suveran al Irlandei și trimite un guvernator la. 

Dublin. In timpul lui Henric VII, pela mijlocul secolului XVI,. 
Irlanda 'este supusă în întregime de armata engleză și Regele. 
Angliei se intitulează şi Rege al Irlandei. Intâlnim în Irlanda, 

încă din timpul lui Eduard III-lea, existenţa unui Parlament cu. - 

drepturi proprii de legiferare, compus după exemplul celui bri-- 

ianie, din. Camera Lorzilor şi a Comunelor). La 1719 Parla-. 

mentul englez votă o lege prin care-și aroga dreptul de a legifera. 

și pentru Irlanda. Ea devine o simplă provincie a Angliei până. 
în 1782, când, în urma vehementelor protestări, se stabili din nou. 

uniunea, personală, Un Lord Locotenent, reprezentant al Rege-. 

lui, se instalează la Dublin, care, după ce aproba, legile votate: 

2) Pentru istoria constituţională a Irlandei vezi R. Le Conte — L'Hi-- 

stoire constitutionnelle de lirlande în Revue du droit public, avril-juin 1925. ..
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-de Parlamentul: Irlandei, le supunea Regelui Angliei spre pro- 
mulgare. | i . o 

103. — Unirea cu Anglia. — In 1800, Parlamentul irlandez, 
-determinat de conrupția guvernului. englez, votă unirea cu An- 
glia, lege-sancţionată de Regele George al III-lea. 

Deacum încolo începe marea luptă pentru liberarea Ir- 
Jandei. Neînţelegerile dintre Anglia şi Irlanda se dotoresc : 

-a ) Faptului că Irlanda este catolică, pe când Anglia pro- . - 
"“testantă. Această situaţie este agravată de faptul că, la Nord- 
"Estul Irlandei, există o provincie bogată, esențialmente. indu- 
strială, cunoscută sub numele de Irlanda de Nord sau Ulsterul, 
având Belfast de capitală, provincie unde domină o universitate 

„protestantă. Această ţară populată, cu Irlandezi indigeni, cato- 
ici, cu coloni veniţi din Anglia şi mai ales din Scoţia, anglicani 

„ „Sau presbiterieni, este complectamente protivnică oricărei des- 
părţiri de Anglia. In acelaş timp refuză :orice proect de uniru 
-cu restul Irlandei. n 

Restul Irlandei, în majoritate catolic, cu capitala la Du- 
“blin, e separatist. Luptă pentru independenţa Irlandei şi pentru : 
despărţirea ei de Anglia; luptă deasemeni pentru unitatea în- Ă 
“tregei Irlande. | a IE 

„__b) Faptului că independenţa ei constitue un adevărat pe- 
-ricol pentru Anglia. | _ | a | 

„ Problema .religioasă joacă un rol important în această 
-duşmănie continuă dintre Anglia şi Irlanda. Biserica catolică -. „era persecutată pe toată linia şi lăsată la posibilitatea, de între-' 
“ţinere a credincioşilor ; în schimb biserica anglicană se insta- 
lează pretutindeni şi este întreţinută din veniturile domeniilor 
„sale şi din dijma pe care o ridică dela populaţia catolică. Si- - 
tuația locuitorilor 'era foarte rea ; ei erau .complectamente - 
-aserviţi marilor proprietari: (land lorzii) ; erau iobagi pe pă- 

„-mânturile acestor lorzi, pe care nici odată nu le cultivau pro- „Prietârii însăşi, ci- erau date în arendă sau lăsate în grija unor 
.administrajori. Bruma de gospodărie ce o înjghebau pe petecul. 
de pământ pe care locuiau, pentru a cultiva întinsul domenii al 

„lordului, putea să le fie luată oricând, fără nici o despăgubire, 
-căci m'aveau nici un drept asupra ei, o ţineau cu titlu precar _ 
(tenant at will) ; puteau fi oricând goniţi de pe moşie şi lăsaţi 

„pradă mizeriei, ” | | a | 
Revoluţia franceză o făcu pe Anglia să se încăpățâneze în 

A . 
S 

7
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păstrarea vechilor ei instituţii ; războiul împotriva Franţei în-. 

tări şi mai mult guvernul aristocrat şi oligarhic. Dar consecin- 

ele acestei atitudini şi în special mizeria economică adusă de 
blocus, se făcură, după 1814, imediat resimţite. Partidele poli- 

tice începură activitatea; se cree partidul radical, care preconiză 

reforma electorală, și o serie de reforme urmară, în special re- 

forma electorală din 1832 și reformele administrative dintre 

1833 şi 1840. 
104. — Lupta pentru desrobirea Irlandei, — In timp ce aceste 

reforme se înfăptuiau în Anglia, reforme de care profitau și 

Irlandezii, lupta religioasă continuă însă cu aceiaşi înverșunare. 

Catolicii din Irlanda, sub conducerea lui O'Connell, încep să se 

agite împotriva aceleiaşi. situaţii, care, cu toate reformele, nu 

se schimbase prea mult. Irlandezii catolici rămâneau departe de 

viaţa politică ; biserica anglicană continua, să troneze cu veni- 

uri enorme ; funcțiunile publice erau încredințate numai pro- 
testanţilor. Deși catolicii Irlandezi obţin dreptul de vot, în urma 

reformei electorale, ei rămân totuși din punct de vedere admi- 

nistrativ sub dependenţa protestanților. 

Puternicul orator O'Connell începe o serie de întruniri în 

numele credinţei catolice, a libertăţii şi a egalităţii. O mulţime 

imensă îl urmează. Un entusiazm fără margini umple. Irlanda 

Ja ideile lui O'Connell, încât în scurtă vreme el devine cel mai 

popular om din Europa. Rezistența începu. Populaţia refuză 

plata dijmei către clerul anglican şi goni pe agenţii de poliţie. 

Anglia votă imediat legi excepționale, egale cu starea de asediu 

(1833), desfiinţă î însă în acelaştimp dijma şi. reduse numărul 

episcopilor anglicani cu 10. Dar răscoala nu putu fi potolită 

decât de subsecretarul Drummond, un inginer (1835) care duse 

o politică de conciliaţie şi de binevoitoare înțelegere. Se ordonă 
"şi o anchetă oficială pentru a constata starea , socială, din 
Irlanda. i 

O'Connell nu se mulţumeşte însă cu“ această situaţie și 
continuă lupta. In 1841 reconstitui Liga pentru abrogarea uni 
unii. O serie de noui întruniri, cu afluenţă, imensă, au loc ; în 
întrunirea dela Tara (1843) unde participă 250.000 oameni, se 
proclamă restabilirea Parlamentului irlandez. Succesul acestor 

întruniri se datoreşte nu numai puternicei personalităţi a lui 

O'Connell sau certurilor religioase, ci marei nemulțumiri da 
ordin social a populaţiei. „Ancheta, oficială din 1835 constată că
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este imposibil de descris suferinţele: populaţiei agricole, trăink 
mizârabil în bordee fără ferestre, deobiceiu fără paturi și fără. 
aşternuturi, adesea sub acelaș acoperiş cu vacile şi porcii, ne- 
având drept îmbrăcăminte decât zărenţe de pânză, drept hrană. 
decât cartofi. Țăranii depindeau de bunul plac al proprietarului,. ' 

„care putea să-i concedieze după voie, fără despăgubire. Cereau 
mai ales o garanție contra acestor puteri arbitrare și cereau. 

o „stabilizare a precarităţii”, adică dreptul ţăranului asupra. 
pământului pe care-l cultiva” 3). - 

105, — Formarea partidelor politice irlandeze. — Anglia luă. 
măsuri împotriva Irlandei revoltate ; opri întrunirea. convocată 

la Clontarf, arestă, judecă și condamnă pe O'Connell ; decizia, 
fu casată pentru vicii de formă şi populaţia îi făcu o primirea: 

„ grandioasă. Sănătatea sa fiind sdruncinată, se retrase din luptă. 
şi sfătui pe partizani la. moderație. Marea massă a partidului 
adoptă. punctul. său de vedere, dar tinerii, nemulțumiți, formară. 
un partid nou, Tânăra Irlandă, care voia cucerirea, indenpen- 
denţii prin arme. Proectul depus de ministerul Peel pentru â îm- 
bunătăţi situaţia iobagilor fu respins de Camera Lorzilor (1845). 
Situaţia devine din ce în ce mai gravă în Irlanda din cauza in- 

 terdicţiei „consumaţiei cartofului, care provoca o boală serioasă: 
Ă (scorbut) ; “foametea deveni generală, mai ales că taxele pe 
grâul de import se menţin (1846). Aceasta era” situaţia în Ir- 
landa când în Europa au loc evenimentele dela 1848. | 

| Tânăra Irlandă creiase încă din 1847 o Confederație irlan-- 
deză;. o propagandă. vie reîncepu prin întruniri şi moţiuni : se 
cerea, parlament irlandez. Anglia votă legi excepţionale și arestă 
pe toţi şefii de partide. O încercare de revoltă a unei bande înar-- 
mate fu repede reprimată. Un „meeting anunţat de O'Connor la. 
Londra, fu repede împiedicat de trupele lui Wellington (1848), 
"chemat anume pentru potolirea răscoalei. 

Acţiunea irlandezilor fu o bucată de vreme întreruptă din. . 
cauza, severelor represalii şi a marilor deportări. Foametea gro- 
'zavă care bântui Irlanda reduse” populaţia ei dela 8 milioane 
aproape la jumătate. Din 1858 mişcarea reizbucneşte, condusă. 
de deportații poliții. şi de Irlandezii din America. Se fundează. 

as 

+3) Ch. Scignobos — Histoire politique de I' Europe contemporaine, 't. L. 
1924, p. 56. 

N
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în America societatea secretă Fenians (numele este luat din 

istoria legendară a, Irlandei). Un ziar Poporul irlandez îşi făcu 

- apariţia. O serie de atentate a acestei societăţi, care-şi mutase 

sediul în Irlanda, îl determină pe Gladstone (1867) să se gân- 

dească serios la pacificarea, Irlandei. 
106. — Opera lui Gladstone. — Reforma acestuia constă în 

| faptul că a făcut să dispară deosebirea dintre biserica anglicană 

şi cea catolică şi presbiteriană (1869—]1871) iar în ce priveşte - 

situaţia socială, prin Land act din 1870, a întins şi în Irlanda 
“regimul de care se bucurau deţinățorii precari ai pământului în 

Ulster, anume că proprietarul nu putea, îndepărta pe deţinătorii 

de pământ fără să le dea o despăgubire şi să le ramburseze 
„îmbunătățirile făcute. - 

Aceste reforme'avură. puţin efect deoarece marii proprie- 

tari, când închiriau pământurile, obligau' pe ţărani să renunţe 

la beneficiile legii. Turburările continuară. O reuniune la Du- 
blin, sub conducerea nouilor șefi protestanți Butt şi Biggar, 

„(1870 Mai) fundă o Asociaţie pentru autonomia Irlandei (Home 
government). Programul nouii organizaţii era „de a obține pen- 
„tru ţara noastră dreptul de a trata propriile noastre afaceri de 

“un Parlament întrunit în Irlanda, compus din suveran, din Lorzii 
și Comunele Irlandei, de de a asigura. acestui Parlament, sub un 
aranjament feudal, dreptul de a legifera în toate afacerile in- 
“terne ale Irlandei şi de a dispune de veniturile Irlandei, primind 
obligația de a contribui la cheltueala imperială şi de a: lăsa 
“unui Parlament imperial puterea de a trata orice chestie impe: 
„xială şi relațiile imperiului unit cu Statele străine... de a aranja 
relaţiile între cele două ţări, fără nici o atingere prerogativelor 
“Coroanei și principiilor Constituţiei” *). Un nou partid politic se 
constitui pe baza, acestui program şi luă”numele de Liga pentri 1 
„Home-rule (1873). 

107. — Home-rule. — Activitatea Homerule-ului ( guvernare 
indigenă) fu redusă până în 1875, când pătrunse în Camera. 
britanică un nou deputat irlandez Parnell, de familie nobilă en- 
Bleză, un pasionat luptător pentru independența Irlandei (mama 
sa, era, americană). Acesta adoptă o politică de obstrucție faţă 
„de toate partidele politice din Anglia şi continuă să revendice 

m
 4) Citat de Ch. Seignobos — op. cit, t. |. p.7
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mai departe programul adoptat de Home-rule. In 1879 se cree, 
din iniţiativa lui Davitt, vechi.Fenian condamnat şi reîntors din. 
America, o Ligă agrară (Land league) care asocie imediat pe 

_ toţi țăranii. Programul ei se-rezuma în această idee : transfor- - 
marea, cultivatorilor de pământ în mici proprietari, cari să plă- 
tească lordului o redevență anuală, justă şi proporţionată. Par- 
nelle se asocie cu Davitt ; plecă în America să ceară sprijin pa- . . 
trioţilor irlandezi şi se întoarse cu mari sume de bani. Partidul 
Home-rule dobîndea o tot mai mare autoritate în Irlanda (1880). 

108. — Nouile încercări ale lui Gladstone. — In Martie 1880, . 
în urma nouilor alegeri, Gladstone revine la putere. Parlamentul 

„se compune din 347 liberali, 240 conservatori şi 65 Home-rule. 
In acelaş timp Parnell se alege preşedinte al partidului Home- 

„rule, Incercările făcute de Gladstone de a îmbunătăţi situaţia 
ţăranilor din Irlanda dau greş. Parnell 'cerea, suprimarea marei 
proprietăţi. şi independența națională. El preconizează : împo- 
triva proprietarilor cari îndepărtau pe ţăran de pe moşie, siste-- 
mul boycotajului, (numit astfel după numele primului proprietar 
căruia, i-a, fost aplicat, căpitanul Boycott). Parnell definea: ast- 
fel acest sistem : „Când un om ia o fermă, de unde un altul a. 

" fost îndepărtat, trebuie să-l evitaţi pe drum, în oraş, la piață, 
în serviciu, să-l izolaţi de restul speţei sale, ca pe leproşii. de. 

odinioară” (1850) 3). Lupta împotriva, marilor proprietari con- 
„tinuă şi aceştia sunt nevoiţi să ceară sprijinul vic&- -regelui Irlan- 
„dei, pentru a-i apăra de furia ţăranilor. Nouile reforme ale lui 
„Gladstone, propuse în 1881, nu fură primite de Irlandezi. Anglia. 
începu atunci represiunea ; dizolvă Liga agrară Și arestă pe 
şefii partidului irlandez. După puţin: timp urmă o înţelegere cu 

„aceştia şi ei fură liberaţi din închisoare. Dar un grup de tineri 
revoluționari irlandezi,' nemulțumiți de noul pact, continuă. 
politica de asasinate și uciseră la Dublin, în plină zi (1882) pe 
secretarul şi sub- secretarul de Stat pentru Irlanda. Represiunea. 
fu drastică. De-acum încolo politica engleză va fi în funcţie de. 
situația. din Irlanda. Partidul liberal, condus de Gladstone, se 
împarte în două pe chestia reformelor propuse de dâsul. Ad- 
mite crearea unui parlament la Dublin care să se ocupe de afa- 
cerile Irlandei. Dar Ieaderii partidului, Lord Hutington şi Cham. 

| | | 

5) Citat de Ch.-Seignotos — Op. cit. t. 1, p. 80.
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berlain îl părăsesc şi creiază partidul unionist, căruia i se 

_ adaugă şi protestanții din Ulster, Aci se creiază o „Ligă contra 

Home-rulului”, se organizează o miliție pentru a rezista în cazul 

când. li s'ar cere să se supună unui Parlament Irlandez. Proectul 

fu respins de Parlament, iar Gladstone, cu care rămăsese marea 

mâjoritate a partidului, dizolvă parlamentul. Nouile alegeri îl 

puseră în minoritate, cu tot sprijinul naționaliștilor "irlandezi. 

Noul guvern conservator condus de Salisbury şi asociat şi cu 

liberalii unioniști, reuşi în 1888 să înfăptuiască. reforma admi- 

nistrativă; care profită, şi Irlandei. Rezistenţa acesteia diminuă 

însă din cauza. divizării partidului naţionalsit irlandez. Moartea - 

„lui Parnell nu putu să restabilească unitatea. Un fapt important 

apare în acest timp: un mare partid din Anglia, partidul li- 

- beral, condus de Gladstone, ia apărarea Irlandei și susține drep- 

urile acestei ţări, care nu avea ca apărători până acum decât 

„ deputaţii Irlandei.. 

Revenit la putere în 1892, propune un nou proect de Home- 
"rule, care, adoptat cu o mică majoritate de Camera Comunelor, 

este respins de Camera Lorzilor. Aceiași soartă au aproape 
toate proectele depuse ; în 1894 reuşeşte să complecteze reforma 

- administrativă înfăptuită de conservatori în 1888. „ 
Gladstone se retrage în 1894 și în 1895 se dizolvă Parla- 

“mentul ; nouile alegeri aduc la: putere partidul conservator « cu 
lordul Salisbura Y, care va guverna până la 1905. 
„109. — Noua stare de lucruri din Irlanda. — In Irlanda, pro- 
blema religioasă, de limbă şi origină dispare aproape din pre- 
ocupările oamenilor politici ; proglema agrară, dela reforma din. 
1891, care permitea exproprierea marilor domenii și revânzarea 
lor la țăranii deținători, devenise mult mai puţin acută. Colabo- 
rarea, între partidul naţionalist irlandez şi partidul liberal en- 
glez aduse-o mare îmbunătăţire a raporturilor dintre cele 
două State, : | , ; 

O întreagă activitate î incepu atunci pentru ridicarea stărei 
morale şi materiale a Irlandei. Se constitui o Societate irlandeză 
de organizare agricolă (1894) pentru a învăţa pe Irlandezi să-și 
cultive” pământul ; se făcu societăți cooperative de tot felul ; 
Liga gaelică (1893) se ocupă de partea morală ; limba îrlan- 
deză deveni cultivată și fu adoptată ca limbă națională ; edu- 
caţia și instrucţia trebuia să înalte sentimentul național al Ir- 
landezilor ; se preconiză ignorarea. complectă a Englezilor ; 

G, Alexianu — Curs de Drept Constituţional i ia - 1
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metoda, de luptă se transforma într'o metodă pacitfică, de înăl- 

-- 4are a puterei Irlandei, în faţa cărei Anglia va ceda, dela sine. 

In 1905 contopirea acestor două asociaţii creie- un partid 
nou Sinn fein (noi înşine), care cerea independenţa complectă, 

şi ruptura cu. Anglia ; acest partid intră în conflict cu vechiul 

“partid naţionalist irlandez. 
110. — Adoptarea Home-rule-ului. — In 1906, în urma alege- 

rilor cati. au loc, vine la putere partidul liberal în unire cu ra- 
dicalii,. fiind sprijinit şi de naționaliștii irlandezi. Liberalii și 
„radicalii aveau o enormă. majoritate, 400 locuri, consevatorii 

"158, naționaliștii irlandezi 88, partidul, muncitoresc 29. Naţio- 

naliștii irlandezi, sub presiunea Sin Feinilor, cerură guvernului, 

căruia îi dădură tot sprijinul î în lupta lui cu Camera Lorzilor, 
să aducă proectul de Home-rule. In 1912 Camera adoptă un 

proect de Home-rule care acorda drepturi destul de importante 

" Irlandei : parlament, cu două Camere la Dublin, o comisie exe- 

cutivă a Consiliului privat (guvern), răspunzătoare în faţa par- 

jamentului din Dublin, un lord locotenent, reprezentant al. Re- 

gelui. Irlanda însă rămânea legată de Anglia, printr'o reprezen- 

tanță de 42 de, deputaţi î în Camera britanică ; guvernul ei era 

supus unui serios control din partea Angliei. Redmond, şeful RR 

partidului naţionalist şi clerul irlandez acceptă proeetul. E fu 

respins de partidul Sin Fein. | 

„ Ulsterul protestă însă vehement împotriva, acestei reforme 

şi se pregăti de luptă. Intreg partidul unionist se puse în ac-. 

ţiune ; se creiază o Ligă pentru apărarea Uniunii, în frunte cu 

celebrul general Lord Roberts (1914), pentru a nu fi pusă în * 

aplicare această lege. Se propuse aturici despărțirea Ulsterului 

-de Irlanda ; Redmond protestă vehement ; ambele provincii se 

„ înarmară şi erau gata de luptă. Legea Home-rule devenită defi- 

nitivă după trei cetiri' succesive, 1912, 1913, 1914, fu promul- 

gată la 18 Sept. Dar ea nu s'a aplicat,-căci izbucni războiul. | 
111. — Recunoaşterea independenței Irlandei. — Abia după 

__Yăzboiu și în urma unor înverşunate lupte, chestia Irlandei pare 

să fi fost rezolvată pentru o bună, bucată de vreme de Lloyd 

George, prin diferite măsuri tranzitorii. 

In 1920 se votă o lege privitoare la guvernarea, Irlandei, 

care apare despărțită în două părți, Irlanda de Nord—Ulsterul 

'şi Irlanda de Sud. Există un singur Lord-Locotenent la Dublin, - - 

dar sunt două parlamente, la, Dublin și Belfast, fiecare cu două | 

+
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„Camere (Comune şi Lorzi). Drepturile conferite acestor par- 

lamente sunt privitoare numai la administraţia locală ; chestiu- | 

nile imperiale sunt rezervate parlamentului din Westminster, 

unde Irlanda continuă să-și trimită deputaţi. Se institue o nouă 

organizare judecătorească, dependentă î însă de controlul justiţiei 

Angliei (Camera lorzilor sau Comitetul judiciar al Consiliului 

privat). Se creiază un Consiliu al Irlandei, cu număr egal de 

_repezentanţi ai celor două provincii, în vederea unificării legis- 

laţiei: Legea fu primită de Ulster şi în 1921 se deschise primul 
Parlament al Irlandei de Noră. Legea. din 1920, cu micile modi- 

* ficări aduse prin legea din 1922, se aplică şi azi în Uister, cele 
- două provincii despărțindu-se dela acea dată. 

| Irlanda, de Sud se împotrivi acestei legi. Revoluţia izbucni . 
pe față împotriva Angliei. Lloyd George propuse lui de Valera 

împăcarea ; un armistițiu avu loc, dar propunerile britanice fură 
respinse de noul parlament irlandez Dail Eireann, care-l alese 

_prezident pe de Valera. După multe parlamentări şi întrevederi 

cu şefii revoltaţilor, dd.. de Valera, Collins, Arthur Griffith pen- 

tru Irlanda şi Sir James Craig, pentru Ulster, se ajunse la a 
înțelegere, Anglia, recunoscând independența Irlandei €). 

| Se semnă un tratat la, 6 Dec. 1921, prin care, după cei se 
recunoaşte independenţa, Irlanda primeşte aceiaşi autonomie 

politică şi economică ca şi Australia, Africa de Nord, Canada. 

și Noua Zelandă ; va avea, drept, ca şi Dominionurile, să ia parte 

la conducerea afacerile externe ale Statului, dar va fi obligată 

să depună jurământ de credinţă Regelui. Timp de cinci ani ar- 

mata Imperiului îi va păzi porturile. Acest tratat este ratificat 
de Dail la începutul lui 1922. Dar lupta între naționaliști și Sine 

Pcin continuă tot atât de violentă. Intervine totuşi un armistițiu 

în vederea alegerii Constituantei. Partidul lui de Valera suferă 
o mare înfrângere şi Griffith reuşeşte în 1922 să voteze Consti- 

'tuţia, pe care parlamentul englez, sub inspiraţia lui Bonar Law, 

o adoptă. La 10 Sept. 1923 Irlanda este primită în Societatea: 

Naţiunilor. | i 

112. — - Constituţia Irlandei din 1922. — Principiul de bază. 

, 

6) Pentru mai multe amănunte vezi articolul lui Paul Hamelle — La 

paix anglo-irlandaisc, in Revue politique, et parlementaire, April, 1922; Georges: 

„Glasgow — L'Irlande et lEmpire britanique, în FEurope nouvelle, Iunie, 1922; 
Keith — Responsible government in the Dominions, 2 ed. Londres, 1927, 2 vol.
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e că popârul irlandez e sursa tuturor puterilor guvernului şi a 
“oricărei autorităţi legislative, executive şi judiciare (art. 2). - 
Această declaraţie vine după ce Constituţia precizase poziţia 
Statului Irlandez în comunitatea naţiunilor .engleze (art. 1. 
„Statul liber al Irlandei este membru al Comunităţii naţiunilor 
compunând „British Commonwealth of Nations” cu „drepturi 
egale cu a, celorlalți membrii”.. 

Puterea legislativă aparţine Regelui, Camerii Deputaţilor 
şi Senatului. Ambele corpuri sunt alese prin vot universal, cu - 
reprezentare proporţională. Camera se compune din deputaţi“ 
aleşi cel puţin 1 pentru 30.000 alegători, -bărbaţi şi femei, dela . 
vârsta de 21 de ani împliniţi. Senatul se compune din 60 de . 
membri, aleşi de alegători „(bărbaţi şi femei) în vârstă de 30 
de ani împliniţi. Alegerea se face după o listă stabilită de Ca- 
meră. Cei aleşi trebuie să aibă vârsta de 30-de ani împliniţi. Ei 
jură credință, Regelui ș şi respect Constituţiei. Deputaţii sunt aleși 
pe 4 ani, Senatorii pe 12 ani, cu reînoiri la fiecare 3 ani. | | 

"In urma cererii a „douăzeci de alegători sau a trei cincimi 
din Senat, poate fi acordat referendum asupra unei legi. votate. 

Puterea executivă aparţine Regelui, care o exercită prin 
- guvernatorul general şi prin Consiliul executiv. Acest Consiliu - 

e format din 5—7 miniştri, cari răspund în faţa parlamentului 
din Dublin, ca, orice guvern parlamentar. Guvernatorul general : 
promulgă legile votate de parlament şi contrasemnate de un 
ministru. ! 

Puterea judecătorească este exercitată de tribunalele sta: 
bilite de Parlament, care cuprind Curți de primă instanță şi o 
Curte judecând în ultimă instanță, numită Curte: supremă 
(art. 64). Curțile de primă instanţă vor cuprinde, deoparte, o 
Inaltă Curte, învestită cu plină jurisdicție în primă, instanță și '. 
cu puterea de a, rezolvi toate materiile și “punctele de drept sau . 
de fapt în civil ca şi în penal şi, dealtă parte, tribunale, exer- 
citând o jurisdicție locală şi limitată, cu „drept de apel în ca- 
zurile stabilite 'ae lege (art. 64). 

“Tot această Inaltă Curte va avea dreptul să judece în - 
- primă instanţă constituţionalitatea legilor (art. 65). | 

Se institue şi o Curte supremă care va judeca recursurile - 
împotriva tuturor deciziunilor Inaltei Curți, afară de cazurile - 
când dreptul de recurs ar fi ridicat; Acest drept nu poate fi - 
ridicat î în afacerile privitoare la, neconstituţionalitatea legilor. .*
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Decizia Curţii Supreme este definitivă şi nesusceptibilă de nici 
un fel de revizuire. Totuși Constituţia se obligă de a nu aduce. 
nici o dispoziţie care să oprească pe cetăţeni de a se adresă cu 
recurs Curţii Supreme a Majestății sale, statuând în Consiliu. * 

- Acestei Constituţii i s'au adus o serie de amendamente 
- în 1927, când. durata, legislativă se fixează la 6 ani, în. 1928 
“şi 1929, de mică importanţă însă. 

După o lungă şi sbuciumată evoluţie Irlanda şi-a câştigat 
independența ; uniunea incorporală a, dispărut ca ultim vestigiu 
al. Europei. 

2. Federație d de State, 

113. — _ Confederaţia de State.—Inti” o confederație de State, 
două sau mai multe “State se unesc, păstrându-şi fiecare inde- 
pendenţa și calitatea lor de Stat, întrucât nu contravin dispo- 
ziţiunilor necesare pentru a menţine confederația. In confede- . 
„raţia de State nu avem un stat suveran, suprapus . celorlalte. 
State care alcătuesc confederaţia, căci fiecare din- Statele: fe- 
derate sunt suverane. „Este o societate de suverani, nu un su- 
veran ; nu este un Stat, ci o simplă persoană morală de. drept 

- public” 7). , 
Confederaţia, este posibilă între State de grade de organi- 

zare internă diferită : se pot asocia.monarhii cu republici... Con- 
federaţia n'are un guvern suprapus guvernelor fiecărei ţări, 
pentru simpla consideraițe că nu se creiază un Stat nou. Pentru 

" chestiile de interes general ale țărilor federate şi care se limi- 
tează numai la afacerile externe, au o dietă, care este o adu- 
nare de diplomaţi, iar .nu o adunare legislativă, menită să creeze 

| legi de interes comun Statelor asociate. Această. confederație 
este mai mult o ligă, o alianță intimă, în vederea: apărării ace- 
loraşi interese externe, politice sau economice. Hotărtirile tre- 
buiesc luate cu asentimentul tuturor membrilor. ; ele se bazează 
pe ideia de înțelegere; valoarea acestor hotărîri nu devine obli- 
gatorie în ţările respective decât dacă guvernul fiecărei țări le-a 
aprobat și ordonat. In confederație, fiecare Stat are dreptul de 

„- 

7) A. de Lapradelle — Op. cit. p. 50:



166. Saru i 

secesiune, adică de a desface legătura, în aceleași condiţii în cari 
se destac tratatele; legătura dintre State pentru alcătuirea unei 

„_ confederaţii este o înțelegere sau un tratat. Statele pot intra, cu 
înretg teritoriul lor în asociaiţe sau numai cu o parte (Dane- 
marca intră în Confederaţia, germană dela 1815 numai cu du- 
catele Schleswig şi” Holstein). 

Scopul Confederaţiei este să se ocupe de interesele comune “ 
cele mai esenţiale ale Statelor ; să privegheze la independenţa 

„lur, să le apere împotriva, năvălirilor străine, să menţină buna 

înțelegere între State şi să intervină în cazul când liniștea in- 
ternă a vre-unui Stat ar fi turburată, - 

Tendinţa, Statelor confederate e de a se transforma mai 
curând sau mai târziu în Stat federal. Exemplele pe care ni le 
furnizează istoria sunt edificatoare : confederaţia germanică, 

confederaţia Statelor-Unite şi confederaţia helvetică. 'Toate 

acestea, s'au transformat în State federale. Un alt exemplu demn 
-de remarcat ni-l dă Marele Imperiu britanic, care, din Stat 
unitar, s'a transformâăt în comunitatea de naţiuni britanice, care 

nu-i nici confederație de State, nici Stat federal ; dar evoluţia 
nu-i încă sfârşită. 

114. — Statul federal, Bote « o asociaţie de mai multe State, 

care-şi păstrează î în interior o suveranitate aparentă, iar în ex-' 

terior m'au nici un fel de suveranitate, constituind din suvera- 
„_nitatea fiecărui Stat, o nouă suveranitate comună. Fiecare Stat 
păstrează dreptul propriu de legiferare în materiile. de interes 

i local, particulare fiecărui Stat ; un organ: de legiferare comun 
tuturor Statelor, format din reprezentariţi * ai acestora, dobîn- 

deşte dreptul de a legifera, în toate materiile de interes comun, 
menite să facă unitatea Statului federal. 

„Statul îederal e condus de un organism central, reprezen-" | 
tând toate Statele. Acest organism este superior. suveranităţii : | 
“tuturor şi reprezintă Statul federal, căci guvernele fiecărui Stat - 

- își păstrează mai mult de formă titlul şi independenţa. Asociate 
” în vederea apărării intereselor externe, încetul cu încetul acesțe 

State, din cauza relaţiilor ce se stabilesc între ele, încep să con- * 
cedeze organismului central dreptul de a, se ocupa şi de afacerile 
interne de interes general. Confederaţia, de State se transformă 
în acel moment în Stat federal. Diferenţa este importantă. 

Nici unul din State nu poate câștiga o porţiune de teren. 
„în dăuna altuia ; supușii fiecărui Stat au o naţionalitate proprie
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'şi o naţionalitate: federală comună. Statul federal nu poate con-. 
cepe participarea unui Stat numai cu o porţiune din teritoriul 
său. Legătura dintre State, în Statul federal, nu mai este pactul 
sau tratatul şi o Constituţie, care prevede ca mijloace de condu- - 
cere un parlament şi un guvern central, guvernând federaţia 

„după legea majorităţii, dacă este „conformă cu Constituiţa fe- 
derală. 

Avantagiile Statului federal sunt deosebit de iniportante ; ; 
pe calea aceasta se pot creia. State mari, de structură diferită, 
“asociate însă în vederea intereselor comune. 

Statul federal îngădue ca fiecare din aceste State să-şi 
păstreze individualitatea şi amorul său propriu și totuşi să for- 
meze o unitate din punct de vedere al apărării intereselor co- 
mune, atât externe cât şi interne. Tendinţa Stătului federal este 
să devină Stat unitar. AI 

- Exemple de State federale avem Bezicul, Columbia, Bra- 
zilia, Republica Argentina, Statele-Unite ale Americei de Nord, 

» Bweţia, Germania, Marele Imperiu. Britanic. Vom examina evo- 
luţia constituirii celor mai importante dintre ele. 

. „- . “ A. — Elveţia. 

„115. — Evoluţia istorică. — Pe un pământ care nu-i deloe 
i prielnic pentru alcătuirea, unui Stat, din comunităţi de populaţie, 

de rasă și limbă diferite, s'a creiat acum șase secole şi mai binc, 

nu numai un popor unic, dar unul din cele mai unite şi mai chib- 
zuite din Europa. , " 

Pe Ja sfârşitul secolului XI trei mici comune teutone, trei 
- cantoane de munte, Uri; Schwyz şi Untermwald, trăind izolate în 
câteva văi din sudul lacului Lucerna, formează o Ligă de apă- - 
rare- împotriva, năvălirii nobililor, care le prădau ogoarele. In 
lupta dintre Impărat şi nobili, locuitorii acestor comune iau par- 
tea Impăratului. Hohenstaufenii le arată o deosebită, atenţie. 
In jurul acestei prime organizări, veni să se grupeze, rând pe 
rând, alte populaţii cari trăiau în văile învecinate. Ligei celor 
trei cantoane i se adaugă în secolul XIV-lea. trei orașe: Lucerna, 
Zurich, Berna şi două mici cantoane : Zug şi Glaris. La sfârşitul | 
secolului XIV-lea găsim alcătuită Confederaţia cetor VIII can- ..
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toane, conducându-se: de următoarele legi : Charte des pretres 
(1370), Convenant de Sempach (1393), Convenant de Stana 

(1481). Organizarea, comună a acestor cantoane constă în unirea 
„lor prin jurământ (Eidgenossen) de a-şi da ajutor unele altora. . 
în caz de pericol extern. Fiecare Stat își păstrează, individuali- 
tatea lui aparte; o singură alianță de sprijin reciproc le uneşte. | 

La sfârșitul secolului XV-lea și la începutul secolului XVI. | 
“ Confederaţia celor VIII cantoane se măreşte. I'se adaugă oraşele 

- Boleure, Bâle, Fribourg, Schaffhouse şi cantonul Appenzell. Con-: 
federaţia, se ridică la XIII cantoane; Ea are ca aliaţi Geneve, . 

_Bienne, Neuchâtel, Saint- Gall, cele două lige de Grisons şi de 
Valais. Cantoanele supuse erau 1 Vaud, Agovie, Thurgovie și i ţi 
nutul italian Tessin. . | 

„La începutul secolului XVI, organizarea politică a confe- 
deraţiei, având de bază organizarea primitivă a comunităţii, care 

_._Drogresează până atunci în mod normal, suferă. o stagnare î în 
evoluţia ei către alcătuirea -unei comunități de viaţă şi a unui 
Stat unitar. Intinderea hotarelor Confederaţiei, intrarea oraşe. . 
lor în asociaţie, certurile religioase între cantoanele catolice şi 
protestante, amestecul Austriei, care-şi exercita, dominaţia asu- 
pra unor cantoane federate (Glaris şi Zoug) şi influenţa asupra. 
altora. (Berna şi Zurich), lupta:surdă care începe între sațe şi + 
oraşe, toate aceste cauze sunt suficiente să împiedice unitatea. 
Statului şi să menţină o continuă, stare de animozitate între can- 
toane. - 

Aceasta era situaţia î în Elveţia când izbueneşte revoluţia 
franceză, care contaminează 'cantoanele franceze: (Vaud). Ar- 
mata franceză pătrunde în Elveţia î în 1798 şi generalul Brumne . 
proclama, Republica helvetică una şi indivizibilă, căreia îi dă o: 
Constituţie, după modelul celei franceze. Se desființează, hota- 
rele” între cantoane, se stabileşte egalitatea: cetăţenilor, se' ere- 
iază, guvern central, se înlocuește noţiunea de Confederație prin 
noțiunea de patrie. Dar, noua, organizare, deşi dată de o așa zisă 
adunare naţională, nu este primită, nu numai pentrucă fusese 
dată șub presiunea, străinului, dar pentrucă, : nu corespundea de-! 

'prinderilor şi felului de viaţă al „populaţiei. „Nemulţumirile : şi 
revolta, împotriva, noului sistem nu conteniră. 
„Napoleon, care privea, cu deosebit interes Biveţia pentru 

- planurile lui de viitor şi car€- i furniza soldaţi, intervine spre a 
stabili o înțelegere După o primă îiicereare făcută, cu Consti- 

4 
N
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tuţia dela Malmaison (1801), elaborată în colaborare cu șefii 
Republicei- helvetice, urmează o a doua Constituţie (1802), am- 

bele centraliste şi imitate după organizarea Franţei. Ele nu 

“sunt acceptate ; revoluţia izbucnește. Napoleon se dovedeşte şi 

acum un mare om politic. Renunţă la ideia unei constituţii uni- 

"tare şi gândul său se îndreaptă spre o organizare federală.. Cere 

cantoanelor să desemneze reprezentanţi pentru noua Constituţie. * 
Alege 10 din aceştia, 5 unioniști şi 5 federalişti, cărora, le adaugă 

patru senatori francezi. „Consulta” își termină lucrarea în 1803, 

alcătuind o Constituţie federală, pe care mpăratul o aprobă 

imediat. 

Noua Constituţie proclamă libertatea și suveranitatea can- 
toanelor, care,.dela 13, se ridicaseră, acum la 19; proclamă ega- 
litatea civilă, libertatea religioasă şi toate celelalte principii din 
Declaraţia drepturilor omului ; ; restrânge atribuţiile Dietei, re- 
zervându-i numai afacerile externe şi militare. 

„ Organizarea, înfăptuită nu mulțumește toate cantoanele, 
„anni ales că Napoleon exercită o însemnată putere de dominație. 
„Căderea 'lui face să izbucnească pe față marile neînţelegeri. 
Conservatorii, susținuți de Austria, sunt pentru reîntoarcerea 
ia vechea, situaţie ; liberalii, susținuți de Rusia, sunt pentru 
păstrarea operii lui Napoleon. Țara se împarte în două. Opt 

„cantoane retrag delegaţii lor din Dieta, federală dela Zurich.. 
Restul de cantoane se declară pentru noua Constituţie. Confe- 
rinţa de. pace din 1814. menţinu însă realizările înfăptuite de 
„Napoleon și recunoscu numai Dieta dela Ziirich. 

116. — Conferința -din: 1815. — In urma conferinţei dela | 
Viena, cele opt cantoane se întore în Dieta dela Ziirich, (numită 
Dieta cea lungă). Se hotărăşte să se alcătuiască o nouă Con- 
stituţie federală. Neînţelegerile reîncep din nou, cantoanele con- 
servatoare voiau reîntoarcerea la trecut, desființarea libertăţilor 
acordate. Sub presiunea aliaţilor se încheie pactul federal din 
1815, aprobat de delegaţii fiecărui canton și apoi de: guvernul 
“fiecărui Stat. 

Noua organizare este aceia:a unei Confederații, în care 
fiecare canton își păstrează suveranitatea şi' independenţa sa 
aparte, chiar în ceeace priveşte afacerile externe. Fiecare can- 
ton are Constituţia sa proprie, pe care o alcătueşte fără cola- 

„ borarea Confederaţiei ; o depune numai în archive spre a fi 
„ păzită. Puterea federală mare în căderea sa decât „armata şi -
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“relaţiile diplomatice ; ; ea " este obligată să dea ajutor oricărui 
canton, în caz “de turburări interne. Ceiăţenii fiecărui canton își ' 
păstrează naționalitatea, lor ; nu există încă o naţionalitate - 

- federală. Dieta, compusă din delegaţi ai guvernelor fiecărui . 
canton, n'are puteri de proprie. deciziune ; nu este o adunare 
naţională. Hotăriîrile ei trebuese aprobate de guvernele res- 

" pective. Există şi un guvern central Vorort, Consiliul executiv 
al Dietei, cu foarte restrânse atribuţiuni. | 

Cantoanele au constituţia lor diferită, cu regim politie 
„diferit. Astfel cantoanele de munte (Schwytz, Uri, Unterwalden, 
„. Appenzeli, Zug ş şi Glaris), păstrează sistemul guvernării directe 
(Landesgemeinde), celelalte cantoane au ca organe de condu- , 
cere un Mare Consiliu şi un mic consiliu executiv. 

După înfăptuirea acestei opere viaţa, în cantoane reintră 
în “normal pentru o bună bucată de vreme ; liniştea în Europa 
se restabilește pretutindeni şi binefacerile ei se resimt și în 
Elveţia. Frumuseţea peisagiilor ei încep să atragă vizitatori, în. 

special Englezi. Universitățile. din Berna şi Ziirich atrag stu- 
_denţi din. toate cantoanele ; armata întrunește pe tinerii din. : 

„ diferite regiuni. Relaţii reciproce de prietenie, de încredere, se. . 
stabilesc între aceşti oameni din ţinuturi diferite ; serbările 

„sportive din Argovia interesează Elveţia întreagă. Incetul cu 
încetul se formează un: spirit general, de înţelegere şi respect. 
reciproc ; începe ura împotriva cantoanlor care se închideau în. : 

„hotarele lor separatiste ; se alcătuese ligi şi societăţi cu diferite 
„Scopuri pentru întreaga Elveţie ; ideia unității Statului, a unui. 
Stat federal apare (1830).- 

” Ideile revoluţionare, care” agită Europa î în 1830 pătrund şi 
"în Elveţia, în special prin refugiații politici din diferite ţări. - 
"Se creiază, după exemplul Angliei, un partid radical. O mișcare 

vie începe pentru revizuirea Constituţiilor cantonale. Confe- 
„deraţia, văzând că nu se poate opune, dă voie cantoanelor să. . 
_proceadă la revizuire, cu condiţia de a nu atinge pactul federal. 
"O serie de Constituţii se modifică (1830—1831) adoptână ideile 
liberale care dominau âtunci. Odată acest fapt împlinit, se | 
emite ideia de a se revizui și Constituţia federală. O adevărată 
luptă începe între cantoanele conservatoare şi liberale. Elveţia, 
se împarte iar în. două ; armata, federală, intervine pentru a 
păstra ordinea, şi a, respecta. pactul din 1815 ; în cantoanele ca- 
tolice izbucnește un nou conflict, prin creiarea partidului catolic. . 

;
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"Liga Sonderbund formată din cel şapte cantoane catolice (Uri, 
Sehwytz, Unterwalden, Zug, Lucerne, Fribourg, Valais) se con- 

stitui în-vederea apărării pactului din 1815. Işi organiză o ar-. 

mată şi un consiliu de războiu. Războiul civil începu (1845).. 
In urma alegerilor cari au loc în 1847 partidul radical obţine 

„„majoritatea în restul cantoanelor ; Dieta, intervine şi dizolvă 

Bonderbundul, ca incompatibil cu. Constituţia federală. Acesta 

nu se: supune şi armata, fedrală pleacă împotriva: lui șa i în- 
vinge (1847). 

Lupta se dă de fapt între cele două: partide : radical şi CON- 

- esional cantonal (catolic). Primul susţinea unitatea Elveţiei, 

al doilea independenţa cantonală prevăzută în pactul dela 1815, 

Partidul radical devine stăpân pe situaţie şi procede acum la 

„ înfăptuirea reformelor „care să asigure complect unitatea 
Elveţiei, 

_117.— Constituţia federală din 1848. —0O comisiune aleasă: din 

Dietă redactă un proect de Constituţie, care, după lungi discuţii, . 
-este adoptat la 12 Sept. 1848. Federaţia de State ( Statenbund) - 

„din 1815 este înlocuită acum printr'un Stat federal (Bundes- 
siaai). Această Constituţie a trebuit să ţină socoteală, pe deo 

parte, de tendinţele de independenţă ale cantoanelor şi de pro- 

gresele făcute de spiritul naţional elveţian. Deşi se acordă în- 

semnate puteri Statului federal, totuşi cantoanele îşi păstrează 

"si dânsele o serie întreagă de drepturi proprii. După exemplul 

“Constituţiei americane, înscriu principiul „Cantoanele sunt su- 

verane şi exercită toate drepturile cari nu sunt conferite puterii 

federale”. Dar imediat după această declaraţie încep restricţiile, 

Li se acordă, dreptul de a avea: Constituţii proprii, garantate de ” 

'Confederație (se păstrează încă această denumire), cu obligaţia 

însă de a nu contraveni dispoziţiilor. Constituţiei federale, de 

a. prevede. exerciţiul drepturilor politice în forme republicane, 

de a fi acceptate de popor și a conţine dispoziţia că pot fi mo- 
dificate atunci când majoritatea populaţiei o va cere. Cantoane- 

lor li se ridică însă dreptul de a. se ocupa de politica externă, care 

rămâne în căderea, Statului federal. Nici un canton n'are drept: 
să întreţină armata naţională fără autorizarea, guvernului fe- 

„-deral. Un spirit nou se desprinde din întreaga structură a acestui 

“Stat, spiritul unităţii sale. e 
Organele de conducere şi guvernare ale noului Stat se com- 

pun astfel: |
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a) Adunarea federală ( Bumdesversameniing ) care exer- 

cită puterea legislativă ; Pe 

b) Consiliul federal (Bundesrath), compus din șapte mem- 
- pri, aleşi pe. trei ani de Adunarea federală. Acest consiliu con- 
stitue: guvernul sau puterea, executivă; 

c) Tribunalul federal ( Baindesgericht ), pentru exercitarea 
- puterii judecătoreşti, ales de. Adunarea, federală. 

| Adunarea națională e formată din două corpuri : Consiliul 
naţional, ales prin vot direct, de toţi cetăţenii (20.000 suflete | 

„aleg un deputat), şi Consiliul Statelor format din câte-doi repre- 
* Zentanţi ai fiecărui canton. Orice măsură nu poate fi luată de- 
cât cu: aprobarea, î în majoritate, a acestor două organe (a dis- 

“părut unanimitatea, cerută în Confederație). Constituţia, federală 
“ trebuia ratificată, de majoritatea cetăţenilor şi a cantoanelor, - 

lucru: ce se şi înfăptui, 

*.. Noua Constituţie fu salvatoare pentru poporul elveţian. 
“„Dela Constituţia din 1848 datează națiunea elveţiană. Unitatea. 
stabilită de partidul radical nu mai fu discutată şi luptele civile, - 

 încetară. Elveţienii din toate cantoanele se obişnuiră să se 
simtă, compatrioți şi să: se guverneze după acelaș spirit demo- 

„eratic. Coincidând cu stabilirea drumurilor de fier, Constituiţa 
"deschide o perioadă, de prosperitate neauzită. Poporul elveţian, 
_Teputat până 'aci prin rusticitatea, sa, devine admirat pentru 
experienţa sa polițică. Populaţia, : crescu dela 2. 190. 000 suflete în 

-*1837 la 2.390.000 în 1850, 2.907.000 în 1888” 5). - 
l 18. — Constituţia din 1874. —-Noua stare de spirit făcu să 

- nu mai corespundă, împrejurărilor Constituţia din 1848. Se cerea 
- „de pretutindeni întărirea Statului federal şi mărirea autorităţii | 

sale. Dreptul. civil şi penal diferit al cantoanelor, lipsa unei ce- 
tăţenii federale, care împiedica, pe cetăţenii cantoanelor să cir 

„cule și să se aşeze liber dintr'un canton în altul, interâicţia . 
„de a se așeza în cantoahe pentru locuitorii cari nu erau creştini. 

. toate aceste fapte cereau imperios revizuirea Constituţiei. Exem- | 
plul pe care-l da Statul federal german (1865-—1871) cu noua. 
lui « organizare, fu determinant pentru Elveţieni. Parte din aceste . 
„neajunsuri fură reparate de. fiecare canton î în parte, prin repe- 

SR 

8) Ch. Seignobos — Op. cit. e 1, p. 339. 4
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tatele revizuiri ale Constituţiilor cantonale: Dar Constituţia fe 

-derală trebuia modificată. 

Un proect fu alcătuit în-1872, care, între altele, dădea î în 

căderea Adunării federale dreptul de a, unifica legislaţia civilă 

şi penală și stabilea o naţionalitate federală. Acest proect fu 

" respins şi de referendum şi de cantoane. Se făcu atunci con- 

Ş cesiuni importante : legislaţia privitoare la familie, proprietate, 

* succesiune, rămase în căderea fiecărui canton ; de competinţă - 

. federală deveniră numai dreptul privitor la, persoane şi obliga- 

 ţiuni. Derogări importante se făcu şi în favoarea religiei ca-: 

„tolice. Noua Constituţie fu primită în Martie 1874, cu toate for- 
„mele cerute. Cu mici modificări parţiale, ce i s'au adus pe cale 

"de amendament, formează până azi legea de bază a Elveţiei. 

: Modificări au fost la 1879 (acordarea dreptului cantoanelor de a 
restabili pedeapsa cu moartea); 1885 (Confederaţia dobîndeşte 

“monopolul fabricării şi vinderii alcoolului) ; 1887 (protecţia | 

proprietăţii industriale) ; 1891 (monopolul biletelor Ge bancă) ; 

'Tot în acest an se adoptă al cincelea amendament (după exem- 

„plul Statelor-Unite) care stabileşte iniţiativa pentru revizuirea 
parțială a Constituţiei. Când 50.000 cetăţeni propun un amen- 

dament la Constituţie, guvernul popular este obligat să-l supună 
referendumului. 

Organele de conducere şi guvernare ale Statului sunt ace- 

„ leași ca şi la 1848, cu diferenţa că s'a adaus un organ nou Popo-' 

rul, care, prin referendum, posedă. dreptul de control al operii - 

legislative şi al guvernului. - | 
119. — Formaţiunea organelor federale de coriducere şi gu- - 

vernare, ă 

A) Adunarea Naţională e formată din două, camere: „Con- 

“siliul Naţional şi Consiliul Statelor. | 

| Consiliul Naţional e compus din deputaţi-aleși cu vot uni- 
“versal, iar dela, 1919 și pe bază de reprezentare proporţională. 

| Alegerea se face la, 3 ani, în prima Duminică a lunii Octombrie. . 

“Votarea, se face adesea la, biserică. ' Dreptul de dizolvare nu 
există. Adunarea se adună de patru ori pe-an, în Martie, Iunie, 

Septembrie şi Decembrie. Președintele şi Vice-Președintele sunt 
aleși pentru o singură sesiune;.nu pot fi realeşi în sesiunea ur- 

- mătoare. Sesiunile nu ţin mai mult de trei săptămâni. 
" Consiliul Statelor e compus din deputaţii.cantoanelor (44). 

" Fiecare canton numeşte doi reprezentanţi, iar semi-cantonul,
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unul. Alegerea se face conform legii speciale fiecărui canton, fie | 

direct de popor, fie de Marele Consiliu sau Consiliul Cantona. | 

„Durata mandatului variază între 1 an şi 3 ani, după cantoane. : | 
In caz când este vorba de afaceri: importante, alegerea - | 

consiliului federal admnisitrativ, a președintelui, a cancelarului, | 

a șefului armatei, a, tribunalului federal, ambele Adunări lu- | 

"crează împreună. 
' Competinţa ambelor Adunări este egală în materie le- !: 

gislativă, administrativă, şi juridică. Spre deosebire de Senatul | 
american, Consiliul Statelor, numericește mai mic, are mai | - 

j 
j mică importanţă în Stat. 

B) Consiliul federal. — Se compune din -7 membri, aleși „o: 

pe trei ani, de Adunarea federală, E un consiliu în afară de. 

partidele politice, ales pentru a conduce şi guverna ţara. Este 

unicul caz când o ţară încredințează, conducerea sa unui consiliu 

de persoane, în loc de a da-o unei Singure persoane. „Această 

încercare a, executivului colegial a dat la noi (Franţa) cele mai . 

- detestabile rezultate, dar se pare că înţelepciunea poporului el- . 

veţian îi îngădue să-şi îndrepte cele mai multe neajunsuri” 9). 
Din sânul acestui Consiliu se aleg în fiecare an un preşedinte . 

și un vice-președinte, cari nu sunt reeligibili,|! în anul următor. 

Președintele şi consilierii nu pot lua parte la nici una, din celă 

două Adunări, decât cu vot consultativ, nici ocupa vre-o. funcţie 
"cantonală; își împart ministerele între ei și sunt răspunzători . 

de gestiune. Deciziile sunt luate de întreg cabinetul, care se în- 

truneşte adesea în Consiliu. 

Preşedintele reprezintă republica, î în toate împrejurările, 
C) Tribunalul federal. — Tribunalul federal se compune 

din 14 judecători numiţi de cele două Adunări, lucrând  împre- 
ună. Numirea, se face pe timp de 6 ani ; este însă obiceiul de 
a se realege un judecător care sa distins, astfel că, de îapt, 
e numit pe viaţă. 

Tribunalul își are sediul la Lausame, iar Adunarea Na- 
ţională la Berna. Competinţa, acestui tribunal e de a judeca di- 

„ferite conflicte ivite între cantoane. Iar cu timpul, 1893 și 1911, 
competinţa s'a mărit şi azi se admite dreptul de recurs, la acest 
înalt tribunal, aproape în toate chestiunile importante. EL ju- 

9) A. de Lapradelle — Op. cit, p. 73.
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i decă în ultimă instanţă, fără drept de trimitere, în materie 

“civilă. Judecă. deasemeni și constituţionalitatea legilor canto- 

nale. (v. mai jos). 

D) Poporul — Referendum. — In Elveţia, spre deosebire 

de orice alt Stat, există o legislaţie populară directă, cu aju- 

torul căreia cetăţenii îşi fac; singuri legile, fără a -mai trece 

prin intermediul celor două Adunări. 

Acest sistem al consultării directe a poporului în toate 

chestiile importante este de origină veche. II întâlnim şi la Ger- 

„manii lui Tacitus : „şefii rezolvă afacerile mici, poporul, pe 

„cele mari”. El s'a păstrat, la poporul elveţian, aproape neatins 

şi ne. permite azi să întrevedem adevăratul reflex al sufletului 

poporului elveţian. - 

Referendum este întrebuințat în următoarele cazuri : 

În Confederație : - 

1% Atunci când e vorba de modificarea Constituţiei fede- 

rale. Majoritatea, pentru a se decide modificarea, trebuie să: 

rezulte atât din partea cetățenilor „elveţini, cât şi din partea 

cantoanelor. 
| 29 In orice lege federală, de interes general, cu condiția 

„ca cererea să fie subscrisă de cel puţin 30. 900 de cetăţeni sau 

.- de 8 cantoane. | 

In cantoane : 
1” Când e vorba de modificarea Constituţiei cantonale 

"22 Pentru legile supuse Adunării Cantonale. 

'In 8 cantoane, referendum este obligator, adică se aplică 

“de Tegulă pentru toate legile de ordine publică. 

In celelalte 7 e factultativ, î în sensul că se aplică numai 

când 'e 'cerut de un număr determinat de locuitori. 

„In cantonul Fribourg nu există Referendum în materie 

de legislaţie cantonală. -: 

Un factor important în acest sistem al referendumului este 

dreptul de iniţiativă, adică dreptul pe care-l are un anumit nu- 
măr de cetăţeni de a cere ca o anumită lege să fie supusă direct 

votului popular. 

Acest drept există : 

a) In Confederație : . 
, Pentru anumite amendamente la Constituţie, prezentate 

- de cel puţin 50.000 de cetăţeni.



1ro STATUL . ! 

b) In cantoane : 
1* În toate cantoanele, afară de Geneva, un număr » ânumit! | 

«de cetățeni — variabil după canton — poate cere revizuirea 
Constituţiei sau propunerea de amendamente. . ŞI 

22 In toate cantoanele (afară de Lucerna, Fribourg şi Va-: | 
lais) acelaș număr de cetăţeni pot propune o lege sau un amen- 
dament nou, sau să arate Marelui Consiliu dorințele ce ar avea 
să le vadă îndeplinite î în lege. 

Unul din cei mai buni istorici ai republicei elveţiene se] 
exprimă astfel. despre dreptul de iniţiativă : „Dreptul de ini-, 
ţiativă are pretenţia de a fi desvoltarea necesară a ideii suve- 
ranităţii Poporului. Poporul, se Spune, nu guvernează cu ade., 
vărat, dacă lucrează prin intermediul reprezentanților sau de-, 
legaţilor. Voința, individuală a cetăţeanului nu poate fi exact! 
exprimată decât de el însuși, fie prin vorbă,fie prin vot: re-l 
prezentantul său riscă să-l reprezinte rău, cu știință sau nu 1). 

Confederaţia elveţiană, în: lunga ei evoluţie, a creiat în-- ă 
„„Stituţii: durabile, cari au transformat-o întrun adevărat Stat: 
federal. Unitatea, Statului este de mult asigurată şi sforțările 
continui ce se fac sunt în vederea întăririi ideii federale, singurs | 
formă potrivită pentru felul de viață al poporului elveţian. 

"B. — Germania, 

„120, -— Evoluţia Statelor germanice până la alcătuirea Imperiu- 
lui din 1871. — Din cele mai vechi timpuri Statele germane, de * 
altfel destul de numeroase, trăesc în strânse relaţii reciproce, 
variind sub formă de uniune personală sau sub formă de confe- - 
derație. După tratatul dela Verdun (843). cele patru mari pro- - 

„_YVincii ale Germaniei .Saza, Pranconia, Suabia și Bavaria. alcă- 
tuesc o uniune personală. Evul mediu î însă, cu nesfârşitele lui 
lupte pentru cucerirea, puterii, cu marile dispute religioase, reu- 
şește să fărămiţeze toate: închegările. de State şi cetăţi : un. 
avânt separatist suflă în întreaga Europă şi domină, şi ţările 
germanice. Deasupra autorității acestor elemente disparate şi în 

10) ]. Bryce — Les democraties moderies,. t. |, p. 453,
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continuă luptă se creiază o serie de ligi pentru protecţia nobi- 

lilor, a oraşelor, etc. Liga hauseatică, formată din cele trei 
: oraşe libere Liibeck, Bremen, Hamburg vine, sub această formă ” 

de apărare a intereselor. orașelor, rămase fără o autoritate sta- 
bilă și comună, să creeze un nou element de unitate. Liga își 

creiază o flotă și: chiar armată. Are o Dietă, care se va ocupa 

la început de afacerile comerciale, dar care-și va aroga apoi 

drepturi de a legifera. 

„Luptele religioase, cari se termină printr'o întărire a pu- 
- terii laice, aduc, odată cu sfârşitul lor, noui elemente pentru uni- 

tatea Imperiului. Cetăți libere și State se grupează sub formă 

. de Confederație. Dieta, dela, Worms (1495) încearcă să creeze 0 

“unitate federală, pentru a răspunde tendinţelor centraliște: ale 

Statelor vecine. ” 

Reforma, care izbucnește cu furie î în Germania, împarte 

din nou pe prinți. şi distruge începuturile de unitate : protes- 

tanţii se grupează la Heidelberg sub electorul palatin Frederic 

al V-lea ; catolicii sub direcţia lui Maximilian de Bavaria, for: 

:mează Liga sfântă germană. 

„»- Pacea dela Westfalia (1614), care închee războiul de 30: 

+ de ani, declară independente Statele care compun imperiul ger- 

manic, dar le obligă să intre în federaţia germanică ; se cre- 

iază o Dietă cu putere legiuitoare, cu drept de a declara războiu 
“şi a încheia pacea. Această formă de. Stat durează până la in- 
vazia francezilor în Germania. 

După bătălia dela Iena Napoleon modifică harta politică 

a Germaniei. Obligă orașele şi Statele să se unească între ele, 
formând State importante;' din 355 State şi Oraşe, Napoleon 

_lasă să subziste. numai 38. 

„ Pacea dela Viena (1814) nu distruge însă opera înfăptuită, 
de Francezi. Dimpotrivă, ea se consolidează prin Confederaţia 

„germanică din 1815 (Deutscher Bund). Motivul acestei Confe- 
deraţii era găsit în „menţinerea, siguranţei externe și interne şi 
independenţa, şi integritatea fiecărui Stat”. Se-asociau 32 de 
State germanice (făcea parte şi Austria) şi trei regi (al Angliei 
pentru Hanovra, al Danemarcei pentru Holştein şi al Țărilor de 

„Jos pentru Luxemburg). Confederaţia avea un singur organ 
(Adunarea federală sau Dieta germanică Bundesversammilung ) 
cu sediul la Frankfurt, prezidată de delegatul Austriei și for- 
mată din delegaţi ai tuturor Statelor. Statele mari âveau un
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vot (aa State). restul, se asociau în grupe pentru a avea un vot. 
Totalul voturilor era 17. Dieta n'avea putere suverană proprie ; 
hotăriîrile ei: trebuiau aprobate de guvernele Statelor confede.: 
rate. Guvern federal nu exista, nici relaţii diplomatice comune, 
nici armată comună. Era, o simplă reuniune de State. „Dieta, . 

“ţinea. multe ședințe şi numi multe comisiuni (până la treizeci 
în acelaș timp) ; proceda în forme solemne, ca. şi vechea Dietă, 
fără să poată lua vreo- hotărire ; deveni râsul Germaniei. -şi al 

„ Europei” 11). Din cauza aceasta, Confederaţia este întărită prin. 
Constituţia din 1820 (actul final dela Viena) ; Dieta dobîndește: 

„acum dreptul de a examina conformitatea legilor Statelor în ra- 
port cu Constituţia federală şi de a rezolva neînțelegerile dintre 
Statele din Confederație. De fapt, actul federal, pentru a înlă- 
tura cuvântul, considerat revoluţionar, de Constituţie, întrebuin-. 
țează o veche expresie Lamdstăndische Verfassang (regimul 
adunării de State). Din cauza mișcărilor studenţeşti, izolate to-- 

" tuşi, cari au'loc în Germania în perioada. 1818—1820, mişcări 
iniţiate de legendara societate secretă Tugendbund,. înfiinţată. 

“în 1808 împotriva, Francezilor şi interzisă de guvernul prusian. 
în 1809, şi mai târziu societatea Burschenschaft (interzisă în 
1819), noua organizare instituită în 1820, transpune în texte» , 
exprese măsurile luate de guvernele Statelor de a interzice li-. 

„bertatea de exprimare : „marginele legale ale dreptului de a, se- 
exprima liber nu trebuese depășite nici în desbateri, nici în_ 
scris, de așa nâtură ca, să pună în pericol liniştea Statului. par: 

! ticular sau a Germaniei”. . 
Evenimentele din Europa anului 1830 au un important. 

răsunet şi în Germania. Partidul liberal, numit şi radical, începe 
mișcarea de adeziune la ideile proclamate de revoluţia franceză; 
susține suveranitatea poporului şi unitatea Statului german. 
Vechea insignă a societăţii Burschenschaft (negru-roşu-auriu), 

- devine simoblul” Germaniei unificate, Aceste manifestări, re-. 
pede înăbușite, ajută lui Metternich să sperie pe. prinții şi regii. 

“Statelor germane şi să ia o serie de măsuri cu caracter absolu-- 
„tist, prin care se acordă drepturi și mai mari Dietei. Se reînoește - 
decretul privitor la Universităţi ; în fiecare Universitate se cre-. 
iase încă . dela 1819 un curator, care să supravegheze spiritul: 

11) Ch. Scignobos — Op. cit. t. 1, p. 47ă. 

N 
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“lecţiilor profesorilor şi activitatea studenţilor, putând să desti- 

* “tue pe orice profesor care ar fi predat lecţii cu caracter sub- 

“versiv pentru siguranța Statului. Se interzic societăţile politice 

şi adunările populare.. Dieta, intervine și ordonă prinților să re- 

'fuze orice Constituţie care ar conține idei liberale şi n'ar con- 

centra toată puterea în mâinile prinţului. : 

In toată această perioadă Dieta continuă politica ei de 

-persecuţie: împotriva Universităţilor și de opresiune a. oricăror 

"libertăţi. Ea nemulţumi toată lumea. In timpul acesta î în Franţa, 

încă din 1840, începe o mişcare de revanşă împotriva Germaniei 

-şi de recucerire a frontierei Rinului. Această mișcare dă naştere 

"unei puternici emoții în întreaga Germanie. Un sentiment una- 

nim se ridică împotriva Franţei. Intruniri, cântece, 'conferințe, 

- toate acestea vorbesc de Germania unitară. Rinul german, Wacht 

am Rhein, Deutschland îiber Alles, sunt neuitatele cântece năs- 

cute în această epocă și care vor avea o enormă înrâurire asupra 

„ viitorului: Germaniei. De atunci chiar începu să se desemneze 

“influenţa preponderantă a Prusiei asupra celorlalte State. Sin- 

gură Austria contrabalansa această preponderanţă. . 

In fruntea mişcării naţionaliste se găseau Universitățile. 

"Un congres al germaniștilor ţinut la Frankfurt (1846) se trans- - 
. formă îndată.într'o adunare patriotică; se propune chiar consti- 

“tuirea unui Parlament geman. Profesorii germani fondară la 

"Heidelberg, în 1847, un ziar politic Deutsche Zeitung, destinat 

întregei națiuni germane. 

„Prusia, voind să contrabalanseze influența Austriei în 

* Confederație, creiază o asociaţie de natură economică, o uniune 

“vamală Zollverein, desființând astfel vămile stabilite între State 
de pactul din 1815, care le aduceau foarte mari neajunsuri. In 

“curând, în această uniune intră toate Statele germane ; Austria 

“singură rămase izolată. Această uniune economică contribui 

foarte mult la mărirea preponderanţei Prusiei. 

Revoluţia din 1848 se întinde repede în Germania, unde 

“terenul era îndeajuns de pregătit. Dieta din Frankfurt adoptă 

“culorile societăţii Burschenschaft ca: drapel naţional al Germa- . - 

-niei ( 9Martie 1848). Se convocă un parlament din foştii de- 
“putaţi în Camerile germane (Vorparlament), care să pregă- 
“tească proectul de Constituţie al Germaniei. In majoritate, de- 

“putaţii erau liberali din Germania de Sud, favorabili : ideilor 

“franceze. Se hotări să se convoace o Adunare naţională, aleasă,
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de popor, « care să stabilească Constituţia. se alese un nou parla- 
ment, pe baza votului universal, în proporţia de 1 deputat-pentru 
50.000 locuitori. Acest parlament constitui un guvern federal ă 
provizoriu, care să. înlocuiască Dieta. Incercarea, de a se da gu- 
vernul provizoriu regelui Prusiei căzu şi se alese un „administra- 
tor al imperiului” în persoana arhiducelui austriac Ioan, care 
formă primul guvern imperial (Justiţie, Interne, Afaceri Străi- 
ne, Războiu, Finanţe, Comerţ). | | , 

Parlamentul votează noua Constituţie a Imperiului, adop-. 
tată de State la 28 Martie 1849. In urma unor lungi discuțiuni 
şi a ostilităţii împotriva Austriei, se dă regelui Prusiei titlul de 
împărat al Germaniei. Austria, se retrage din Confederație. Dar - 
această Constituţie nu fu- niciodată aplicată, deoarece regele 

„Prusiei, Frederic. Wilhelm, refuză, Coroana, imperială, „cerând 
"să fie rugat de prinții germani s'o primească. Nu vroia, so pri- 
„ mească din mâinile parlamentului. Prinții nu-i împlinesc dorinţa. 

"tere în Prusia, „Bismarck. Politica lui. Bismarck se formulă clară. 
dela început. Adversar hotărît al parlamentarismului şi liber- 
tăților, el va, avea o atitudine dublă : în Prusia, va căuta să - 
restrângă din ce în ce mai mult libertăţile şi să silească pe toată 
lumea la muncă și energie; în celelalte ţări se va arăta foarte li 

. beral, Conflictul va izbucni repede între el şi Parlament; i se va. 
refuza bugetul, "Bismarck va guverna fără buget votat ; i se 

„Situaţia rămâne neschimbată până în 1862, când ajunge la Pu- : 

7 

va refuza, sporirea armatei, el va creia regimente noui fără - 

pe Bismark, în urma unor scene violente, acesta-i replică net : 
„Puterea preşedintelui se opreşte la banca, miniștrilor”. Guver. 
nul închise. atunci Landtagul. 

"In schimb, cu ţările celelalte, el avea o politică foarte 

- votul Adunării. Când prezidentul adunării îl cheamă la ordine . 

- conciliantă şi foarte liberală, spre a câştiga simpatiile, în Spe-- 
cial ale Germaniei de Sud, în majoritate . liberală. , 

| Luptele continuă în Germania, divizată în două, Confede- : 
rația de Nord, şi Confederaţia de Sud (1867 ). Bismarck îşi dădu 
seama că înţelegerea între aceste două grupări nu se poate face 
decât prin arme. De aceia, continuă să întărească Prusia Şi ță- 
rile din Confederaţia de Nord. Ţările din Confederaţia de Sua. 
văzând importanţa, luată de ţările din Nord, încep. să declare, 

„rând pe rând, că pun forțele: lor armate la dispoziţia Confede- . 
raţiei de Nord. "Alcătuirea: acestei Confederații se > făcu pe bază 

.
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de tratat între diferiţii prinți ai Statelor şi regele Prusiei. Sin-- 

„gură Constituţia ei fu supusă aprobării poporului dată prin. 

„Reichstag, ales pe bază de sufragiu universal, în toate Statele 

. Confederaţiei. 

Organele Confederaţiei: erau : un pr aesidinum, aparţinând. 

regelui Prusiei, un Consiliu federal (Bundesrath), reprezentând . 

guvernele Statelor şi o adunare aleasă. (Reichstag). 

Unitatea germană, astfel stabilită în jurul Confederaţiei 

de Nord, deveni -un fapt definitiv în 1870, când izbucni războiul . 

„. franco-german. Sudul urmă fără discuţie şi cu tot entuziasmul 

Confederaţia de Nord ; victoriile. repurtate mări sentimentul 

naţional și întreaga Germanie ceru proclamarea Imperiului unis 

tar. Sudul, în urma negocierilor duse de-Bismarck, intră şi el-în. 

Confederație (Bund), care, acum se'numeşte Reich. Regele Pru- 

siei fu proclamat Impărat în palatul dela Versailles (18 Ia-. 

nuarie 1871) în prezenţa prinților germani. 
121. — Organizarea imperiului german. — Imperiul se orga- 

 nizează sub forma unei puternice confederaţii, fiecare Stat pă- 
“strându-și independenţa. și . forma de organizare politică. Spre: 

deosebire de confederaţia elveţiană, Statele nu sunt obligate să. 

aibă o anumită organizare, ci pot avea formele politice cele mai. . 

- diferite. In schimb Confederaţia, care se creiază, după -princi-: 

piile și expresia lui Bismarck, numâi în aparenţă prin tratate, . . 

în realitate; în cele mai multe cazuri prin forţă, avea nevoie, 

-pentru a se putea menţine, de un organism puternic. 

Autoritatea, federâlă era încredinţată la trei organe : Im 
păratul, Bundesrath-ul şi Reichstag-ul. 

Impăratul. Pactul confederației recunoaște ca Impărat al. 

Reichului pe regel Prusiei, prin succesiune la tron, în ordinea 

eredității. Atribuţiile lui sunt multiple : reprezintă Imperiul în. 
- relaţiile externe, are drept de a declara războiu şi încheia pace;: 

are dreptul de a convoca și proroga, parlamentul federal ; pro- 

*mulgă. legile imperiului și priveghează la executarea lor ; nu- 

„meşte şi revoacă funcţionarii imperiului, având contrasemnarea 
Cancelarului. . - : 

Impăratul este nerăspunzător pentru actele sale; el este: 

ajutat în atribuţiile sale de Cancelar. 

Cancelarul este preşedintele de drept al, Bundesrath- alui; „ 
este numit de Impărat şi revocat tot de dânsul, după bunul său 

„plac. Cancelarul impune Bundesrath-ului direcţia lucrărilor şi 
- . ? . 4 . 

7
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serveşte de legătură între Impărat; şi Reichstag. El are aproape 
acelaș rol ca preşedintele de Consiliu în guvernul parlamentar. - 

Prin intermediul Cancelarului se adresează Bundesrath- 
ului comunicările cari vin dela Reichstag. Toate actele Impăra- 
“tului sunt contrasemnate de dânsul, afară de măsurile militare. 

 Bundesrath-ul formează Consiliul federal al Imperiului, 
„ “compus din 58 de reprezentanţi ai Statelor confederate, delegaţi . 

«de guvernele fiecărui Stat. Hotărîrile lor trebuie să fie con- 
forme. cu instrucţiile date de guvernele respective ; ei nu pot 

„vota. fiecare în parte, ci toți delegaţii unui Stat, întrun singur 
fel, deoarece reprezintă Statul. 

| Fiecare Stat avea un număr deosebit de voturi, după i im- 
portanţa sa : Prusia; 17 ; Bavaria, 6 ; Saxonia şi Wiirtemberg, 
:4, ete..; Totalul voturilor era însă 58. In afară de aceasta, Can.-. 
celarul "imperţului, ca preşedinte, avea vot preponderent. Hege- 

„__monia Prusiei era, definitiv asigurată, | 
Bundesrath-ul are un întreit caracter : legislativ; admi- 

„__nistrativ, judecătoresc. 
a) Administrativ, pune în aplicare legile Imperiului, con= 

"trolează modul cum sunt executate și dificultăţile ce întâm- 
“pină ; poate să îndrepte aceste neajunsuri pe cale regulamentară. ,- 
“Controlează finanţele Imperiului ; numeşte membrii Curţii de” 
Conturi şi ai Tribunalului suprem dela Leipzig (Reichsgericht.), 
EI poate decide dizolvarea, „Reichstag-ului ; adeziunea sa este . 
necesară Impăratului în caz când declară războiu ; poate con- 
'strânge un Stat al imperiului la ascultare faţă de Reich. 

”b) legislativ, elaborează legile Imperiului. Deși dreptul de 
“iniţiativă aparţine Reichstag-ului, în practică legile sunt pre-. 
“gătite de Cancelar şi funcţionarii Imperiului şi. adoptate de 
“Bundesrath. 

<) judecătoresc, rezolvă conflictele juridice. dintre State; 
“serveşte de Curte Supremă în caz de. -denegare de dreptate din 
"partea Curţilor Statelor. Tribunalul Imperiului dela Leipzig 
-( Reichsgericht ) judecă crimele de înaltă trădare contra, Impe- -. 
riului și a „Impăratului şi în anumite cazuri, un recurs special 
împotriva, deciziilor Curţilor Statelor. Caracterul său însă este 

- deosebit de al Tribunalului suprem elveţian şi de al Curţii Su- 
“preme din Statele-Unite, organe cari contribuie în cel. mai înalt 
“grad la menţinerea şi unitatea, Statului federal. 

Reichstag-ul este adevăratul Parlament al Imperiului. 
Ss N



N 

FORMELE STATULUI » 183. 

Membrii săi se aleg prin vot universal direct. Un deputat re- 

prezintă în termen mediu o sută de mii suflete. Dreptul de ale- - 
" gător se dobindeşte la vârsta de 25 de ani. , 

Membrii Bundesrath-ului nu pot face parte din Reichstag; ; 

pot însă. lua parte la. desbateri, reprezentând părerea guvernului. 

lor. Reichstag-ul nu se poate întruni separat de Bundesrath, pe. 

când acesta poate. 
Aceasta este noua organizare care se dă Confederaţiei ger- 

mane, Imperiului german, în 1871. El este departe încă de a. 

fi un Stat federal ; în fapt este însă un stat unitar, menţinut. 

prin autoritatea și forţa Prusiei, impunându-i-se legile și or- 

ganizaţia voită de Prusia. Treptat, treptat, prin autoritatea me- 

„Teu crescândă a Prusiei, Bundesrath-ul, cu majoritate de două. - 

treimi, obligă Statele să-şi modifice Constituţia și să, accepte” 

legile interne preconizate de Prusia. Impăratul guverna ca un. 

suveran absolut, servindu-se de Cancelarul său, care era cu. | 

„totul independent de Reichstag. Votul de neîncredere nu-l putea - 

înlătura. ” 
Organizarea aceasta, cu mici reforme, în chestia socială, | 

între ani 1872—1876 și 1884—1892, rămase neschimbată..; o în= 
cercare de reformă electorală în 1906 dădu greş. Anul 1914 găsi 

- Germania cu vechea organizare a lui Bismarck. 

122. — Actuala organizare a Imperiului. — La 11 August 

1919, poporul german, în urma marelui războiu, în dorinţa „de: 

a reînoi şi consolida Imperiul, în libertate şi justiţie” îşi dădu 

la: Weimar, o nouă Constituţie. Este de remarcat că această. 

“Constituţie nu mai este opera tratatelor încheiate între diferitele 

State, ci opera colectivă a naţiunii germane. Statele nu iau nici: 

> parte la, alcătuirea Constituţiei și nu-şi dau nici măcar ade: 

ziunea lor ulterioară. Constituţia federală impune acum Sta- 

_telor componente să aibă Constituţii cu regim democratic, cu. . 

vot universal, şi să fie credincioase nouii forme republicane a 

Reich-ului. - 

Competinţa Reich-ului este mărită foarte mult ; ; i se dă 

dreptul exclusiv de a legifera în următoarele materii : relaţiile. 

cu străinătatea, regimul colonial, naționalitatea, libertatea 'de 

circulaţie, imigrația, emigrația. și extrădarea; organizarea for- 

ţei publice ; sistemul monetar ; regimul vamal; regimul poște- 

“lor, telegrafelor, telefoanelor (art. 6). - 

Reich-ul are deasemeni dreptul de a legifera în următoa-.
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“rele materii : areptul civil, dreptul penal, “procedura judecăto- | 
» rească și de execuţie, regimul. paşapoartelor. şi poliţiei străini- 
lor, regimul presei, regimul sanitar, muncitoresc, protecţia fo- : 

--ştilor luptători, a văduvelor şi orfanilor; dreptul de expropriere” 
şi o serie de alte materii de interes general (art. 7). enumerate 
atât de larg, încât cuprind toate domeniile în care puterea le- 
giuitoare are cădere să se amestece. Reich-ul dobîndeşte astfel 
cel mai complect drept de legiferare. Faptul rezultă şi din art. 
12 din Constituţie, care declară că; Statele păstrează. dreptul de 
a legifera pentru materiile care nu sunt date în căderea exclu- 
sivă a Reich-ului (art, 7), numai dacă Reich-ul nu exercită drep- 
tul lui de legiferare. Asupra unor din aceste materii, chiar în 
cazul acesta, Reich-ul păstrează dreptul de veto „dacă binele 

„colectivităţii întregi este în cauză”. Coroborate aceste dispoziţii 
:cu acele ale art. 8—11 din Constituţie, care acordă cele. mai 
depline drepturi de legiferâre. Reich-ului, se poate lesne con: 

„stata că ne găsim în faţa, unei transpuneri legale a regimului 
'creiat în'1871, când Prusia, prin intermeaiul Cancelarului, avea 
cel mai deplin drept de legiferare. Un singur lucru s'a schimbat” 
numai : organul de legiferare. * - 

Reich-ul apare acum ca un organism extrem de puternic ; 
'concepţia de Stat federal face un neașteptat progres. Legiie 
_Reich-ului au superioritate asupra legilor Statelor (art. 13). 
"Se creiază o Inaltă Curte de justiţie a Reich-ului, ( Staatsge.. | 
zichtshof), , care să rezolve conflictele dintre legile Reich-ului 
'şi ale Statelor, mai mult chiar, se poate modifica hotarele Sta- 
telor prin revizuirea Constituţiei, sau când interesele-Reich-ului 

* O'cer; sau când vrea populaţia, chiar printr'o singură lege or. | 
_dinară (art. 18). 
| Deasemeni, din Dunct de vedere administrativ, Reich-ul 

îşi întinde puterile sale: supraveghează funcţionarea admini- 
straţiei și aplicarea legilor în toate domeniile ce-i sunt. rezervata 
legiferării sale ; are dreptul de a alcătui regulamente și instruc- 
ţiuni pentru aplicarea acestor legi. ; ; Guvernele Statelor, câna . 
execută legile Reich-ului, sunt obligate să îndrepte greşelile de 

„"execuţie constatate de organele Reich-ului. Dacă ar exista neîn-: 
 ţelegeri între guvernul Reich-ului şi al unei ţări, se poate seziză,. 
de oricare din ele; Inalta Curte de Justiţie. 

În privinţa, justiției, Reich-ul creiază o justiție” constitu. 
vională, competentă de: a examina constituționalitatea legilor în .



FORMELE STATULUI , 185 

toate Statele cari n'au' o asemenea jurisdicție şi de a cunoaște: 

conflictele de drept public dintre Reich şi ţări. Aceste conflicte. - 

pot fi deduse în fața, Inaltei Curți de una din părţile litigante.. 

Deasemeni, se prevede creiareă tribunalelor administrative, me- 

„ nite să cenzureze abuzul organelor administrative. 

Organele de guvernare ale Reich-ului sunt : Reichstag-u ul , 

„preşedintele Reich-ului şi Reichsrath-ul. 

- Reichstag-ul este adunarea naţională a poporului german. 

„Deputaţii sunt aleşi pe baza, sufragiului universal, egal, direct: 
- şi secret, de alegători bărbaţi şi femei având 25 de ani împli- 

niţi, pe bază de reprezentare proporţională. Alegerea se face pe: 
termen de 4 ani. Preşedintele Reich-ului poate dizolva Reich- 
stag-ul, o singură dată pentru acelaş motiv ; nouile alegeri tre-. 
buie să se facă în 60 de zile. Validarea, alegerilor şi stabilirea. 

incempatibilităţilor şi a .nedemnităţilor. este încredinţată unui. 

Tribunal electoral. : 

„ Reichstag-ul votează legile Reich-ului. Iniţiativa. legilor 

aparţine guvernului Reich-ului şi membrilor Reichstag-ului.. 

__ Când legile' sunt, prezentate de guvern, ele trebuie- să aibă în 

__ prealabil aprobarea Reichsrath-ului. In caz de neaprobare, gu-. 

„ vernul poate depune proectul, adăugând însă şi opinia separată. 

“a Reichsrath-ului. La fel, dacă Reichsrath-ul votează un proect: 
de lege pe care guvernul nu-l aprobă, acesta este obligat să-l. 

depună în Parlament, anexând și punctul său de vedere. Legile. 

sunt promulgate de Preşedintele Reich-ului. Prezidentul Reich- 

'ului are drept să supună legile votate referendumului popular: 

(art. 73), în termen de o lună după ce i-au fost remise pentru. 

" promulgare. 

Reichsrath-ul are ărept de veto asupra legilor votate de- 

Reichstag. In acest caz, Prezidentul Reich-ului supune legea 

=
 

votată unei noui deliberări a Reichstag-ului. Dreptul de veto.. 
trebuie exercitat în două săptămâni dela votarea legii. Dacă nici 

după a doua deliberare Reichsrath-ul nu cade de acord cu Reich- 

stag-ul, prezidentul' Reich-ului, poate, în termen de 3 luni, să 

facă apel la referendum. Dacă nu face, legea se consideră 'că- 

zută. Dacă însă Reichstag-ul, în a doua deliberare, a adoptat 

legea cu majoritate de 2/3, Prezidentul este obligat, în termen 

„- de trei luni, s*o publice, sau să facă apel la popor. Dar și aici 

Constituantul a avut grijă să apere prestigiul și autoritatea - 

" Reichstag-ului, căci a, venit și a declarat că decizia Reichstag- 

7 
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ului nu poate fi anulată prin referendum decât dacă ia parte 
Ja vot majoritatea alegătorilor, Atribuţiile și autoritatea Reich- 
stag-ului devin“ considerabile în noua organizare. Reichrath-ul 
Primește un rol cu totul redus. | a i 

„Preşedintele Reich-ului este ales de întreg poporul ger- 
“man pe ani ; poate candida orice german dela vârsta de 35 
de ani împliniţi. Este interesantă formula jurământului pe care-l 
depune şi care arată: noua structură a Statului: „Jur să-mi 
consacru toate forțele mele pentru binele poporului. german, 
să-i desvolt prosperitatea şi să-l feresc de orice pagubă, să ob- . 
serv Constituţia, și legile Reich-ului, să îndeplinese conştiincios. . 
obligaţiile mele, să fiu drept faţă de toți”. Nici o-urmă a, vechii 

“Confederații nu mai apare ; ideia Statului unitar reese pe 
- deaîntregul. Prezidentul Reich-ului poate fi destituit printr'un 

plebiscit; în' urma propunerii Reichstag-ului, luată cu majori- 
tate de două treimi. Din momentul deciziei Reichstag-ului, atri- 
„buţiile sale încetează ; dacă plebiscitul e favorabil prezidentului, 

"acesta, e considerat reales, iar Reichstag-ul dizolvat. | 
Preşedintele reprezintă Statul în relațiile externe ; pacea și 

„războiul nu pot fi declarate decât în baza unei legi a Reich-ului ; 
“poate însă încheia tratate şi convenţii internaţionale ; aproba-, 
rea Reichstag-ului nu-i cerută în acest caz decât în materiile 
;date în competenţa sa legislativă ; Prezidentul numeşte şi re- . 
voacă pe funcţionarii Reich-ului ; este comandantul suprem al | 
armătei Reich-ului ; poate constrânge pe cale armată un Stai . 
„să respecte Constituţia şi legile Reich-ului ; în caz de pericol -. 
grav poate suspenda garanţiile constituționale privitoare la [i- - 

„ bertatea individuală. El trebuie să aducă imediat aceste măsuri | 
-la cunoștința, Reichstag-ului. Toate actele preşedintelui trebuie 
să fie contrasmenate de Cancelar (primul ministru) sau de mi- - 

„“nistrul respectiv. Preşedintele numește şi revoacă pe.Cancelar 
'şi pe miniștri. Toţi acâştia trebuie să se bucure de încrederea 
„Reichstag-ului. Ideia guvernului parlamentar este primită pe . 
“deantregul de noua Constituţie (art. 54). Mai mult decât atât, - 
această, idee devine o.realitâte, căci se transpune în formă de 
lege un principiu care stă la baza regimului parlamentar, acel 
al încrederii parlamentare. Acest principiu se aplică în Statele 

-cu regim: parlamentar înaintat în baza tradiţiei ; el devine în. 
“Germania principiu constituțional. N 

". Reichsrath-ul este organul de participare a ţărilor ger- 

Li
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mâne la legiferarea şi administrarea Reich-ului. 'Țările sunt. 

"reprezentate prin delegaţi, membri ai guvernelor lor. Reichs- 
rath-ul este convocat de guvernul Reich-ului numai dacă a, tre:a - 

„parte din membrii săi o cer. Reichsrath-ul e prezidat de unul din 

membrii guvernului: Reich-ului. Miniştrii Reich-ului sunt datori 

să ţină în curent Reichsrath-ul de modul cum conduc afacerile 
Reich-ului. 

Este lesne de observat rolul extrem de mic care i-a rămas 

acestui Consiliu al Reich-ului. Este o simplă amintire a vechilor . | 

Diete, menţinut, “desigur, numai spre a face să se respecte 

amorul propriu al Statelor ; el n'are nimic din autoritatea şi 

importanța Senatului american. 

„ Evoluţia “Statului german a făcut progrese uriaşe şi a 

ajuns să se conformeze ritmului vremei ; instituicea guvernului 

parlamentar, bazat pe un deosebit de interesant sistem electoral 

„pe deoparte și tendinţa unităţii Statului german, depăşind limi- 
tele unui Stat federal şi creind un Stat unitar naţional, de-altă 
parte, sunt opera adunării din "Weimar, consacrată în Consti- 

tuţia, inspirată şi redactată de prof. Preuss. Evoluţia, Confede- _: 

* raţiei Statelor germane şi-a urmat mersul ei natural către Statul 

unitar, adoptând forma intermediară a Statului federal. Ideia, 

-de revanșă, care încolțeşște în sufletul poporului german, va duce 

"în mod firesc la, dispariţia tuturor urmelor de confederație și 

la creiarea şi în formă — în fapt el este împlinit de mult — 

a . Statului unitar german, 

C. — Statele Unite ale Americii de Nord. 

| 123 — Evoluţia istorică. —La sfârşitul secolului XVI-lea, | în 

urma rupturii dintre Anglia şi Spania, care până atunci deținea. 

_ aproape monopolul descoperirii de ţinuturi noi și era singura 

care avea, colonii, Anglia, începe şi dânsa cercetarea ținuturilor 

„ noui şi creiarea, de colonii. La, începutul secolului XVII-lea En- 
glezii se stabilesc în 'Terra-Nuova ; de aci, colonizarea lor se 

întinde repede î în Nordul continentului american. Beneficiile co- 

merciale rezultate din exploatarea acestor ţinuturi virgine, îi, 

„determină să dea o mare extensiune descoperirii de ţări noui. 

Dar mai era şi un alt motiv : Anglia, scăpată de luptele religi- 

a +
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„-oase şi certurile politice din secolul XVI-lea, unită cu Scoţia, 
“dorea. acum să câștige hegemonia mărilor ; intră în luptă cu. 

“Spania, care o deținuse până atunci. şi cu care fusese aliată ; 

întră în luptă cu Franţa și cu Olanda, carea avea colonii și reu- 

şeşte, rând pe rând, să 'le învingă și să le smulgă coloniile, - 

“Franţei î îi luă insulele Antile şi Canada, Olandei insula Sf. Elena, - 

care deveni bază navală ; deasemeni, în timpul războiului de 
seccesiune .îi ia . Spaniei, cu concursul Olandei, Gibraltarul - 

(1713), unde instalează o nouă bază navală și devine stăpâna 

- „Mediteranei. a , 

- Instalarea Engiezilor î în aceste colonii se făcea, la început, 
“numai din' motive economice ; coloniile procurau industriei şi 
flotei engleze materii prime, câre, transformate apoi în manu- . 

facturi, erau desfăcute în condiţii excelente pe pieţele nouilor 

- colonii; coinerţul englez ia o desvoltare imensă. Englezii, intrând 

la început ca simpli ocupanţi, se gândesc să-şi asigure hegemc- 
nia economică asupra acestor colonii. Le aplică un regim eco- ! 

“nomic special, pactul colonial, care se aplica, dealtfel tuturor 
coloniilor în acel timp (sec. XVII şi XVIII). Prin acest pact, 

“anumite produse coloniale, zahărul, tutunul, scorțişoara, bumba-. 
„eul brut, nu puteau fi exportate decât pe pieţele engleze (1660). 
“Cu timpul, lista acestor produse se mări, Anglia rezervându-și. 
„monopolul cumpărării. Pactul colonial merse şi mai departe 
“însă: obligă coloniile să-şi transporte mărfurile lor numai pe 
"vase engleze ; e ceiace s'a numit monopolul pavilionului en- 
: glez 1*). Deasemeni, se interzicea coloniilor înființarea, acelor in- 
dustrii cari existau î în metropolă, desigur, pentru. a favoriza pro- 
-ducţia Angliei. Un puternic regim vamal se institue, regim care . 
:va deveni în curând, din: cauza numeroaselor contrabande, mai 

» mult un regim de formă. , . 

„Odată cu instalarea dominaţiei. economice, Englezii, rez- 

-pectuoși totuşi de felul de viaţă politică, din colonii, pentrucă, 

- deocamdată, aceasta nu-i interesa, î încep, încetul cu încetul, să-şi 

impună, instituţiilor lor de conducere. Oricare ar fi fost felul co- 

“loniilor, — , colonii ale Coroanei, Colonii pe bază de chartă sau 

: colonii de proprietar — toate se bucurau de „oarecare libertate 

> 

12) Pasquet — . Histoire politique ct. sociale du peuple: americain, Paris, 

1924, I, p. 277. . a a
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_şi de menţinerea instituţiilor locale existente. Regimul acesta 
era următorul : colonia era condusă de un Guvernator, ales în 
coloniile constituite pe bază de chartă :3), numit de proprietar 
cu aprobarea Regelui, în coloniile de proprietar +) şi numit de - 
Rege în cele opt colonii ale Coroanei:5). Guvernatorul era asistat 
de un Consiliu, numit de Rege sau de proprietar în coloniile de 
Coroană sau de proprietar, ales în coloniile de chartă. Acest con- 
siliu servea de Cameră Inaltă în parlamentul colonial şi exercita 
jurisdicţia de apel în colonie :€). Alături de acest consiliu întâl- | 
nim existența, unei a doua Camere, aleasă pe bază de sufragiu | 
foarte restrâns. 

“ Legislatura, colonială însă, din cauza intereselor Angliei, 
nu era liberă. Parlamentul Coloniei trebuia să supună aprecierii 

* 

guvernatorului legile votate. Afară de coloniile pe bază de 
chartă, acesta, avea „dreptul de veto, pentru motive de oportuni- 

„tate sau de ilegalitate, î in raport cu dispozițiile imperiale. Când 
guvernatorul , din motive de politică locală, nu exercita acest 
drept, el trecea asupra Regelui. In coloniile de chartă, guverna- 
torul putea exercita dreptul de veto, însă deciziunea era deferită 
Consiliului privat (Privy Council) dela Londra. = - 

Dar coloniile reuşiră de timpuriu să restrângă întrucâtva 
acest drept arbitrar al Guvernatorului ; dealtminteri, în toate 
cazurile, aceştia, procedau cu deosebită prudenţă. Exemplul li- 
bertăţilor din Anglia pătrunde şi în colonii, în special prin refu- 
giaţii politici din Europa ; parlamentele -coloniale reușesc să se 

“apere de atotputernicia guvernatorului prin refuzul bugetului: 
sau prin sprimarea salariului său. 

Cu toată această autonomie, coloniile sufereau de strânsa 
dependenţă c cu metropola, în special din punct de vedere econo- 

13) Două colonii din America de Nord, Connecticut şi Rhode-Islande, 
din cauza rezistenţii locuitorilor, devin colonii ale Angliei pe baza unei charte, 
dată de monarh şi prin care dobindiau un „drept propriu de legiferare, în limi- 
tele stabilite de chartă. Guvernatorul cra însărcinat cu supravegherea respectării 
acestei charte; legile socotite de el contrare erau deferite judecății lui Peivy Council 
din Londra. Aplicarea lor era suspendată până la pronunțarea acestei . instituţii. 

14). Maryland şi Pennsylvany-Delaware, 
15) Carolina de. Nord, Carolina de Sud, Georgia, Massachusetts, New- i 

Hamsphire, New-Jersey, New-York, Virginia, 
16) Vezi Pasquet — op.cit, t. |, p. 220. „Vezi şi ]. Magnau de Bornier 

L'empire britaniaue, 1930.
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„mie. Influenţa ideilor franceze pătrunde puternic şi cu toaată. 

sinceritatea în colonii; goloniștii adoptă aceste idei, mai ales că. 

ştiu că Franţa, nu mai are nici un interes în colonii, dela, pier-- 

„derea Canadei. Sub influența acestor idei, 13 colonii: se revoltă - 

în 1774 şi refuză să plătească un impozit stabilit de metropolă. 
fără -asentimentul lor (no taxation without represenitation,). 

| Este începutul independenţii Statelor-Unite. Este manifestarea. 

ideii de libertate care era înrădăcinată în. sufletul coloniştilor,. 

„Din epoca când Puritanii se instalară pe cele dintâi pământuri. - 

” de colonizare în Noua Anglie, o arzătoare pasiune pentru liber-: 

tate susţinea curajul tuturor, pasiune foarte - puternică chiar: * 

printre Irlandezii din Virginia. (Scoţia. irlandeză) Gin Caroline: 

şi din Pensilvania, care veniseră în America, pentru a se sus-- ! 

trage opresiunii Ulsterului. Intensificată prin lunga luptă contra: 

Regelui George III, această dragoste de libertate se desfăşură. 

cu atât mai mult cu cât poporul crezu că odată cu libertatea îi . 

va, veni tot felul de alte satisfacţii. In timpul războiului Inde-: 
" pendenții, cei cu păreri conservatoare, anatemizaţi şi trataţi de- 

- dușmani ai libertăţii, trebuiră să se.resemneze la tăcere sau la . 

- fugă. Victoria poporului asupra puterii arbitrare glorifica î în a-- 

celaș timp libertatea şi poporul” 17), 

Aceste idei, întrun mediu îndeajuns pregătit, duc la pro-- 

“clamarea, independeţii celor 13 State-Unite ale Americei (1776, 

Iulie 4). Doui ani mai târziu, Statele 'revoltate împreună, alcă- 

tuesc un pact de confederație şi de perpetuă unire (9 Julie 1778) 

care va intra în vigoare cu începere din 1781. 
- Pactul, făcut dealtfel din necesitatea unităţii acestor State . 

în războiul cu metropola (1776—1783) prevedea . independenţa. * 

Statelor asociate. Congresului, adică consiliului de delegaţi ai - 

Statelor, i se atribue numai dreptul de războiu şi pace, drep- 

tul de legaţie şi de a reprezenta Confederaţia. Confederaţia nu.. - 

avea un organ central executiv: e o ligă de apărare şi ajutor,. 

după sistemul ligelor germane ; ; Congresul are aceiaşi auto-- 

ritate ca şi Dieta germanică, care ajunsese obiectul de glumă. 

al Europei. Nimeni nu lua în serios acest nou organism. Difi- 

cultăţile lui de funcţionare apărură în special după terminarea. 

războiului cu. Anglia. Si 

17) ]. Bryce: Les democraties modernes, t. II, p. 13. 

IN
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128. — Constituţia din 1787. — Toate aceste neajunsuri 
xepercutate mai 'ales asupra comerțului, care forma viaţa 
acestor State, determinară o mișcare în favoarea revizuirii - 
“Pactului şi strângerii relaţiilor dintre State, prin creiarea unui 
organ central autoritar. Delegaţi ai mai multor State, întru- 
niți în 1786'la Annapolis, în vederea reorganizării comerţului, 
ajung la concluzia că este necesară convocarea unei constitu- 
„ante pentru a se consolida Confederaţia. Congresul primi pro- 
“punerea ; Statele, 11 numai, trimiseră delegaţi la Filadelfia, 
şi în 1187 se semnă o noua convenţie, care fu supusă apoi rati- . 
ficării parlamentelor fiecărui Stat. Noua Constituţie intră în 
“vigoare în 1789. Preambulul ei se exprimă astfel : „Noi, po- 
porul Statelor-Unite, doritor de a forma o Uniune mai perfectă, 
de a stabili justiţia, de a asigura liniștea internă, de a lua 

"măsuri de apărare comună, de a desvolta, bună starea generală 
şi de a asigura binefacerile libertăţii, pentru noi şi urmaşii 
noştri, decretăm și stabilim această Constituţie pentru Statele- 
"Unite ale Americei”. Tot în acelaş an aderă la dânsa Carolina 
de Nord, iar în 1790 Rhode Island, cele două State care nu tri: 

_-miseseră delegaţi în constituantă. Ea este considerată de Bryce 
„Brin textul ei rigid, prin respectul ce-l-inspiră, prin adaptarea 
ei sufletului popular, instrumentul cel mai legal de contenire şi 
conducere a unui guvern”. . 

125.— Organizarea Statului federal.—Noua organizare a Sta-' 
telor-Unite este în totul aceia a unui Stat federal. Cele 13 State 

| iniţiale, alcătuesc acum un singur Stat, cu o puternică structură 
Şi organe centrale de conducere. Legătura dintre State e făcută 
pe baza unei Constituţ ii, care, deşi primeşte prin convenţie ade- 
ziunea Statelor, este supusă însă ratificării legislaturii fiecărui 
Stat. Deşi Statele î își păstrează organele lor legislative proprii 
şi-o destul de însemnată independenţă, totuşi creiază organe 
„comune cari sunt de natură să înfăptuiască repede transforma=- 
rea confederației într'un Stat federal. Aceste organe sunt : DTe- 
şedintele republicei, Parlamentul şi Justiţia federală. 
| Preşedintele era, ales la început de un grup de electori, de- 
semnaţi de fiecare Stat, egali în număr cu reprezentanţii Sta- 
“tului în cele două Camere ale Parlamentului ; fapt care acordă 
președintelui o mare independenţă faţă ae Senat. Cu timpul însă, 
numirea electorilor este lăsată Adunărilor populare ale fiecărui +. 
Stat (1868). Alegerea se face pe 4 ani, cu putinţă de a fi reales;. 

7 ' -
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| în prăctică însă nimeni n'a mai fost reales din timpul lui 'Wa- 

shington. Președintele are drepturi foarte, mari, aproape dicta- 

toriale ; el guvernează ajutat de miniștri, persoane de încredere : 

“* numite de dânsul, care e dau socoteală. înaintea Senatului de acti- 

vitatea lor. N 

“Parlamentul, numit Congres e format din două adunări : 

Camera. reprezentanţilor, aleasă prin-vot universal și direct şi 

Senatul, compus din senatori aleşi, câte qoui de fiecare Stat, 

„pe o perioadă de şase ani, o treime 'reînoindu-se la fiecare doui . . 

ani. Până la 1913 senatorii erau. aleși de corpurile legiuitoare 

ale fiecărui Stat ; dela acea dată, alegera se face « de Statul în- 

treg, prin vot universal direct. 

Camera reprezentanţilor votează, legile: de interes federal, | 

„ întoemai ca şi orice legislatură. Atribuţiile Senatului sunt însă. 

deosebit de importante şi ele au crescut mereu, astfel încât Se- 

- “matul a devenit azi o a doua Cameră a Statului federal sau o. 

Camsră. Inaltă; | - 
'EI' are în căderea, sa ăreptul să: 

a) aprobe tratatele încheiate de Preşedinte ; : 

d), confirmă sau respinge numirile funcţionarilor federali; 
| Zăcute de Preşedinte ; , a, 

“'c) se constitue în Curte Inaltă de justiţie pentru a . judeca 

„pe funcţionarii publici — Preşedinte, miniștri, judecători fede- 

rali — trimişi în judecata sa de Camera'reprezentanţilor ; pen= 
tru condamnare se cere o majoritate de două treimi din se- 

“ natori. , ă . - 

. Dela 1894 şedinţele Senatului suit. publice ; el ia o im- 

- portantă parte la activitatea legislativă, - instituind, încă din. 

1816, comisii legislative. Membrii: Senatului îşi iau cu timpul 

libertatea, să voteze nu după instrucţiile primite dela, Stat, ci 

"după conştiinţa, lor; sistemul acesta este: mult superior siste- 

mului federal german, în care:membrii Reichsrath-ului trebuie - 

să voteze după instrucţiile primite dela Statele respective ; în 

schimb atribuţiile Senatului american sunt mult mai importante 

decât ale Consiliului Imperiului. E 

Justiţia federală constitue suportul întregului Stat federal. - 

„Căci federalismul, după expresia lui Dicey,. este sinonim cu - 

„ Tegalismul. „Este clar că, într'o Confederație ca aceia a Statelor-
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Unite, tribunalele devin pivotul pe care alternează organizările 

constituţionale ale ţării. Suveranitatea rezidă întrun corp 

care-şi exercită rar autoritatea sa, și n'are — pentru a mă ex- 

prima astfel — decât o existenţă potenţială ; o legislatură oare- - 

care a, unei țări nu-i altceva decât un corp legislativ subordonat, 

care nu poate face, în sensul cel: mai strict, decât bye-laas ; 

puterile executivului sunt şi dânsele limitate de Constituţie ; 

ori, interpreţii Constituţiei sunt judecătorii. Prin urmare, Du- 

terea judecătorească poate și trebuie să determine limitele auto- 

rităţii guvernului şi a legislaturii ; decizia sa este fără apel. - 

Rezultă că judecătorii sunt nu numai păzitorii dar şi, la un 

moment dat, stăpânii Constituiţei” 15). 

Constituţia, Statelor-Unite a creiat o Curte supermă fede- 

rală, care are însărcinarea de a vedea dacă legile Statelor nu 

“ vin în contrazicere cu Constituţia federală şi cu legile federale ; 

deasemeni, examinează legile federale în raport cu Constituţia, 

„federală. Este singurul mecanism care face să funcţioneze în 

mod normal un Stat federal. „Orice act al Congresului, spune 
cancelarul Kent, orice act al legislaturilor de Stat, orice parte 

a Constituţiei unui Stat, contrarii Constituţiei Statelor-Uhnite, 
sunt necesarmente nule” 19). Vezi această chestie tratată mai 

jos la, cap. Supremaţia Constituţiei: 

„Din această cauză, teritoriul Statelor-Unite s'a “mărit ne- 

” încetat ; în locul celor 13 State, avem azi 48; Statele-Unite au 

devenit o putere formidabilă. Adeziunea nouilor State s'a făcut 

în chipul următor : teritoriile care voiau să se alipească erau 

luate întâi sub protecţiunea, Congresului; își făceau stagiul spre 

a fi capabile să primească regimul și libertăţile Statelor-Unite. 
Aceste teritorii erau încorporate sau neîncorporate. Şi unora 

şi altora li se asigură drepturile garantate cetăţenilor prin Con- 

stituţie. Diferenţa este că în teritoriile neîncorporate Congresul 

poate legifera fără a fi ţinut să respecte în ordinea politică dis- 

poziţiile Constituţiei. El trebuie s'o facă numai în ordinea po- 

litico-economică. i 
Organizarea, aceasta, cu înverşunare apărată de justiţie, 

a creiat dintr'o serie de colonii disparate, un Stat federal, cel 

18) A. V. Dicey: Op. cit., p. 155. 7 

19) Kent: Commentaries, 1, p.. 314 (12-e ed.)., p. 419. 

G. Alcxianu — Curs de Drept Censtituţional 13
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mai bine organizat. O naționalitate și un puternic spirit federal 
apărură îndată 2). 

LR 

"D. — Marele imperiu britanic, + 

+ i - 

„- „ 126.— Formaţiunea sa.—Restul. coloniilor engleze, după re- 
volta-celor. treisprezece State ale Arericii, au continuat să ră- 
mână mai departe, alipite Angliei, formând un Stat unitar, cu- , 
noscut sub numele de Marele Imperiu Britanic. Iri 1778, spre a | 

„preveni revolta pe care guvernul englez o prevedea, se votă T7u- 
xation of Colonies Act, prin care se declara că nici un impozit 
sau taxă în colonii nu se va mai vota, de parlamentul britanic. 
Cu toate acestea, nu s'a putut împiedeca, ruptura unei însemnate 
părţi. din domeniul său colonial. Atunci, atenția Angliei se în- 
dreptă în alte direcţii, spre a recâștiga ceiace pierduse, „Din 
1188 începe colonizarea în' Australia, întâi prin deportarea de- 
ţinuţilor. Clima şi pământul, favorabile condiţiilor .de viaţă din 
Europa, populă repede această regiune cu exilați politici și cu , 
coloni europeni. In urma, luptelor cu. Franța, Anglia dobîndi . 
Ceylan şi Capul Bunei Speranţe dela Olandezi (1810, şi se in- 
stală puternic în Africa de Sud şi în Natal. Noua Zelanaă este 
ocupată în 1840. Şi mărirea, Imperiului continuă. 

" Toate aceste ţări noi, cari intrau sub dominaţia sa, erau 
supuse acelui Common law englez, asigurând, în aparenţă nu- 
mai, populaţiei o serie de garanţii şi libertăţi. Sa 

Ideile de libertate care pătrundeau şi în Dominionurile 0) 

20) „Dragostei de libertate se adăuga la fiecare colon o mare încredere 
în independenţa personală, dar această concepţie despră forţa individualismului nu 
excludea asociaţia în acţiune. Cetăţenii întreţineau acest sentiment de ajutor reci- 
proc în întrunirile care se ţineau în oraşe sau în anumite localităţi din regiunile . 
colonizate; toţi rămâneau totuși duşmani ai supravegherei și. al celui” mai mic 
control oficial asupra persoanelor. La cei mai mulți, aceste tendinţe nu aduceau 
nici o atingere respectului legii, nici sentimentului ce] aveau despre valoarea . 
ordinii publice“. (]. Bryce — op. cit, t, Il, p..13). 

” 20) Cuvântul „Dominion'“ care vine dela latinescul dominium şi dominatio. 
are 'un îndoit înţeles: Ia - 

a) întrun prim sens, foarte. larg, cuprindea toate coloniile, năvile şi 
bunurile care se găseau sub supunerea Regelui Angliei; 

J
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engleze ridicară de timpuriu numeroase nemulțumiri împotriva 
stăpânirii engleze. Proclamarea independenţii Americii contribui 
şi. mai mult la, creiarea unei stări de spirit particulare în restul 
coloniilor ; Irlandezii catolici, persecutați în urma actului dela. 
1800, se refugiară în colonii şi aduc cu dânşii ura, împotriva, 
Angliei și setea de libertate. In fruntea nemulțumiţilor se găsea 
Canada franceză, îmbibată de ideile liberale ale Franţei care, 
deprinsă să trăiască sub imperiul cutumei de Paris, nu se putea 
împăca, de loc cu noua viaţă instaurată de Common law. La 11791 : 
Canada se împărţi în două, Sudul francez şi Nordul englez. Sudul 
primea instituţii liberale, cu un regim reprezentativ, Aceste 
mici reforme nu făcură să dispară, nemulțumirile ; în 1838 gu- 
verunul britanic trimise pe lord Durham să ancheteze cauzele 

„nemulțumirilor din Canada. Raportul său, depus în 1839, poate 
fi considerat ca data naşterii celui de-al doilea, Imperiu britanic; 
el propunea să se acorde în Canada o îndreptare a situaţiei ne- 
norocite din colonie. Guvernul primi propunerea pentru Canada; 
în mai puţin de 50 de ani trebui să acorde aceleaşi drepturi ma- 
Jorităţii coloniilor sale. Coloniile de- populaţie albă sunt domi- 
nate, în a doua jumătate a sec. XIX-lea, de un puternic curent 
spre autonomie. In acelaș timp însă se începe și o puternică 
mișcare de concentrare a coloniilor. Canada, dela 1867—1905 2) Fă 
Commonwealth-ul Australiei în 1900 ; Uniunea Africei de Sua Ă 
în 1903. “Se creiază, deci la începutul secolului actual o serie de 
colonii federate, guvernate de regim parlamentar, de ceiace En- 
glezii numesc self governing colonies. 

“Evoluţia acestor colonii se urmă repede pe linia trasată 
de lord Durham 'până'n 1914. Autonomia lor merge crescând 

b) într'un al doilea sens, din 1867 în urma lui British North America Act, . 
cuvântul Domiriion. servi ca să desemneze în 'mod oficial Canada; cum "actul 
acesta dădea Canadei o situaţie privilegiată, noţiunea Dominion reprezintă o co- 
lonie privilegiată, bucurându-se de aceleaşi drepturi ca şi Canada. , 

21) Primul act de federalizare al Canadei este British North America Act 
(1667), prin care cele două provincii Ontario şi Quebec, împreună -cu Noua 

„ Scoţie şi Noul Brunswick formau Dorminionul Canadei, alcătuind un Stat federal. 
Puterea executivă este exercitată de Coroană, reprezentată prin guvernatorul 
general; comanda armatei îi aparţine tot acesteia şi o exercită prin intermediul, 
unui ofițer englez până în 1904. Parlamentul e compus din Senat şi Camera 
Comunelor. Senatorii sunt numiţi pe viaţă de guvernator; deputaţii sunt aleşi pe 

- bază de reprezentare proporţională; magistraţii sunt numiţi de guvernator. 
« t 
N 

+



1 N . , 

96 STATUL 

din ce în ce ; singură politica externă rămâne deplină în mâinile 
guvernului englez. Odată cu âceastă evoluţie spre autonomie se 
creiază în colonii un spirit de independenţă. politică şi o idee 
naţională, care-va aduce însemnate modificări în structura Im-. * 
periului britanic. . e 

127. — Situaţia actuală a Dominionurilor. Războiul. din 
1914 a avut darul să strânsă relaţiile între metropolă şi .Do- 
minionuri, dar în acelaş timp să aducă: şi independenţa lor. 
Marea Britanie declară războiu în numele întregului Imperiu, 
fără să consulte pe nici una din coloniile €i.; o făcea pentrucă - 
era în drept, deoarece avea, în mod necontestat, conducerea, afa- 
cerilor străine. Dominionurile și coloniile se asociară cu entu- 
ziasm la acţiunea. metropolei şi hotărăsc de buna lor voie con- 
tribuţia lor. Anglia n'a cerut sau n'a impus cea mai mică sar-. 
cină în colonii. Pe măsură însă ce războiul avansa, Dominionu- 
rile își dau seama; că ele reprezintă o mare forţă în organizarea 
Imperiului. Guvernele Dominionurilor încep să fie consultate 
de guvernul britanic. Cu toate că trupele Dominionurilor sunt 
„puse sub controlul âirect al guvernului imperial, totuși, guvernul : 
canadian încearcă în 1916, un control asupra trupelor sale şi se 
creiază la Londra un „Minister al forţelor -militare de peste 
Ocean”, compus dintr'un ministru şi un stat-major, recunoscut 

„în urmă de Consiliul de miniștri britanie. Primii. miniştri ai 
Australiei și Uniunii Africei de Sud, Mr. Hughes ș G-l Smuts, 

- vin la Londra să stabilească o colaborare mai strânsă între me. - 
tropolă şi Dominionuri. Primii miniştri ai Dominionurilor sunt 
invitați oficial să ia parte la Consiliul de răsboiu pentru a discuta condiţiile de continuare a războiului şi de pregătire a păcii. In 
„curând, acest Consiliu va fi prezidat de Primul-ministru al An- „Sliei ; el va.fi primus inter pares. Se ia obiceiul ca primii-mi- 
niștri ai Dominionurilor să comunice direct cu primul-ministru 

- britanic, în chestiuni urgente și se discută chiar viitoarea. or- ganizare constituțională a imperiului. Dela, începutul războiului | şi până în 1918, când trebuia să se închee pacea, se produce în - spiritul coloniilor și în practica pe care o întrebuinţează cu me- „tropola o schimbare enormă *). Dar această evoluţie trebuia consacrată şi în drept. o 

  

22) A se „vedea această evoluţie foarte bine descrisă în lucrarea d-lui „__]- Magnan de Bornier. ” N
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Incheerea păcii dădu acest prilej. In adevăr, când preşe- 
' dintele Wilson formulează instrucţiile ce trebuiau date delega- . 
ţilor americani la Conferința de. “pace, el le comunică imediat 
guvernului britanic, pentru a avea în prealabil adeziunea sa. 
Lloyd George, şeful guvernului britanic, răspunde președintelui 
fără a consulta şi guvernele Dominionurilor, aşa cum se sta- 
bilise în Corisiliile imperiale de războiu din 1917 și 1918. Hughes, 
primul-ministru al Australiei *:), care se găsea la Londra, gu- 
verul Uniunii Africei de Sud, “reprezentat prin g-l Smuts și 
guvernul Canadei, prin Sir Robert Borden, protestează „atunci 
împotriva acestei situaţii ; chestia participării la Conferinţa ae 
pace se pune netă. Aliaţii stabilise î încă din 1918 numărul dele- 
gaţilor participanţi la conferință. Fiecare. putere trebuia să fie 
reprezentată prin 5 delegaţi. Lloyd George constituise ce mult 
chiar delegaţia britanică cu Bonar Law, leaderul coaliţiei gu- 
vernamentale în Camera Comunelor, "Balfour, ministrul aface- 

„rilor străine, Barneș, reprezentantul lui Labour Par d şi un do- 
legat al Dominionurilor sau al Indiei, care se va schimba 
din şedinţă în ședință, după cum va veni în discuţie afacerile 
Statului respectiv. Acest aranjament n'a. putut să fie menținut 
şi Lloyd George a fost nevoit să intervină pe lângă celelalte 

„ puteri spre a primi ca fiecare Dominion să-și aibă delegaţia sa. 
La începutul lui 1919 se hotărăște ca marile puteri să fie repre- 
zentate prin 5 delegaţi, iar Dominionurile și celelalte State, prin 
trei, doui, sau un delegat, după importanţa, Statului. Chiar India, 
care se găsea sub dominația guvernului britanic, trimite dele- 
gați la Conferinţă. Unitatea Imperiului britanic era serios 
atinsă. Delegații -Dominionurilor erau acum pe picior de ega- 

“litate cu acei ai Marei Britanii. Când Lloyd George era reţinut 
la Paris, în Consiliul de zece, Anglia era reprezentată prin Bal- 
four şi Sir Robert Borden, primul ministru al Canadei ; tot 
acesta înlocueşte pe primul-ministru britanic la Conferinţa de 
pace. Dominionurile pretind şi mai mult ; ele vor să iscălească 
tratatul de pace ; delegaţii lor să semneze în numele Regelui 
Angliei, dar pentru fiecare Stat în parte, iar Parlamentele lor 
să ratifice î în urmă tratatele. Deşi această cerere nu le-a fost 

23) Istoria evoluţiei constituţionale a Australiei „este admirabil schiţată de 
Arthur W. Jose în Histoire de l'Australie, 1950, !
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admisă în a întregime, totuşi ele participă la, semnarea tratatelor” 
„prin delegați numiţi de Rege, care semnează în numele Marei 
“Britanii, ca delgaţi ai Dominionurilor respective. Prin sernarea. 
pactului Societăţii Naţiunilor, Dominionurile devin membre fon-. 
datoare ale acestei Societăţi, pe picior de egalitate cu Amnglia.. 
O mare transformare se înfăptui în constituirea Imperiului bri-. 
tanie ; Dominionurile şi ţările sub strânsa. supraveghere a gu- 
vernului britanie dădură un serios ajutor în războiu ; în schimb. 
ele își cuceriră importante prerogative constituționale, care. 
merg până la, independenţa lor. Participarea, la Conterinţa de i 

_pace şi semnarea, tratatelor e cel dintâi act. 
„Chiar Imperiul Indiilor, care avea o situaţie cu totul di- 

ferită de a Dominionurilor, fiind administrat ca o Colonie a Co- 
roanei, dobîndeşte o serie importantă de reforme. O populație 
de peste trei sute milioane de oameni, bucurându-se de o veche. 
civilizaţie, Qeosebită de a Europei, dar totuşi existentă, nu mai 

“putea fi ţinută în situaţia, dinainte de războiu, fără guvern repre- 
zentativ cel puţin. Deaceia, în plin războiu, pentru a recompensa. 
loialitatea Indienilor, guvernul se gândeşte la reformele de adus. 
şi în Mai 1919, relaţiile metropolei cu India sunt condensate. 
într'un Bill care este adoptat de Parlamentul englez și devine. 
lege la sfârşitul aceluiaș an sub numele de Government of India 
(Reforms) act. “ 

Pe baza, acestui act Imperiul Indiilor dobîndeşte o Consti-. 
tuţie federală, bazată pe autonomia, provinciilor, având un gu-- _ 
vern general pentru afacerile comune. Se acordă poporului in-- 
dian dreptul de a participa la controlul guvernului prin alegerea 
adunărilor legislative ; dreptul: de vot este organizat pe baza. 

- unui cens restrâns, de trei: categorii. Nouile organe sunt: un 
parlament general bicameral şi în fiecare provincie o Adunare . 
legislativă. 5/7 din membrii acestor adunări sunt aleşi, afară de- 
membrii: Consiliului de Stat, care. formează Camera, Inaltă a, 
Parlamentului indian, unde numărul aleşilor este de 3/5. Restul 
membrilor sunt numiţi de guvernatorul general, vice-rege al In-. 
diilor. Guvernul parlamentar este numai în parte instituit, căci. 
atât în provincii, cât şi în guvernul general, numai unii . mi- 
niştri, pentru afacerile mai puțin importante, sunt supuşi con 
trolului parlamentelor ; când aceștia nu se mai bucură de încre- 
derea adunării, trebuie să se retragă şi guvernatorul numeşte- 
alții ; restul miniștrilor, cari deţin departâmentele importante: 

+ 

4
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(finanţe, apărare naţională, interne) nu sunt supuşi decât con- 
“trolului guvernatorului care i-a numit. Aceasta este situaţia 

“ “pentru Indiile britanice ; în afară de astea, mai sunt vre-o 700 
State indigene, locuite de vre-o 72 milioane suflete, care sunt 
State, protejate britanice, care, în fapt, sunt într'o strânsă de- 
_pendenţă de guvernul britanic. In 1921 se creiază o Cameră a 
„Prinților, în care fiecare Stat era reprezentat şi care avea drept 
:scop să colâboreze cu guvernul general al Indiilor britanice la 
_rezolvirea, afacerilor de interes comun. Deşi mulţi prinți nu s0- 
„cotesc de demnitatea lor să trimită reprezentanţi în această 
Cameră, preferind menţinerea relaţiilor directe cu guvernul bri- - 

“tanic, reprezentat prin vice-regele Indiilor, totuşi, această insti- | 
tuţie a deşteptat la Indieni ideia de unitate politică, întocmai 
-cum Dietele Confederațiilor au creiat spiritul federal. 

Deşi actul din 1919 a fost făcut pe termen de 10 ani, 
-. nemulţumirile naționaliștilor indieni se manifestară curând în 

- Parlamentul dela Delhi sau în turburări sângeroase. Conferin- 
“ ţele imperiale din 1921 şi 1922, discută această chestie, dease- 
„meni şi conferinţa, din 1926. In anul 1927 se numeşte o comisie - 
"ae anchetă pentru Indii, în vederea reorganizării constituţionale. 

" Deoarece comisia nu avea nici un indian, nemulţumeşte pe na- 
' ționaliști. Ideia de neîncredere în Anglia şi necesitatea indepen: | 
denţii Indiei apare deslușit. Mișcările revoluționare de azi, con- 
duse de Gandhi, duc în mod firesc spre independenţa. Indiei. 

Mișcarea de independenţă, a tuturor Dominionurilor şi co- 
-loniilor engleze s'a accentuat tot mai mult în ultimii ani. Con- 
ferinţele imperiale care au avut loc și în special raportul Balfour 

- din 1926 au creiat o situaţie constituţională particulară greu 
de definit, între Anglia și Dominionurile sale cel puțin. Acestea 

“toate dobîndesc un statut constituţional, concedat bine înțeles 
„de Regele Angliei, cucerit în fapt de tendinţele de independență 

- ale acestor State. . | 
Azi relaţiile dintre Anglia şi Dominionuri se > pot asttel 

- rezuma : 

a) Din punct - de vedere executiv, guvenatorul general 
“pierde toate atribuţiile pe care le avea; devine reprezentantul 
“Coroanei în Dominion şi are aceleaşi atribuţii pe care le are Re- 
„gele Angliei faţă de guvernul englez. Guvernatorul nu mai este 
intermediarul. prin care se făcea comunicările între Dominion 

-s:și metropolă ; acestea se fac dela guvern la suvern, prin inter-
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mediul secretarului de Stat pentru Dominionuri, dela Londra. 
In Canada, guvernatorul e numit după propunerea guvernului. 

canadian ; decretul de :numire e contrasemnat de primul-mi- ” 
'nistru al acestui Dominion. 

b) din punct de vedere legislativ Parlamentul din West. 
minster nu poate legifera pentru Dominionuri fără consimţi- - 
mântul acestora, ; guvernul britanie păstrează, însă, dreptul de . 
veto pentru legile votate de parlamentele Dominionurilor, - 

€) din punct de vedere judiciar, justiţia supremă a Impe- 
riului britanic, Privy Council dela Lonâra, rămâne și mai de- 
parte instanţă de suprem apel pentru Dominionuri, însă neobli- 
gatorie:; apelul la acest înalt for trebuie să fie stabilit în fie- - 
care caz printr'o lege a Dominionurilor. Instituţia, care, prin 
unitatea, ei de jurisdicție, menţinuse unitatea politică a Imperiu- . 
lui, pierde considerabil din importanță. 

Repedea evoluţie înfăptuită de Dominionuri şi marile tran- 
sformări în viaţa, constituţională a coloniilor au făcut ca forma 
internă a, imperiului britanic să se schimbe considerabil. Anglia 
păstrează azi o formă de: organizare care corespundea, cu si- 
tuaţia ei de-acum un secol. La, adăpostul acestei forme s'au 
operat transformări atât de considerabile încât Imperiul de altă 

„dată este de nerecunoscut. Un prim-ministru britanic, Sir Henry 
Campbell-Bannermann, vorbind de această, evoluţie spunea : : 
„Suntem legaţi de vechile noastre tradiţii ; ; dar legătura noastră. 
cu trecutul nu ne împiedică să adoptăm ideile cele mai noui,. 
Iată Cetatea Londrei : un Lord-Maire în robă tronează ca în. 
Evul-Mediu ; totuşi; Cetatea Londrei este unul din centrele cele 
mai democratice ale lumii... Când facem o Revoluţie, nu ne ai- 

“strugem casa, îi păstrăm cu grijă faţada şi îndărătul ei recon-. 
struim o casă nouă” %3), | 

Azi nu se poate spune cu preciziune care-i natura, raDor- . 
turilor interne între diferitele State ale Imperiului. Ea variază, 
după statutele sau normele de. organizare diferite acordate Do- 

- minionurilor sau Coloniilor. Nici una din formele de State stu- 
- diate de noi nu se pot adapta Imperiului britanic, denumit 

de publiciştii englezi, toemai din această. cauză, cu un nume 

23) Citat de A. de Fleuriau, âinbasadorul Frangei la Londra, în prefața 
Jucrării d-lui. ]. Magnan de Bornier.
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străvechi Commomcealil, 2), Anglia se încăpățânează să-men- 
ţină o faţadă care nu niai corespunde: de mult realității. In-. 
contestabil, nu se poate tăgădui că între metropolă şi Dominio- 

_ nuri sunt încă puternice legături ; că un spirit imperial destul 
de puternic întăreşte aceste legături ; ceeace lipseşte însă este 
un guvern central puternic, care să coorilonze şi să unifice acti- 
vitatea Statelor confederate, a Dominionurilor în prim rând, 
Marele Imperiu britanic, British Commomvealtl, of Nations de 
azi, evoluiază repede spre alcătuirea unui Stat federal. - - 

„x 
o 

128, — Viitorul Statului federal. — Am inzistat atât de mult 
asupra evoluției diferitelor State până au ajuns la forma Sta- 
tului federal, tocmai pentrucă această „formă ni s'a părut una 
din cele mai interesante, menite să se generalizeze în viitor, 
Condiţiile pentru creiarea unui Stat. federal, se pot lesne das- 
prinde din exemplele examinate. Le putem rezuma la trei : 

a) ţări susceptibile de a se uni; 
b) sentiment comun de federalizare ; ; 
c) regula de drept, fundament al guvernării. 
„Din moment ce aceste elmente sunt întrunite, Statul fe- 

deral poate lua fiinţă. Rațiunea de a fi a Statului federal, SCOpIL |. 
său, este lesne de văzut ; ; el tinde să concilieze întro singură 
unitate forţele naţionale, evitând continua lor.fricţiune și reci- 
proca distrugere. In faţa. pericolului comun, națiunile au re-. 
nunțat la o parte din personalitatea lor, creind o Singură uni- 
„tate ; este legea generală cupă care sau alcătuit toate Statar, 
federale. De ce acest sistem nu s'ar generaliza ! | 

Pactul Societăţii Naţiunilor, pactul. Kellog şi acum în ună 
proectul Briand *) “pentru federalizarea Europei sunt modeste 

. 

24) In timpul lui Cromwell acest cuvânt era întrebuințat în sensul de 
Republică. In acest sens îl întrebuinţează şi Bryce The American Commonwealth . 
— Republica Americană. Inţelesul acestui cuvânt a evoluat însă: dela noţiunea 
ce republică a ajuns la noţiunea de guvern -democratic. El a fost întrebuințat 
pentru denumirea federaţiei australiene The Commonwealth of Australia, repre- 

"zentând un Stat democratic federal., Gl. Smuts a întrebuințat în continuu, în 
-timpul războiului, această expresie, în “sensul unei federale democratice. 

25) Impotriva proectului Briand s'au ridicat o serie de critici, în special . 
în Anglia. Astfel Lordul Robert Cecil întrun articol intitulat : Este oare Europa 
pregătită pentru o federaţie a. Statelor sale? „după ce arată că există un spirit, o
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începuturi ale unei idei care are nevoie să prindă rădăcini: 

adânci. Aceste idei au încolțit din cauza pericolului pe care-l 

prezintă pentru Europa un nou războiu: regula de federalizare a 

Statelor apare şi aici nedesminţită.. Când pericolul va fi iminent. - 

pentru întreaga Europă, de undeva, de dincolo de Europa, pro- 
blema, federalizării ei va fi pusă pe planul întâi). Dealtmin-- 

mentalitate. europeană; că răsboaiele Europei erau. considerate chiar de Napoleon. 

ca războaie civile, adaugă" cu drept cuvânt. „Unitatea Europei depinda de- 

anumiţi factori de rasă şi cultură, care nu pot fi distruşi printr'o' singură catas-- 

trofă”. Scepticismul englez apare clar atunci când e vorba de a se şti dacă fede- 

ralizarea se poate înfăptui. N i i 

- „Diferenţele de rasă, limbă, religie şi tradiţii politice. „sunt prea mari în. 

Europa pentruca acest continent să se poată transforma dintr'odată într'o unitate - 

politică. Tradiţia şi moştenirea istorică nu pot fi.nimicite într'o clipă. Şi acestea. 

nu sunt singurele dificultăți. Unitatea şi prosperitatea europeană nu-şi vor găsi. 

împlinirea. „Europa contra mundum' vă fi o ameninţare tot atât de formidabilă. 

împotriva păcii ca şi rivalitatea dela naţiune. la naţiune. A schimba ostilitatea 

dintre ţări pentru ostilitatea între continente nu va fi nici un câştig pentru cauza. 

păcii, ci tocmai dimpotrivă”. Şi între alte motive pentru care o federalizare a Ew 

" ropei nu este posibilă, D-sa dă şi faptul că Marea Britanie, mar putea participa. 

în această nouă formaţie din cauza imperiului său colonial, cu care formează o 

puternică unitate economică şi sufletească. Iar o federaţie a Europei, fără parti- 

ciparea Marei Britanii, nu se poate concepe. Problema este deci la început; va. 

trebui oare ca Europa să mai sufere puternice squduiri iar Imperiul Britanic să. 

vadă desfăcându-i-se ultimele sale legături, pentruca problema federalizării Eu- 

ropei să devină o realitate? lată secretul pe care ni-l rezervă viitorul. (A se ve-— 

dea articolul Lordului R. Cecil publicat în Adevărul No. 14325/930). 

26) Distinsul nostru coleg, prof. C. Isopescu-Grecul, socoteşte. - într'un 

articol în Revista de Drept public, 1929 Nr. 3-4, pag. 458 şi urm. că federali-: 

zarea Europei a devenit o adevărată necesitate; pentru aceasta este însă nevoie- 

în prim rând de unificarea dreptului din Statele Europei, pentru ca pe această. 

cale să se poată creia o unitate spirituală. un sentiment comun de federalizare: | 

„Căci într'adevăr, funcțiunea 'spcială a dreptului, ca mijloc de ocrotire a socie= 

tăţii omeneşti, în scopul menţinerii ordinei, nu s'a manifestat niciodată cu atâta: 

claritate ca acum, după război. Dreptul, emancipat de interesele egoiste ale în- 

dividului, trebuie să fie pus în concordanţă cu interesele colectivităţii omeneşti. 

căci pe aceasta are a o servi în prima linie”. După ce examinează toate cauzele 

de ordin intern sau extern care sar opune unificării dreptului şi le înlătură pe 

toate, mai ales că acum după război nouile forme îmbrăcate de viaţa socială, a. 

obligat pe legiuitorii tuturor Statelor să revizuiască legile civile, D-sa ajunge la 

următoarea concluzie: „Astfel, prin unificarea dreptului juridic european şi chiar 

"prin unificarea altor domenii ale dreptului, s'ar putea aşeza pietrele fundamen- 

tale pentru acea gigantică operă care ar putea să realizeze pas cu pas ideia. 

Pan-Europa, care astăzi încă este. considerată de oameni ca o utopie”.
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teri. în trecut ca și azi, Europa a cunoscut exemple de asuciere 
de naţiuni diferite pentru a se apăra de acelaș pericol. Nu se 
“poate prevedea soarta pe care viitorul i-o rezervă Statului fe- 
deral. Acesta, însă, pretinzând existența regulii de drept — apli- 
cată'cu o sinceritate dusă până la exces — ca bază fundamen- 
'tală de desvoltare a sa, va fi singura formă menită să satisfacă, 
sentimentul național și normala, desvoltare a vieţii individuale 
şi să asigure în acelaș timp pacea, lumii. Dreptul constitutional 
așteaptă să îmbrace în formule juridice nouile creaţiuni. ale . 
=iitorului. ' 

II. — STATELE SEMI-SUVERANE. 

129. — Statele vasale. — Statele semi-suverane sunt de două 
“tipuri: vasale şi protejate. Expresia de Stat vasal, deși înve- 
chită şi mai mult de domeniul istoriei, a subzistat totuşi până 
în ultimul timp. 

Statul vasal n'are suveranitate externă ; ; este obligat s să 
respecte tratatele încheiate de suveran, trebuie să-i plăfească 
tribut, n'are voie să bată monetă, nu poate ţine armată naţio- 
-nală decât “pentru trebuinţele stricte ale păstrării ordinii in- 
“terne. Statul suveran intervine în toate chestiile imporiante de 
„organizare, legislaţie, lucrări publice, armată, etc. 

Vasalitatea, n'are reguli fixe şi imnabile : ea poate fi de - 
-diferite grade, după cazurile particulare în care se stabilește, 

Exemple de astfel de State am avut : Serbia dela. 185 56, 

Neapărat ideia d-lui prof. Isopescul-Grecul este deosebit de interesantă. 
" “Dreptul, ca normă de viaţă a societăţii, corespunde în chipul' cel mai înalt cu 

cerinţele moderne ale sufletului uman. Din moment ce viăţa individuală este 
"garantată de anumite reguli de drept, pe care toată lumea le acceptă ca unele 
ce sunt compatibile cu natura umană, o comunitate sufletească se poate lesne 
stabili între membrii Societăţii puşi în aceleaşi condiţii de viaţă. O încercare 

practică sa şi făcut prin redactarea Codului civil al obligaţiilor de comisia 
-mixtă franco-italiană;. în frunte cu d. prof. H. Capitant. O propagandă vie se 
face pentru adaptarea acestui cod în toate Statele; Parlamentul nostru îl. va lua. 

"în curând în desbateri, : 
p
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Congresul de "Paris până la 1878, Bulgaria, devenită indâpen- , 
dentă la 1908, iar ultimul exemplu ni l-a oferit Egiptul *), 

Egiptul, în urma tratatului dela Londra, din 15 Iulie 1840, 
devine vasal imperiului otoman. Diferite firmanuri, ulterioare - 

„au micşorat această vasalitate, acordână Kedivului, între altele, 
şi dreptul de a contracta singur împrumuturi. . 

In 1879 Ismail-Paşa, Kedivul Egiptului, contractând îna- 
prumuturi mari, fu depus de Sultan, iar în locul lui urmă pe 

„tron fiul său Tewfik-Pașa, în timpul căruia începu mişcarea 
naționalistă, condusă de Arabi-Pașa şi iniţiată de Franţa, şi. 
Anglia. Pentru potolirea răscoalei, Englezii cerură şi conzursul - 
Franţei care, după inspiraţia lui Clemenceau, îl refuză. Yaglezii 
se instalară în Egipt și rămaseră. In timpul războiului, la 18 
Dec. 1914, Anglia proclamă protectoratul său asupra Egiptului, 
spre a potoli începuturile de nemulțumire, In 1919 însă miş- 
carea, naționalistă jzbucni cu furie. Anglia fu obligată, la 22 
Februarie 1922, să, proclame. independenţa Egiptului, cure nu 
întârzie să- şi dea o Constituţie: naţională. 

130. —Protectoratul.—A doua formă de State semi-suverane 
este aceia'a Statelor puse sub protecţia unui alt Stat mai pu- 
ternic. D. de: Lapradelle pretinde că Statul protector este întot- 
„deauna un Stat de o civilizaţie mai superioară ; desigur, în 
practică, majoritatea cazurilor a fost în sensul susţinerii profe- 
sorului francez; dar aceasta nu poate constitui o regulă indis- 
pensabilă. De asemeni, nici a doua, idee pe care o exprimă, că, 

- Statul vasal tinde. spre -emancipare, pe când: Statul protejat  - 
tinde să, dispară: şi să se contopească cu Statul protector. In 
această materie este greu de a formula: reguli precise, căci 
forma Statelor'şi evoluţia lor diferă după diferitele î împrejură :i 
istorice sau particularităţi ale structurii etnice ale acestor State. 

În linie generală însă Statul protejat se anexează la Statul 
protector, devenind o provincie a; acestuia şi pierzându- -şi po, 
-plect' independenţa. Exemple de astfel de protectorate avem : 
Tunisia e sub protectoratul francez (1882) ; ; tot sub protecto- 

4 

_26) D-l Prof. Paul Negulescu în Curs de drept constituţional, p. 115 cri- 
lică ct: drept cuvânt susţinerea prof. A. de Lapradele şi K. Strupp care consi- 
deră că România, în forma celor două principate ale sale, ar fi fost Stat vasal: 
pe câtă vreme ele n'au fost decât State protejate. Această idee este repetată şi 
în M. Hauriou — Droit Const, p. 126:
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-. ratul Franţei sunt Annam, Tonkin, Cambodge, Maroc, Madagas- 
„car, etc. Statele-Unite exercită protectoratul lor în Cuba (1903), 
republica Dominicană (1907), Nicaragua (1911). Tratatul dela 
Versailles (1919). şi Lausanne pun sub protecţia Societăţii Na- 
ţiunilor fostele teritorii ale coloniilor germane. Această tutelă 
se exercită de diferite State, Franţa spre ex. pentru, Siria, Liban, 
Cameroun și Togo, sub controlul Societăţii Naţiunilor. 

$ 2. Statul din punct de vedere intern 

„ SUMAR : 131. Diviziuni. — 132, Monarhia. — 133. Republica. 

131. — Diviziuni. — Statele din punct de vedere intern sunt 
de două categorii : monarhia şi republica. Statul monarhic este , 
condus de un șef ereditar și pe viață. „In monarhie, prințul este 

„sursa, întregii puteri politice și civile” 27), El însă are nevoie 
de organe, prin intermediul cărora să-şi exercite această putere 
şi de anumite legi fundamentale, după care să conducă Statul, 
legi cari formează elementul de unitate şi de continuitate al 
Statului. Statul republican este condus de un șef ales pe durată 

scurtă ; aici poporul, în întregul lui, „participă la viaţa Sta- 

tului şi exercită puterea publică. Când, într'un Stat, poporul, în 

corpore, exercită puterea publică, avem o democrație. 
132. — Monarhia. — Este, cum am arătat, forma internă a 

unui Stat, în care unul singur, Monarhul, conduce Statul pe baza 

unor legi fixe și stabilite mai dinainte. Monarhia, e şi dânsa de 

trei feluri : despotică, absolută, constituțională. 

Monarhia despotică este acea formă de Stat unde monarhul 
întruneşte în persoana sa toate puterile Statului ; atotputernicia 
sa n'are nici o limită, face tot ce.vrea și oricum vrea. Şeful 

Statului, în cele mai multe cazuri, abandonează puterea unei 

persoane de încredere, care o exercită în mod tiranic în numele 
său. Dominația acestui şef nu se poate menţine decât prin 

- frică; din moment ce forţa care menţine poporul în frâu dis- 
„pare, întreg edificiul se prăbușește. Antichitatea, cu vasta - ei 

27) Montesquieu — Esprit des lois, 1867, p. 15. 

,
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experienţă, a pecetluit pentru totdeauna soarta guvernelor 
despotice. | o 

Monarhia absolută se aseamănă foarte mult cu cea des- 
potică. Nu există nici aici un alt organ politie, care să-l ajute 
în guvernare şi în acelaș timp să-l și poată controla. Totul emană 
din voinţa şi puterea lui. Dar monarhul e Zegat aici de legea pe 
care a edictat-o şi pe care e dator so respecte și dânsul, cum o 
respectă supușii lui. După, Duguit, deosebirea dintre monarhia 
absolută și despotică este următoarea : „Orice guvern poate fi 

„ despotic sau absolut, un guvern republican ca, şi unul monarhic, 
Este deci despotism ori de câteori un guvern, compus dintr'un: 
Singur om sau mai mulţi, comandă, fără să fie limitat de legi 
prestabilite ; e absolutism ori de câteori e numai n Singur or- 
gan de guvern, reunind într'însul toate puterile, dar considerân- 
du-se ca limitat de regulele generale prestabilite de dânsul”, 

„_Socotim însă că un astfel de guvern, nu poate exista, în 
mod legal, într'o republică, deoarece acolo națiunea întreagă 
controlează şi țărmureşte atribuţiile guvernului ; 'dacă. aceste 
„imite, fixate prin lege, sunt depășite, guvernul este înlăturat, . 
sau forma Statului nu mai este republicană. Că în fapt se poate - 

„ întâmpla ca guvernele republicane să fie despotice, aceasta, este 
o altă chestie, care nu poate schimba poziția problemei. . | 

Monarhiile absolute au fost forma cea mai cunoscută de 
organizare a Statelor în epoca feudală. Evoluţia se face dela 
monarhie despotică la monarhie absolută, pentru a ajunge.la 
ultima formă monarhică, monarhia constituțională şi de aci la 

„Republică. ” e a - 
Monarhia constituţională. — Principiul monarhiei absolute 

este ca șeful Statului, monarhul, să respecte regula de drept, 
prestabilită de dânsul. Incetul cu încetul: domnia legalităţii de- 
'vine principiu fundamental în organizarea şi viaţa Statelor. Dar 
aceste idei devenind supărătoare pentru şefii Statului, ei recurg 
imediat la un nou sistem : schimbarea incontinuă a legilor, după 
bunul: lor plac. Pentru a se remedia acest rău se creiază mo. 
narhia, constituţională, care guvernează pe baza. unei Consti.- . 
tuţii votată de-popor sau dată de Suveran, şi în care sunt sta- 
bilite mai dinainte; pe o perioadă mai lungă de vreme, limitele 
de legiferare obişnuită. Legislatura ordinară este obligată să 
respecte dispoziţiile constituţionale ; Constituţia, neapărat, nu . 
este nici ea imuabilă, poate fi schimbată, însă în condiţii mult
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1 mai grele decât o lege ordinară. Ea servește de contenire a 
puterii arbitrare a Suveranului și a Parlamentului infatuat de 

'dogma că reprezintă suveranitatea naţională şi este cel mai bun 
element de raţionalizare a guvernelor. 

„133. — Republica. — Este forma de Stat în care guvernul 

aparține poporului în întregime ; acesta îl exercită prin repre- 

zentanţii săi. Acest principiu poate fi exact şi în monarhia, con- 

stituțională ; majoritatea monarhiilor constituționale de azi au 

„adoptat principiul guvernului parlamentar, emanaţie a. votului 

"universal. Diferenţa dintre monarhia constituțională și republică 

este foarte mică: pe când seful Statului, în monarhia constitu- 

ţională, deține tronul în baza eredității, al alegerii, sau al siste- 

mului electivo-ereditar, şeful Statului într'o republică este un 

președinte, ales totdeauna pe termen scurt, de întreg poporul. 
Republica poate îmbrăca și ea două forme: democratică şi 

" aristocratică. 

Democraţia (demos, popor, kratos, autoritate) înseamnă . 

că suveranitatea aparţine poporului, numărului. „Când, într'o 

republică, poporul în corpore deţine puterea suverană, avem o 

democraţie” *3). Poporul guvernează într'o democraţie prin in- 

termediul sufragiului ; din această cauză în democraţie legea 
devine un element de seamă, hotăritor și poporul trebuie să par- 

ticipe la elaborarea acestei legi. Democraţia nu se poate 'con- 

cepe astfel, 

Aristocraţia presupune suveranitatea în mâna câtorva nu- 

mai, în mâna unei elite, în mâna celor mai buni. „Când suve= 

rana putere este în mâinile unei părţi din popor, asta se nu- 

mește aristocrație” 2), Aceştia, cei puţini, elita, sunt cei cari 
fac legile şi tot el le aplică. Aristocraţia va fi cu atât mai bună 

„că cât se va apropia mai mult, de democraţie. Dar toate aceste 
probleme vor fi tratate mai jos. - 

? 
28) Montesquieu — Op. cit., p. 9, 

' 29) Montesquieu — Loc. cit.
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Organizarea Statului modern 
- 

Instituţiile Statului modern își găsesc origina lor î în două 
„ Surse, particular de interesante: 

12 instituţiile engleze, rezultat al evoluţiei continui a unei 
societăţi care a cunoscut din cele mai vechi „timpuri ideia de 

„libertate; 
2* principiile filozofice ale secolului XVII, reflectate - şi | 

răspândite prin revoluţia, franceză. 
Din colaborarea strânsă a acestor două izvoare, din influ- 

enţa reciprocă ce şi-au exereitat-o, din plămădirea şi transfor- 
marea principiilor puse 'n practică și din modificarea realită- 

„ților practice sub influența şi dominaţia principiilor, s'au născut 
instituţiile Statului modern, răspânâite din ţările de origină în ' 

- întreaga lume civilizată. Toate aceste creaţiuni sunt reflexul 
vieţii umane în continua ei evoluţie. Ele apar în mod spontan, 
pretutindeni unde viața ajunge într'un anumit stadiu de evo- 

“luţie. Sufletul uman este: pretutindeni acelaş, în eternele lui, 
inclinaţii și nevoi, cu nestăpânitele lui dorinţi, cu nepotolita lui 
sete de progres. In goana, după ideal el urmează aceleaşi legi; 
el are nevoie pretutindeni de aceleaşi forme de exteriorizare; 
se îngrădește pretutindeni de aceleași instituţii ocrotitoare. 
Aceste instituţii s'au generalizat azi; ele se prezintă, ca fond. 
aceleași în toate Statele organizate; singură forma aiferă, în- 
brăcâna aspectul caracteristic particularităţilor de viaţă ale 
fiecărui popor.
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Organizarea Statului: modern se caracterizează prin ur-: 

mătoarele instituţii şi principii : : 

1. Regim constituţional ; 

2, Principiul separaţiei puterilor ; 

„3. Şeful Statului, element de „unitate ; ». 
4. Regim parlamentar ; . - 
5. Guvern răspunzător ; E 

6. Justiţia, element de asigurare a orăinii de drept. 

| Examinând în genere aceste principii şi instituţii şi refe- . 

, rindu- se în special la ţara noastră, vom avea o privire de total 

a organizării Statului nostru, ce se va desprinde ca o simplă - 

unitate: din organizarea generală a Statelor.



Regimul constituțional  » 
  

TITLUL I 

"Regimul constituțional! 

„CAPITOLUL, | 

” Instituirea regimului constituțional 

$ 1. — Origina regimului constituţional * 

| SUMAR: 134. Ce este regimul constituțional? — 135. Constituţii cutumiare , 

şi scrise. — 136. Generalizarea ideii Constituţiunilor scrise în sec. AVIII. — 

137. Constituţii flexibile şi rigide. — 135, ÎInstituirca Constituţiei scrise. 

134. — Ce este regimul constituţional ? — a) In sensul 
material al cuvântului, înseamnă întreaga organizare a unui 
Stat, considerat ca atare. Orice Stat, numai prin faptul exi- 
stenţii sale, are o organizare, o constituţie; principiul organi- 
zării puterilor, relaţiile între ele, raporturile dintre Stat şi in- 

"divid, limitele activităţii Statului în raport cu drepturile indivi- 
dului, iată materiile regimului constituțional. 

b) în sens formal regimul constituţional reprezintă exte- 

riorizarea ansamblului de reguli care se desprind din întreaga 
“organizare a Statului și care sunt considerate ca, indispensabile 
pentru existenţa acestuia. , 

Regimul constituţional se confundă adeseori cu exterio- 
rizarea acestor reguli în formă scrisă, în ceiace se numeşte
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Constituţie; se consideră că au regim constituțional numai 
“acele State care au o Constituţie scrisă. Această concepţie nu 
este însă exactă; toate Statele. au o constituţie, adică anumite 

„norme de organizare: exteriorizarea în formule Juridice a re- 
" gulelor cari prezidează la organizarea! și conducerea Statelor, 
alcătuese regulele de drept constituţional. Aceste reguli consti- 
tuţionale pot fi cutumiare şi scrise. Unii publicişti cred că n'ar 
exista decât reguli constituționale scrise. Astfel Tocqueville :). . 

spunea că în Anglia nu există Constituţie. Expresia, astfel în- 
țeleasă, nu-i exactă; voia să spună numai că Anglia n'are o 
Constituţie scrisă, votată şi promulgată în formule speciale. 
In orice Stat există însă reguli constituţionale — adică. o serie 
de principii cari sunt considerate esențiale pentru existenţa, şi 
funcţionarea Statului. Aceste principii pot fi scrise sau cutu- 
niare. Proporția dintre ele diferă după regimul şi tradiţia fie- 

- cărui Stat; în orice Stat însă există principii constituţionale şi 
„scrise și cutumiare; chiar în Statele cari au cea mai: complectă 
Constituţie, tot rămân în stare de tradiție o serie de principii 
de rang constituţional, neînscrise în Constituţie, impunându-se 

+ însă atenţiei oamenilor şi considerându-le toți ca atare: e ceea- 
ce se numeşte legitimitate constituțională. La rândul lor, Con- 

„stituţiile scrise sunt de două feluri: „flexibile şi rigide. . y 
135. — Constituţii cutumiare şi serise, — Constituţia unui 

„ Stat, adică totalul regulelor reputate ca “esenţiale pentru or- 
" ganizarea şi funcționarea sa, poate fi de două feluri: Cuiumiară 

şi scrisă, . . dă - 
In decursul timpului, Statele, î în funcţionarea lor, desprind 

anumite principii, pe care experienţa zilnică le dovedesc ca in- 
„dispensabile pentru viaţa lor. Incetul cu încetul, aceste. prin- 
cipii 'se ridică în conştiinţa, oamenilor la un rang superior, la 
o consideraţie deosebită. In secolul XVII şi XVIII distincţia 
apare clară și filozofii Şcoalei liberale o remarcă întâia. dată. 
Ei numesc în mod general aceste norme superioare legi fun- 
damentale și numai rare ori constituţionale. In majoritatea lor. 
arau de natură pur obișnuelnică, însă toată lumea se deprinses. . 

să le respecte și considere ca atare. Astfel, în Franţa, legile 

de succesiune la Tron, care admiteau principiul eredității, erau 

1) De la democratie en Amârique, t. 1, Cap. VI, p. 18. 

1 Li
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" socotite legi fundamentale şi nimeni n'ar fi îndrăznit să se 

atingă de ele. Acelaş lucru se întâmplă în Anglia şi în restul 

Statelor. In special Anglia este țara regimului constituţional 

obișnuelnic. Puterea obiceiului, a tradiţiei şi a precedentulu: 

este așa de mare încât poate modifica sau abroga. o lege scrisă. 

Şi azi, Constituţia Angliei este în marea ei majoritate nescrisă, 

deși, printr'o particularitate a împrejurărilor, tot Anglia a dat 

ideia şi exemplul Constituţiilor scrise. Si aceasta, în două chi- 
puri : 

| a) Din Dunet de vedere intern, lupta dintre rege şi baroni, 

care-şi asociază poporul împotriva: regalității, duce la o serie 

de contracte scrise, care se închee între rege şi baroni, ca re- 

prezentanţi ai poporului, privitoare la limitarea atot puterniciei 
regale. Astfpl, la începutul secolului XIII, Ioan fără "Țară, do- 

rind să-şi asume întreaga putere, nemulțumește pe baroni (no- 

„bilii feudali) şi popor. Aceştia, i-au armele și-l obligă pe Rege 

să semneze un contract, la 13 Iulie 1215, cunoscut sub numele 
de Magna Charta. Prin acest contract, încheiat între Rege şi 

- popor, se reaminteşte și Regele se obligă să respecte toate drep- 

turile anterioare, care existau între stare de tradiţie. Unul din 

cele mâi importante principii ale acestui contract este acel al 
garantării libertăţii individuale. | 

Şi pe măsură ce, în practică, acest contract iniţial începe. 

să fie nesocotit de puterea regală, poporul, i-l reamintește tot . 

în scris, Astfel, principiile din Magna Charta sunt reamintite 

* în 1627, sub Carol I, prin Petiţia drepturilor (Petition of ri- 

ghts), în 1679, sub Carol II, prin Habeas corpus, în 13 februa- 

rie 1688, sub Iacob II, prin bilul drepturilor (bill of rights), în 

1701 prin Act of settlement. In fond, toate aceste acte nu con- 

țin decât principiile de garantare a libertăţii individuale și mo- 

dul de percepere al impozitelor, principii înscrise în Magna 

charta libertatum, reamintite şi perfecţionate prin fiecare act : 
În raport cu nevoile timpului. 

Tot ca origină engleză a Constituţiei scrise trebuie să . 

considerăm tratatul de uniune încheiat între Anglia şi Scoţia 

(1707) şi Actul de uniune cu Irlanda, (1800). Iată deci o serie 
de reguli scrise, care devin reputate ca fundamentale pentru 

viaţa Statului și de 'care nimeni nu îndrăzneşte să se atingă. 

b) Din punct de vedere extern Anglia concede coloniilor 
sale o serie de pacturi scrise, în baza cărora obțineau drept de ' 

e
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auto-guvernare şi legiferare, cu obligaţia de a respecta prin- 
cipiile de guvernământ și legile metropolei. Drepturile esenţiale 
în baza cărora, puteau funcţiona, aceste colonii, se găsesc for- 

- mulate în seris, într'un contract încheiat între metropolă şi co- - 
“lonie, contract considerat de rang superior legii ordinare, care 
nu-l putea modifica. Paza acestui contract era dată în sarcina . 
guvernatorului coloniei, care avea drept de 'veto asupra orică- 

, 

rei legi pe care o socotea, contrară pactului sau; după împre- 
jurări, dreptul de veto aparţinea Regelui, care- l exercita cu avi- 
zul Consiliului privat dela Londra. | ! 

136. — Generalizarea ideii Constituţiilor scrise în sec, XVIII. 
Exemplul oferit de practica, constituţională engleză atrage a- 
tenţia filozofilor secolului XVIII. Aci este locul să: adăugăm 
şi o altă împrejurare, care vine să întărească şi mai mult exem- 
plul constituţional: în Anglia se desvoltă de timpuriu ideia care 

- este cunoscută sub numele de domnia legalităţii, ceiace înseam- 
nă că toate organele Statului respectă regula, de drept presta-. 
bilită și o consideră, atât vreme cât nu-i abrogată, ca sacră. 
Trei idei fundamentale sunt cuprinse în această expresie: a) 
guvernul nare putere arbitrară; puterea să derivă din lege; 
b) regula, de drept se aplică tuturor, indivizilor ca şi Statului; 
c) toate regulele ordinare alcătuesc regimul constituțional: nu 

„există reguli de o valoare superioară şi altele de o valoare in- 
ferioară; nu există cu alte cuvinte diferenţă între legile consti- 
tuţionale și cele ordinare. 

Motivul pentru care, în Anglia, se desvoltă de timpuriu, 
încă dela începutul secolului XIII, această idee de domnie a le- . 
galităţii, trebuie găsit în istorie. In Anglia, puterea regală se 
impune dela început, după, cucerirea normandă, asupra, nobili-. 
lor feudali, Feudalitatea apare poate pentru întâia dată în An- 

„glia, în orice caz apare în-acelaş timp ca și în restul ţărilor; 
evoluţia ei va fi însă extrem de rapidă tocmai din cauza, acestei 
cuceriri normande, care va da puterii regale o mare autoritate. 
Nobilii feudali vor intra de timpuriu în luptă cu puterea re- . 
gală şi în această luptă vor atrage de partea lor poporul. Lupta 
dintre baroni şi rege va duce la cucerirea, drepturilor poporului 
şi la ideia de respect al legii, ca bază de desvoltare a vieţii în 
Stat. In restul Europei, evoluţia feudalităţii a fost mult mai 
lentă şi aceasta numai din cauză că, puterea regală reușește 
mult mai târziu „să- şi impună forţa sa, să devină o au- .
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toritate superioară şi necontestată. La începutul feudalităţii 

lupta se dă între Rege și feudali pentru cucerirea puterii şi 

asigurarea dominaţiei. Numai după ce Regele învinge şi devine 

autoritate necontestată, feudalii se asociază cu poporul pentru 

dobîndirea drepturilor şi respectul legilor: dar suntem la sfâr- 
şitul regimului feudal. 

Practica constituţională engleză influențează î în mod pu- 

ternic pe filozofii secolului XVIII. Ei se entuziasmează în faţa. 

practicei ideii de legalitate; vor să transplanteze şi să 'gene- 

ralizeze pe continent toate acestei idei şi instituţii. Au mers 

şi mai departe însă: şi-au înfățișat pericolul mare pe care-l 

poate prezenta pentru viaţa. Statului instituirea puterii legis- 

“lative ca o putere determinantă: absolutismul prințului era, în- 

locuit -printr'unabsolutism și mai rău, acel al puterii legiui- 
toare. Pentru a preîntâmpina, această situaţie ei concep o limi- 

tare a puterii legiuitoare prin instituirea unor norme, conside- 

rate ca esenţiale pentru existenţa, Statului, cărora să li se dea 

forţă superioară, care să nu poată fi schimbate tot așa de ușor. 
ca şi legile ordinare şi care să aibă precădere asupra legilor 

ordinare, în sensul că acestea nu pot să depășească cadrul fixat 
de legile superioare -şi nici nu le pot modifica. „Fu una din 

ideile cele mai scumpe publiciştilor din secolul XVIII de a con-. 

sidera, Constituţia unui popor caitrebuind să fie conținută în- 

tr'o lege scrisă, fundamentală şi sistematică. Această concep- 

ţie se funda, pe trei idei. Intâi, superioritatea legii scrise asu- 
pra cutumei era, atunci recunoscută în chip general ; trebuiau 

adunate în scris, prin urmare, regulele constituţionale, cele mai 

importante din toate. In al doilea, loc, oamenii din secolul XVIII 

„considerau bucuros o Constituţie nouă, edictată de suverani- 

tatea naţională, ca o adevărată reînoire a Contractului social; 
trebuia, deci să se redacteze clauzele în forma cea mai solemnă 
şi cea mai complectă. Insfârşit, socoteau că Constituţiile astfel 

„redactate, clare şi sistematice, au să procure un excelent mijloc 

de educaţie politică, care să răspândească, desigur, printre ce- 
tăţeni cunoştiinţa şi în acelaş timp dragostea pentru drepturile 
lor” 2). 

2) A. Esmein — Op. cit t. 1, p. 603—604. Ie
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| " "Tradiţia engleză, cu instituţiile ce dânsa creiase, cu pu- 
ternicul exemplu pe care-l oferia viaţa socială, bazată pe ade- . 

vărate caractere, oneste și respectuoase până la exces de litera 

şi spiritul legii, apar pentru filozofii secolului XVIII ca elemen- 

„tele cele mai vrednice de atenţia şi studiul lor. 

Dar un exemplu şi mai puternic apare către: sfârşitul se- 

colului XVIII. Emanciparea Statelor-Unite ale Americii, înce- 

„pând din 1776; Constituţiile pe care şi le dau aceste State.şi îu 

urmă Constituţia, federală din 1787, produseră o impresie enor- 
mă şi un mare entuziasm în Europa; ideia Constituţiilor scrise 

apare ca mijlocul cel mai bun de contenire a guvernelor. Con- 

stituţiile din Franţa, din 1791 şi 1793, sunt redactate sub in- 

fluenţa acestor idei, răspânaite şi prin apariţia .cărţii lui Mon- 

- tesquieu, care consacră un capitol întreg Constituţiei engleze. 

. Instictul de conservare al oamenilor, dorinţa de libertate i 

ce răsare ca o necesitate de neînlăturat în sufletul fiecărui om, 

îi fac pe aceştia ca odată cu proclamarea principiilor și rea- 

lizarea, instituţiilor. noui să creeze şi măsuri de garanţie că ele 

nu vor fi abuzive şi vor respecta, limita competenţei fixate, că 

vor observa regula de drept. Principiul suveranităţii naţionale 

aduce cu dânsul întronarea regimului democratic; cea mai bună - 

pavăză a, acestui nou regim, care pretinde ca ordine fundamen- . 

tală a sa ideia de legalitate, nu putea fi găsit decât în institui- - 

rea “Constituţiei scrise. Regimul se întinde cu repeziciune în 

„ Jumea întreagă. In urma Constituţiilor edicâte după răsboiul 
i 1914—1918, singură Anglia mai rămâne cu norme constituţio- 

„nale nescrise în majoritatea, lor și în parte şi Ungaria. Incolo, ' 

acest regim s'a întins la toate Statele, nu numai din Europa 

şi America, dar chiar şi din Asia *) şi în parte din Africa. Con-. 

_stituţia apare pretutindeni ca singurul și cel mai bun mijloc 

"pentru desvoltarea şi garantarea democraţiei. Iar democraţia, 
cu' toate criticele care i se aduc, rămâne totuși forma cea mai 

- compatibilă cu felul actual de viaţă, Constituţia engleză, apă-- 

3) Lupta dusă a azi de naționaliștii Indieni este pentru obţinerea indepen- | 

denţii Indiilor şi dobindirea unei Constituţii naţionale. propunerile făcute în Au- 

gust 1930 de vice-regele Indiilor, Lordul Irving, mergând aproape până la auto- 

nomie, au fost respinse de naţionaliştii indieni; războiul civil continuă, dar în 

scurtă vreme se va ajunge şi 'n India la alcătuirea unei Constituţii. - 
/ ” | . e
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rută în chip spontan: în Anglia, numai prin coexistența oame- 
nilor, este germenul Constituţiilor scrise :). - „ 

137. — Constituţii flexibile şi rigide, — Constituţiile scrise, 
sunt şi ele împărţite, după exemplul Angliei, în constituţii fle- 
zibile şi rigide. Ne reâmintim că în Anglia una din consecinţele 
ce derivă din principiul domniei legalităţii, este că domeniul 
dreptului constituţional este format din legi ordinare; cu alte 
cuvinte nu se face nici o distincţie între legi constituționale şi 
ordinare şi unele și altele având aceiaș valoare legală. O lege 
care ar fi conținut principii constituţionale, spre exemplu le- 
gile de succesiune la tron sau de fixare a duratei mandatului 
parlamentului, puteau fi oricând modificate, fără nici o formă 
specială, tot printr'o lege ordinară 5). Deosebirea dintre aceste. 
legi exista numai în concepţia oamenilor, în importanţa, deosi- 
bită pe care aceştia, o dădeau din punct de vedere moral legilor. 

Când concepţia Constituţiei scrise pătrunde în Europa, 
prin intermediul publiciștilor veacului XVIII, ea se găsea în * 
faţa unei noui dogme, fruct al revoluţiei franceze, dogma su- 
veranităţii naţionale, care, atât în principiile cât şi în consecin- 
ele ei practice, tindea să devină o nouă normă -absolutistă de 
conducere, a popoarelor. Căutând să înlăture acest pericol filo- 
zofii concep un ingenios sistem raţionalist: se silesc să dea, le- 
gilor reputate fundamentale o superioritate față de legile or- 
dinare, superioritate nu numai teoretică ci realizață şi în prac-, 
tică. Ei porneau dela concepția că singură suveranitatea națio? 

4) „Constituţia noastră n'a fost niciodată creiată, aşa cum se poate spune 
despre Constituţiile altor ţări. N'a fost niciodată vreun moment în care Englezii 
să fi prezentat sistemul lor politic în forma unui .act solemn, care să fi fost 
vreo expunere de teorii abstracte sau vrea reproducere a sistemului politic ac- 
tual sau trecut al vreunei alte naţiuni. Există, e adevărat, anumite mari mo- 
mente politice, din care fiecare înseamnă o etapă în istoria instituţiilor noastre, 
cum sunt Marea Chartă, petiţiunea drepturilor, bilul drepturilor. Insă nici: unul 
din ele nu fusese anunţat ca vreo inovaţiune — toate nu pretindeau decăt să 
expună cu o nouă putere, dacă se putea şi cu mai multă preciziune drepturile 
de care Englezii se bucurase de multă vreme“. (Freeman — Le developpement 
de la constitution anglaise, 1377, p. 60. i - ! 

5) Astfel; Prin Septennial Act din 1715, dat în timpul lui George I. du- 
rata Parlamentului se prelungeşte dela trei la sapte ani; în:1914 Parlamentul își 
prelungeşte durata sa pe tot timpul cât va ţine războiul, spre a feri ţara de 
preocupări electorale tocmat în acele timpuri de criză, !
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nală este în drept să desprindă şi să concretizeze jegile . fun- 

damentale ale Statului; dificultatea apărea însă atunci când 

era, vorba de a şti în ce mod această suveranitate își va ma- 

nifesta voinţa. Cum aceste legi fundamentale, prin chiar natura 

lor, trebuiau să prezinte un caracter de stabilitate, de unitate 
şi continuitate, nu se putea concepe ca structura lor să varieze . 

“la intervale foarte scurte, uneori dela o zi la alta. Căci dacă 

acest lucru se poate concepe pentru regulile ordinare de drept, 

cari fac aplicaţiunea legilor fundamentale, el trebuie înlăturat 

"atunci „când este vorba de însăşi principiile: fundamentale, 

ale Statului, care. nu pot şi nu trebuie să varieze dela 

zi la, zi. Pentru desprinderea şi alcătuirea legilor consti- 
tuţionale, națiunea trebuie pregătită și 'consultată în forme spe- 

ciale. In mod raţional, o superioritate a legilor constituționale 
se impune, de așa natură ca acestea să nu poată fi modificate 

prin legile ordinare. Superioritatea trebui garantată cu o sanc- 

ţiune: legea ordinară făcută în disprețul legii constituționale, 

nu poate să aibă nici o aplicaţie, va fi înlăturată, singură legea. 

constituţională având vigoare; problema va fi rezolvată ca un. 

simplu conflict al legilor. ” 

| Legile constituţionale nu sunt nici dânsele imuabile; pot 

şi trebuie să fie modificate; şi- ele. evoluiază în raport cu "viaţa 

a cărei expresie sunt, Atunci însă când este vorba de modifi- - 
carea sau schimbarea: unor astfel de reguli, suveranitatea. va 
“trebui să fie consultată şi expresiunea ei redată în forme spe- 
ciale şi cu garanţii speciale, căci este vorba de a se stabili prin- 

cipiile de viaţă ale unei naţiuni, pe o perioadă mai lungă. Căci 

“numai durabilitatea şi tradiția instituțiilor asigură progresul . 

social. i. 
Această concepţie a făcut ca în toate Constituţiile scrise. . 

să apară un mecanism special, care să asigure o superioritate 
„normelor instituite de puterea constituantă faţă de legile or- 
dinare, în sensul că ele nu pot fi modificate decât tot de pute- 

rea care le-a instituit, cu respectul unor forme şi garanţii spe- 

-ciale, diferite de a legilor ordinare. O Constituţie care prevede: 

norme speciale pentru revizuirea sa, superioare normelor după 

care pot fi modificate legile ordinare, este o Constituţie rigidă. 

O Constituţie care poate fi modificată. oricând printr'o lege 

ordinară, în care legile constituţionale nu au decât o superiori. 
tate morală faţă de e legile ordinare, este o Constituţie flexibilă.
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In Europa, numai trei State au azi Constituţie flexibilă, An- 

„glia, Italia şi Ungaria ; restul Statelor au adoptat. tipul Con- 
stituţiei rigide, considerat ca cea mai bună garanţie a regimu- 

lui democrat. Constituţia României este şi dânsa de tip rigid. 

158. —- Înstituirea Constituţiei ssris2,. — La sfârşitul se- - 
colului XVIII Constituţia scrisă apare ca cel mai puternic in- 
strument de contenire a guvernului autocrat; :ea apare ca cel ' 
mai serios fundament al democraţiei ce încearcă să se instau- 
reze şi care pretinde ca principiu esenţial al existenţii sale ideia 

* de legalitate. Numai pe baza acestei idei se poate creia încre- - 
derea, şi respectul reciproc dintre oameni, elemente fără care 

- democrația nu poate exista. 

„Constituţia naţională nu se poate concepe decât ca ex- 
presiune a suveranităţii naţionale, a naţiunii întregi. Națiunea 
singură va avea să. hotărască de soarta şi organizaţia sa; na- 

«*  ţiunea suverană va. stabili principiile. esenţiale, legile funda-. 
mentale de conducere ale Statului. Şi va institui o autoritate, 
cu însărcinarea de a tace respectate postulatele ei.. Națiunea 
se va constitui atunci în formă specială, în putere constituantă, 
„spre a edicta regulele generale de conducere. Instituirea Con- 
stituţiei scrise este opera suveranității naţionale, constituită în 
putere constituantă. îi — 

Constituţia scrisă este de esenţa, regimului republican. In- 
stituirea Constituţiei nu poate fi concepută de doctrină decât 
ca operă a naţiunii întregi, iar nu a Prințului. Când totuşi 
regimul constituțional se aplică şi într'un Stat monarhic, el 
suferă o'anumită deformanţă, pentru a concilia cele două ele- 
mente care se găsesc faţă în faţă, Prinţul și națiunea. Revo- 

. luţia franceză, prin introducerea principiului suveranității na- 
ționale, face să dispară vechea concepţie anglo-americană, că * 
o Constituţie n'ar fi decât un contract, un acord încheiat între . 
popor şi Rege, așa cum ne apar atât legile constituţionale en- 
gleze, începând cu Magna-Charta, cât și pacturile coloniale. A- 
plicarea regimului constituţional la Statele monarhice a creiat 
forme diferite: de Constituţie, în raport cu regimul politic al 
fiecărui Stat, forme care nu vor fi altceva decât un compromis 
între concepția anglo- -americană şi dogma suveranității națio- 
nale; „:
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$ 2. — Diferitele Jorme de Constituţie 

"SHMAR: A. Charta concedată, — 139, Charta franceză din 814. — 

B. Pactul. — 140. Caracteristica lui; Anglia. — 141. Magna Charta. — 142. Pe- 

tiția drepturilor. — 143. Habcas corpus. — 144. Billul drepturilor. — 145. Legea. 

de stabilire a succesiunii la tron din 1701. — Franţa. — 146. Pactul din 1530. —, 

Germania. — 147. Constituţia Statelor Germane. — România. — 148. Constituţia. 

din 1566. — 149. Constituţia din 1923. — 150. Alte exemple; Convenţie. — 151. 

" Caracterele ci. — 152, Critica” acestui sistem. —. = Statutul. — 153. “Statutul Alber-- 

tin. — 154, Statului lui Cuza, 

A. — Charta concedată (Octroyee). 

|. 

„139. — Charta franceză din 1814. — Cea mai rudimentară 
formă de Constituţie scrisă este aceia care apare în monarhia 

absolută, sub forma chartei concedate, prin care monarhul, din. 
proprie iniţiativă în formă, în fapt constrâns întotdeauna de. 

elanul de libertate ce se ridică în popor, hărăzeşte noua Con-. 

stituţie, ca o concesiune graţioasă poporului său. 
Un exemplu de astfel de Constituţie găsim în Charta re- 

gală din 1814, pe care o acordă Ludovic XVIII, restaurat la 

tron 'după căderea lui Napoleon. Preambulul acestei Constituţii 

__se exprimă astfel: „Am recunoscut că dorinţa, supușilor noștri . 

de a avea o Chartă constituţională era expresia unei nevoi | 

reale; dar cedând acestei dorinţe, am luat toate precauțiunile 
pentruca această Chartă să fie demnă de noi. Din aceste cauze 
şi prin liberul exerciţiu al autorităţii noastre regale, am acor- 

“dat şi acordăm, facem concesie şi dar supuşilor noştri, atât 

pentru noi cât şi pentru urmașii noștri și pentru totdeauna, 

Charta constituțională care urmează” 
Asemeni Constituţiuni am avut în Rusia, dela 1906 la 

1918 şi în Monaco la 1911. Ele sunt. relicve ale unui trecut me- 

dieval, în care domină ideia de guvernământ absolut. Confe-. 

reau numai o foarte slabă garanţie, aceia a respectului norme- 

lor pe care Prinţul, în înalta lui clemenţă, binevoia să le 'con- 

ceadă. Dar şi aceste puţine reguli nu constituiau o garanție, 

deoarece Prinţul putea să le -modifice oricând, fără, concursul 

sau consimțământul poporului ; în fapt însă, rareori putea, lua. 

înapoi libertăţile acordate. Tipul acesta de Constituţie este azi 

complectamente părăsit.
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Aici am fi putut adauga şi Statutul albertin, al Savoiei, . 

devenit apoi Constituţia, Italiei întregite. Deşi, originar, el este 
tot o Chartă impusă, totuşi, este. adoptat în restul Italiei sub. 

formă de plescibit. Va fi examinat deci acolo. N 

B. — Pactul, 

—140.7— Caracteristica lui. — Un al doilea tip de consti- 
tuţie, mult mai perfecţionat şi mai. superior decât cel dintâi, 
este pactul, adică un contract încheiat între Prinţ, şi popor, re- - 
prezentat prin Parlament. Exemple de asemenea, Constituţii în- 
tâlnim în Anglia, Franţa, Germania și țara noastră. 

1. Anglia. 

141. — Magna Charta. —- Cel dintâi pact pe care ni-l oferă 
Anglia este Magna Charta, întervenită, în 1215, în timpul rege- 
lui Ioan fără ţară. In lupta dintre Rege şi baronii şi prelaţii 
Angliei, Regele este învins și obligat să confirme, cu propria 
sa mână, angajamentele pe care i lei impun adversarii săi. Două . 
idei principale: conţine acest pact: a) că nici un impozit sau : 
ajutor nu va fi stabilit de Rege, fără aprobarea Consiliului co- - 
mun al regatului, format din baroni, prelați și ofiţeri ) şi b) . 
că nici un om liber nu va putea fi oprit, arestat, lipsit de bu- 
nurile sale, pus afară din lege sau exilat, fără ca o dispoziţie 
“expresă a legii s'o autorize. In aceste două idei se găseşte ori- 
gina libertăţii politice şi libertăţii individuale. Caracterul de 
pact apare aici în mod lămurit din primirea din partea lui Ioan 

"fără Ţară a condiţiilor puse de baroni și prelați. „Charta, era 
un tratat între două puteri, din care nici -una nici alta, nu se 
încredea şi nici nu încerca, să se încreadă una alteia” 7). Acea-, 

i, 

6) „Comune concilium regni, adunare compusă teoretic din toţi deţină- . 
tori direct de pământ şi în practică din principalii nobili şi ofiţeri servind în 
mod direct pe Rege”. Sir W. R. Anson — Loi et pratique constitutionnelles de 

„_ VAngleterre, t. |, p. 17, ed. 1903. 
E 7) Stubbs — Op. cit, t. 11, p. 3.: 

4
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"stă Chartă este baza de desvoltare constituţională a Angliei; 
este cheia de boltă pe care se înalță întreg edificiul organizării 

“Statului englez. Ea pune principiul, care va rămâne dominant 
în dreptul public englez, că organizarea, şi Constituţia Statului 

“ este rezultatul unui acord dintre puterea regală ș şi Parlament s)., 

142, — Petiţia drepturilor (Petition of Rights) „1627. — 
In timpul lui Carol I, la începutul secolului XVII, are loc: al 

doilea pact. Regele se ridicase împotriva libertăţilor acordate 

de Magna Charta, republicată de atunci de mai multe ori; el 

„cere incontinuu Parlamentului impozite, dar caută în fapt, să-i 
-micşoreze drepturile. De cele mai multe ori trece peste Parla- 

„. ment când este vorba de stabilirea impozitelor şi refuză de a 

mai apela la Curțile de Justiţie în materie de justiţie crimi- 

nală. „Camera înstelată (Star chamber) care dobîndi puterea 
"de constrângere judecătorească a Consiliului privat fusese, în- 

1 

„tr'o epocă, un util instrument pentru a, aduce pe. marii vinovaţi 

sub scutul legii, prin mijlocul braţului puternic al executivului. 

Acum, ea; devenea, un instrument de tiranie politică şi eclesia- 

„stică, îngăduind Regelui să; se lipsească de formele legale, când 

nu-i convenia să le urmeze şi să ia. asupra sa exerciţiul justi- 

„_ţiei criminale” 2); Parlamentul cel lung acordă impozite însă 

cere în schimb recunoaşterea vechilor drepturi consfinţite prin 
. Magna Charta. Regele se supune, și închee un act foarte scurt, 
Petition of Righis, care este o republicare a vechilor principii 

din Magna Charta, liberate însă de toate reminiscenţele feu- 

- dale, care nu mai aveau, rațiune de a fi, deoarece vechile insti- 

tuţii dispăruseră. 

1, 

8) „Nu trebuie s'o considerăm aşa cum dânsa fu la epoca ei, ci aşa cum 

a fost de atunci înţeleasă de poporul englez, care, încetul cu încetul, dintr'o_ga- 

ranţie feudală, a făcut:o victorie a. libertăţii, transformând astfel istoria în. la- 

gendă. Istorie sau legendă, libertăţile publice: libertatea politică şi libertatea ci- - - 

vilă, au fost totdeauna legate de Magna Charta şi desvoltate. Dar nu numai 

prin conţinut, ci prin formă Magna Charta este interesantă ca aplicaţie a unui 

mod de stabilire 'a Constituţilor, pe care Anglia avea să-l practice în cursul 

istoriei sale: un contract între două puteri politice. Magna Charta nu este o lege, 

căci nu există încă Parlament; nu există, în sensul modern al cuvântului o Con- 

- stituţie, căci nu există constituantă. E un adevărat pact între doui beligeranţi, 

unul care cere privilegii, altul care le acordă pentru a avea pace“ (A. de La- 

pradelle. — Op. cit. p. 103—104). 

9) Sir W. R. 'Anson — Op. cit., t. ], p. 27. a 

Â
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143. — Habeas corpus (1679). — Odată acest pact închiat: 
Regele revine la absolutism. Este înlăturat prin revoluţia. dela 
1648, când se proclamă, republica. Dar Carol II urcă pe tron; 
și-i nevoit să dea un nou act — Habeas corpus (1679). In linii 
generale, acest act înseamnă că nimeni nu poate fi arestat. şi 

adus în faţa judecătorului, fără să aibă un ordin scris al au- 
torităţii judecătorești. Principiu care există și în Magna Charta, 
ca, și în toate actele ulterioare de confirmare, dar care este re- 

încit acum și pus de acord cu evoluţia ideii de libertate. 

144. — Bilul drepturilor (Bill of Rights) 1689, — La 13 

Februarie 1689 se restabilesc toate drepturile . călcate în pi- 

cioare de Iacob II. Cu ocazia succesiunii la tron, când. Camera, 
Lorzilor propuse ca succesiunea să revină Mariei şi lui Wilhelna 

de Orania, Camera Comunelor profită de ocazie şi limitează din 

nou drepturile Coroanei. Nouii suverani, Wilhelm și Maria, de: 

clară că primesc aceste condiţii. Ei fură proclamaţi regi. Este de 

observat că prin acest act se schimbă ordinea, succesorală, în 

„Anglia, se regulamentează dreptul de petiție, publicitatea des- 
baterilor parlamentare, dreptul alegătorilor de a trimite deputaţi 
liber aleși; Regele nu poate ridica impozite fără, asentimentul 
Parlamentului, nici întreţine armată permanentă. El repetă apoi 

vechile drepturi înscrise în actele anterioare 2). | | 
145. — Legea de stabilire a succesiunii la tron din 1701, 

(Act of settlement). — Wilhelm III neăvând copii, pentru Par- 

lamentul britanic, care-și recâştigase iarăşi autoritatea, se pund 
problema. succeşiunii la tron. Parlamentul stabileşte, fără a ţine . 

seamă de ordinea dinastică, că tronul se cuvine urmașilor lui 

10) „Dar Billul Drepturilor este mai mult decât un rezumat sumar de 

reguli. constituţionale; rezolvă în mod efectiv un anumit. număr de chestiuni de 

principiu, până aci controversate. Contrar doctrinei după-care Coroana cra un 

obiect de proprietate reală, care nu putea niciodată să fie fără proprietar, Bilul 

Drepturilor declară tronul vacant. - . 

;*Contrariu doctrinei că succesiunea la tron era de drept divin, impres- 

criptibil şi ereditar, Billul drepturilor regulează această succesiune. Contrariu doc- 

“trinei de supunere pasivă, pune 'condiţii pentru deținerea Coroanei. 

„Billul Drepturilor este poate ceiace posedă mai apropiat de un cod 

constituţional, dar nu este dat ca o Constituţie: scrisă. Recapitulează numai - 

punctele care, la intervale, dăduse loc la neînţelegeri, între Coroană şi supușii 

săi, din timpul domniei” lui Eduard 1 şi în toate aceste puncte se declară în 

"favoarea naţiunii şi contra Coroanei“ (Sir W. R. Anson — Op. cit, t. |, p. 31). 

G. Alexianu — Curs de Drept Censtituţienal ” 15
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Iacob I, farnilia de Brunswick-Hanovra. Actul acesta se deose- 
„peşte complectamente de celelalte Charte; este o adevărată lege, 
pe care Parlamentul o votează și Regele Wilhelm o sancţionează. 
Nu mai avem un paet, ci o. lege consfinţită cu toate formele 

E legale. - 
Aici găsim, în afară de celelalte principii care apar în 

toate Chartele şi câteva principii noui. Astiel, Regele trebuie să 

fie în asentiment de idei cu biserica Statului; nu poate Numi 

străini. în funcțiuni publice, nu poate opri punerea, în urmărire. 

împotriva miniştrilor și celorlalţi funcţionari, când aceasta. e 

cerută de Camera Comunelor; inamovibilitatea judecătorilor, 

excluderea, miniștrilor din Parlament, 
> 

2. Franţa, 
p 

„146, — Pactul din 1830. — Un singur exemplu de astfel de 

Constituţie apare în istoria Franţei, cu prilejul evenimentelor . 
din 1830. După Constituţia concedată din 1814, răsturnată de 

revoluţia, din 1830, Parlamentul se convoacă de urgenţă. să pro- 

ceadă la alcătuirea unei noui Constituţii. Parlamentul, cu toată 

opoziţia guvernului Polignac și a lui Carol I, refugiat la Saint- 
Cloud şi apoi la Rambouillet, hotărăşte să cheme la tron pe 
Louis-Philippe, duce 'de Orleans, care primeşte. Cei doi prezi- 

. denţi ai adunărilor dau lectură textului votat de ambele Adu- 
“mări, iar Ducele declară că-l primește. „Primesc fără restricţie 

- «ou rezervă clauzele şi angajamentele care cuprind această 

Chartă şi titlul de. Rege al Francezilor, pe care dânsa mi-l con- . 

feră și sunt gata să jur păzirea ei”. Astfel primeşte tronul Louis- 

Philippe, printr un acord între Rege ş şi Parlament. m 
| Bă 

„3. Germania. a 

147. — Constituţia Statelor germane.—In Germania exemple - 

de astfel de pacte am avut chiar înainte de 1830: Constituţiile 
de Saxa Weimar din 1816 și Wiirtemberg (1819). Deasemeni 

“Constituţia prusiană din 1848, care, deşi concedatăi de Rege, 
: „este adoptâtă de Parlament: şi promulgată ca orice lege. Ea 

- este mai mult o lege decât un pact. 

pa
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4. România, 

148. — Constituţia din 1866. —In urma detronării lui Cuzs, 
guvernul prezidat de I. Ghica lucrează de acord cu Adunarea 

"Naţională la alcătuirea unei Constituţii. Acest fapt coincide cu 
urcarea pe tron a Domnitorului Carol, devenit mai târziu Re- 
gele Carol I. Constituţia, votată de -Parlament — numai d> 
Adunarea Naţională, care-și ia denumirea şi rolul de Consti- 

'"tuantă, căci Senatul prevăzut de Statutul lui Cuza m'a fost in- . 
„Stituit şi-convocat, — este promulgată de Domnitor. In adevăr, 
proectul de Constituţie este supus în prealabil aprobării: Dom- 
nitorului, care propune mai multe modificări încât proectul, 
care la început avea 113 articole, este votat cu 133 de articole. 
Noua, Constituţie este sancționată la 30 Iunie 1866 şi publicată - 
la 1 Iulie. Domnitorul, care depusese jurământul la 10 Mai ace- 
laş an, a colaborat cu Parlamentul la alcătuirea Constituţiei ; 
un acord s'a stabilit între Şeful Statului și Parlament. Cână 

„ noua Constituţie este promulgată, în aceeaș zi, la 30 Iunie 
1866, Domnitorul îi jură credinţă în formula următoare: „Jur 
de a păzi Constituţiunea şi legile poporului român, de a men- : 
ţine drepturile lui naţionale și integritatea teritoriului”. 

Constituţia aceasta, ca şi cea belgiană din 1831, este un 
pact încheiat între Şeful Statului şi națiune. Aceasta rezultă 

„nu numai din modul cum s'a alcătuit, ci şi din o serie de dispo- 
ziţii anume înscrise în textul ei. Astfel, art. 128 al..3 prevede 
că revizuirea Constituţiei se face în acord cu Regele. Ea re- 

„produce în totul din acest punct de vedere dispoziţiile Consti-. 
tuției belgiene ::). Caracterul de pact al Constituţiei mai rezultă 
şi din dispoziţia, art. 90, care prevede can timpul Regenţii Con- 
stituţia nu poate fi modificată. In afară de motivele de ordin | 

„politic, cari au determinat acest text, identic de altfel şi 'n Con- 
_stituţia belgiană, concepţia de acord între Rege şi Parlament, 

consacrată de art. 128 a edictât şi dispoziţiile art. 90. Dealtfel, 
modificările făcute Constituţiei în 1879, 1884 şi 1917 au urmat 
în totul aceste principii, al acordului dintre Rege și Parlament. 

149. — Constituţia din 1923. — Conţine în totul, din acest 
punct de vedere, aceleași principii ca şi Constituţia din 1866; 

11) Vezi C. G. Dissescu — Op. cit, p. 861 şi urm.
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este un pact încheiat prin acorăul între Rege şi Națiune, Art, 
130 reproduce vechiul'text al art. 128 din Constituţia. dela 1866: . 
„„Adunările cele noui -proced în acord cu Regele la modificarea 

punctelor supuse reviziuirii”. Iar vechiul art. 90, devenit art. 
85, are acelaş conţinut: „Nici o modificare nu se poate face 

Constituţiei în timpul Regenţei”. Caracterul de pact apare în 

mod neîndoios 12), Dealtfel, această idee se desprinde în mod ca- 
tegoric şi din desbaterile parlamentare ale Constituantei. In ade- 
văr, la Senat, profesorul Dissescu aduce în. discuţie această 
problemă, Reprezentantul guvernului, răspunde în aceşti ter- 

meni : „Această Constituţie, votată Ge noi, rămâne şi este un 

simplu proect de Constituţie, până în momentul când Regele, 

care este celalt fâctor care trebuie să dea acordul. său, nu va 

veni să pună, iscălitura sa pe acest act. Iscălitura regală, în 
__ speţă, echivalează cu două lucruri : echivalează, „pedeoparte, 
_cu acordul sau consimţimântul Regelui la opera, în şine şi echi- 

valează, în al doilea, rând, cu semnătura regală obișnuită pe 

care trebuie s'o pună pe orice lege, ca factor constituţional!” 13), 

150. — Alte exemple. — In afară de Constituţia Belgiei,. 
care, în ce priveşte caracterul ei de pact, este identică cu a 

noastră, dispoziţiile ei fiind reproduse întocmai în Constituţia 

„noastră, întâlnim exemple de Constifuţie-pact la, poporul sârb. 

- Decretul de promulgare al actualei Constituţii jugoslave din 

1921, prin formula, pe care o întrebuinţează, dovedeşte acest 
-lucru : „In numele Majestății Sale Petru I, prin graţia lui Dum- 

nezeu şi. voinţa poporului Rege al Sârbilor, “Croaților şi Slo- - 

venilor, Noi, Alexandru, Moştenitorul 'Pronului, declarăm: şi 

proclamăm tuturor că Adunarea Constituantă... a votat... şi noi 

am confirmat și confirmăm Constituţia Regatului... Această 

formulă, care reaminteşte mai mult Charta concedată a lui 

Ludovic al XVIII, arată totuși că adunarea Constituantă a.votat 

iar Regele confirmă, adică aprobă Constituția. Acest lucru re-- 

zultă, cu prisosinţă. din dispoziţiile art. 125: „Revizuirea Con- 

stituţiei se hotărăște de Adunarea naţională, de. acord cu 

Regele”. 

A 
' 

12) Vezi Paul Negulescu — Drept. const, .p. 233; P. Negulescu şi G. 
Alexianu — Cronica constituţională română: în Revista de drept public, 1929, 

No. 3, p. 604. ' 

„13) Vezi Al. Lascarov-Moldovanu şi S. lonescu'; — Constituţia Româ- 

niei, p. 451, ed. 1925, DE | ..
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7 | "C. — Convenţia. 

151. — Caracterele ei. — Pactul, bazându-se pe principiul e- 
galităţii dintre Prinţ şi popor, era un sistem intermediar, che- 

mat să împace cele două dogme puse faţă 'n faţă: dogma su- 

» veranităţii Prințului și dogma suveranităţii naţionale. -Se re- 

-curge atunci la o nouă formă, la Convenţie, care, aici, nu trebuie 

- înțeleasă în sensul unui contract între popor şi Prinţ, ci a unci 

„convenţii închiate între. toţi membrii societăţii, întruniţi în 

adunare constituantă, hotărînă principiile după care vor fi 

conduși. Prin. Convenţie, în sens constituţional, trebuie să în- 

ţelegem o declaraţie unilaterală de voinţă, făcută de o Adunare 

Naţională, "specială, prin care .se stabileşte competențele pute- 

rilor delegate în Stat și propria competenţă a puterii consti- 

tuante. Această Adunare Naţională, din proprie iniţiativă şi 

singură, fixează liniile fundamentale ale organizării Statului. 
Origina acestui tip de Constituţie se.întâlnește, principial, - 

în Anglia, unde de timpuriu apare ideia că deasupra, Parlamen- 

tului există un organ superior acestuia, cu drepturi mai mari 

ca dânsul — Poporul. Ideia, în germen abia, este luată de Pu- 

ritanii persecutați (1608), refugiaţi în Olanda. Aceştia, porniţi - 

spre Hudsonul olandez, pe vestitul vas Jag Flower, se rătă- 
cesc și ajung spre Massachusets. Inainte de a debarca, toţi re- 

fugiaţii hotărăsc, printr'un act solemn să fundeze o colonie cu 

instituţii liberale. După acest exemplu, colonii cari urmară în 

America, votează, prin convenţie reciprocă, Constituţia Sta- 

tului lor (Constituţia din Connecticut — Fondamental Orders — 
1638). ' 

Ideia că o convenţie populară specială este singura în 

i măsură să stabilească noua, Constituţie, pătrunse din America, 

care o adoptase cu prilejul votării Constituţiei statelor din 
1776 şi chiar a Constituţiei federale, în Franţa. Toate Consti- 

tuţiile care se votează cu începere dela 1791 sunt alcătuite pe 
baza acestui principiu. Numai în perioada 1814-1848 și 1851- 

"1870 principiul Constituţiei convenţionale se întrerupe. Dela 
1875 convenţia constituţională rămâne nesdruncinată, în Franţa, 

întinzându-se nu numai la toate Statele cu regim republican, - 

dar chiar şi în State cu tradiție monarhică puternică, cum este 

Statul german. Astfel, atât din preambulul Constituţiei : „Po- 

'
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porul german, 'unit în rasele sale şi însuflețit de voinţa de a. 
reînoi și consolida Statul în libertate şi justiţie... şi-a dat Con-. 

“stituţia următoare...”, cât şi din dispoziţiile art. 76 privitor la. 
revizuire și ale art. final 181 „Poporul german, prin Adunarea.. 
sa-Naţională, a votat şi decretat prezenta, Constituţie. Ea intră. 
în vigoară. din ziua publicării”, rezultă, că. această Constituţie. 
este o Convenţie, pe care şi-a. dat-o singur poporul; că autori-- 
tatea, superioară, este instituită şi-şi ia ființă dela această. 

" Convenţie 13), E a | 
"Rațiunea acestui fel de Constituţie trebuie căutată în ten-. 

dința ce se urmăreşte de a concretiza în chip cât mai autentic. 
manifestarea suveranităţii naţionale. De aceia, se creiază o adu- 
nare. specială, Convenţie, care desprinde regulele de conducere: 
ale unui Stat, cu majorități speciale, de obiceiu 2/3 din nu-- 
mărul membrilor ei, şi cu garanţii speciale (votări repetate). 

„152, —- Critica acestui sistem, — Dar și împotriva acestua. 
„sistem s'au formulat critici, mai ales cu privire la alcătuirea. 
Adunării constituante şi la, faptul dacă ea, reprezintă cu ade-. 
vărat voinţa - naţională. Cu tot programul politic pe baza că-. 
ruia, se alege constituahta, membrii ei n'au mandat imperativ”. 
dela naţiune ;sunt liberi să hotărască, noua convenţie așa cum... 

„socotesc mai nimerit. Dar hotărîrea lor poate fi în dezacord cu 
„voinţa acelora care-i-a delegat și Convenţia poate să apară con-- 
trară sentimentului general al marei majorităţi. - 7 

Pentru a se înlătura această obiecţiune, unele State anu 
“adoptat. sistemul ratificării populare, pe calea referendumului. 
Impotriva acestui vot popular, care nu poate decât să adopte 
sau să respingă Constituţia, se.ridică o obiecțiune principială, 
că se periclitează durabilitatea, şi autoritatea Constituţiei, a-. 
tunci când aprobarea se dă cu o mică majoritate. Iar în caz. 

„de respingere, lucrul trebuie luat dela, început; pentru a se a-.- 
-junge la o nouă Constituţie, care ar putea, fi respinsă din nou.. 

13. După exemplul Germaniei avem Constituţia Bavariei din 14 “Aug. 
1919 (vezi preambulul, $ 10, $ 92 şi $ 95), Constituţia Prusiei din 1920 (pream- bului, .art. 6 No. 1 şi 6 şi art. 30), Constituţia Austriei din 1 Oct. 1920 (ari.. 

„3 44), Constituţia Estoniei din 15 Iunie 1920 (art. 86-89 şi preambul), Con- 
- stituţia Finlandei din 17 Iulie 1929 ($ 95), Constituţia Greciei din 2 Iunie 1927. 

(art. 125), Constituţia Irlandei din 6 Dec. 1922 (art. 50), Constituţia Poloniei. 
din 17 Martie 1921, a Cehoslovaciei din 29 Feb. 1920, etc. 

4



REGIMUL CONSTITUȚIONAL „- 231 

“Viaţa Statului, care are nevoie de ordine și siguranţă, ar fi greu 

- :ameninţată. Sistemul acesta, de origină franceză, este adoptat 

“în Elveţia, unde, din cauza, particularităţii republicei şi a struc- 

turii locuitorilor, poate funcţiona în condiţii bune :+), , 

, Tot ca mijloc de.ratificare populară a fost. conceput şi 

„plebiscitul, care poate să ratifice modificarea unui act sau unei 

Constituţii făcute nu de Parlament, ci de Seful Statului. Exem- . 

ple de plebiscit întâlnim în Franţa, când Napoleon cere să fie 

ales consul pe viaţă. Pentru a modifica Constituţia se întoc- 

„meşte un plebiscit asupra următorului punct: „Poate fi Na- 

poleon Consul pe viaţă?”. Alegătorii răspund prin da sau nu. 

Odată sistemul admis, Napoleon va uza de el din nou asupra 

„altei chestiuni : „Poporul primeşte ereditatea demnităţii im- 

periale în descendența directă, legitimă și adoptivă a lui Na- 

„ poleon Bonaparte ?”. 

Sub această formă se putea ajunge la orice modificare a 

Constituţiei Statului. Astiel, prin plebiscitul din 1851, prinţul 

I.ouis-Napoleon Bonaparte obţine pline puteri de a întocmi o 

"mouă Constituţie după principiile: pe care le formulase întrun 

decret anterior.: Obiecţiunile ridicate împotriva referendumului 

se pot formula şi cu mai mult temeiu împotriva, plebiscitului, 

mai ales că aici nu se face ratificarea unui act al Parlamen- 

tului, ci al Șefului Statului. Ce va face acesta, în caz de res- 

-pingere a plebiscitului? Problemă delicată şi foarte dificilă pen- 

tru șeful Statului. -. - 

D. — Statutul, Mi 

153. — Statutul Albertin.. — Plebiscitul, întrebuințat în 
:: Franţa, pentru noui modificări constituţionale, este adoptat în 

Italia chiar pentru confecționarea, întregei Constituţii, aşa cum 
făcuse la 1851 Louis-Napoleon Bonaparte. Statutul acordat la - 

-4 Martie 1848 regatului Sardiniei de regele Carol Albert for- 

14) A fost adoptat şi în unele Constituţii recente, Estonia. (art. 88), Li- 

“tuania (art. 104) numai dacă o cere Preşedintele republicei sau 50.000 alegători 

pentru Dietă, .Prusia, unde iniţiativa revizuirii se face -pe cale de referendum. 

Asupra! referendumului ca sistem de guvernare vezi mai jos.
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mează şi azi încă, Constituţia, Italiei. Supusă scurtă vreme in- .: 
Fluenţei franceze, care introduce o serie de Constituţii napo- 
leoniene în diferite State, terminând cu Republica Italiană 
(1802) şi apoi cu Regatul Italiei (1805) şi'n urmă cu Regatui 
Neapolului și al Siciliei (1808), ea nu poate să păstreze nici una. 

„din nouile instituţii, cari dispar odată cu căderea hui Napoleon. 
Statele italiene se reorganizează pe baze absolutist. Dar ideile. 
liberale, introduse de spiritul francez, rămân şi încep să dea 
"roade. De pretutindeni, o serie de torţe noui, anonime, dar de- - 
stul de puternice, se ridică împotriva monarhiilor absolutiste: 
şi cer limitarea drepturilor prinţului. Rând pe rând prinții * 
încep să..se desbrace de o-serie din atribuţiile lor şi să creeze 
organe de autonomie locală, cărora să le dea în grijă o parte 
din intresele locale. In fruntea, mişcării e Regatul Lombardo- . 
Veneţian, unde împăratul creiase congregaţiile municipale şi: 
provinciale, adevărate parlamente locale. Mişcarea se întinde - 
în Statul Pontifical, în Regatul Neapolului;, unde Ferdinand 1,: 
în urma mişcărilor revoluţionare, adoptă Constituţia Spaniei, 
în cele două Sicilii şi 'n "sfârșit în Piemont, unde evenimentele 

” din 1830 reaminti Piemontezilor o veche promisiune a lui Carol 
Albert de a introduce Constituţia Spaniolă. Ajuns însă Rege, 
iși uită promisiunea şi întări regimul absolutist prin modificarea. 
adusă Consiliului de Stat. Totuși, ideile liberale erau prea. pu- 

*- ternice în Regatul său; evenimentele! din 1848 le dete o impul- 
"sie nouă; sub presiunea municipiilor şi a Consiliului celor mai 
eminenţi oameni ai Regatului, el este obligat să proclame în 
grabă Statutul din 4 Martie 1848. Acest Statut, o copie aproape 
fidelă a, Constituţiei franceze din 1830, a celei belgiene" din. 

„1831 şi a celei spaniole din 1845, este proclamat de Rege; fără. 
nici o colaborare directă a poporului 15). a 

Prin forma, cu care este promulgat, acest Statut este o. , 
Chartă' constituţională. EI devine însă Constituţia: regatului. 

« . N ” 

'15) Preambulul declară... „am decis să sancţionăm (acest Statut) şi să-l 
promulgăm, în credinţa că Dumnezeu vă voi să binecuvânteze curatele noastre 
intenţiuni şi că: Națiunea liberă, puternică şi fericită, va şti să se arate totdeauna 

"mai demnă de vechiul ei renume şi să-şi câşâtige prin meritele sale un viitor: 
glorios. Deci, „cu ştiinţa şi autoritatea noastră: regală, după ce. am ascultat avizul 
Consiliul nostru de Stat, am ordonat şi ordonăm, atribuindu-i forţă de Statut: 
şi de lege fundamentală perpetuă şi irevocabilă a monarchiei, ceeace urmează..''..
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unit al Italiei prin acceptare pe cale de plebiscit a diferitelor 
State, care se unesc în jurul Regatului Piemontez 15). La 1870 
el este promulgat şin provinciile romane, luate dela Papă. 

„Poate fi modificat printr'o simplă: lege ordinară, ca orice Con- 
stituţie suplă; după război a fost modificat de așa fel încât azi 
nu i se mai recunoaște vechea sa structură. 

154. — Statutul lui Cuza. — Exemplul dat de Napoleon III 
„ia 15851 influenţă puternic pe Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, 
„care, printr'o lovitură de Stat, la 2 Iulie 1864, proclamă un 
nou Statut, alcătuit de dânsul, fără consultarea Parlamentului 
şi supus ratificării populare prin plebiscit „Statutul, spune d-l 
prof. P. Negulescu, este o Constituţiune cu bază cezariană, în- 

trucât, după dizolvarea Parlamentului, Domnitorul o dă ca 
operă personală, dar cere poporului ca, pe cale de plebiscit, să 
dea aprobare. , ! 

„Plebiscitul joacă un foarte mare rol din acest punct de 

vedere; el servește ca o conciliaţiune a ideii democratice de- 
oparte și a guvernului quasi- personal de altă parte” :*). 

$ 3. — Rolul Constituţiei. i 

SUMAR : 155. Constituţia fixează competenţe. — 156. Delegata. potestas. 
son delegatur., — 157. Ideca de delegaţiune în regulamentul de administratie pu- 
blică. — 158, „Delegaţia de putere în timpuri de criză. | 

155, —. Constituţia fixează competenţe. — In concepţia mo- 
„dernă Constituţia, este ansamblul regulelor după care funcţio- 
nează organele esenţiale ale Statului. Când vechea concepţie a 
guvernului arbitrar este înlăturată, şi când în locul acesteia se 
transplantează, odată cu apariţia regimului democratic, noua 

16) Pentru mai multe amănunte asupra istoriei constituţionale a Italiei 
a se vedea Palma —' Corso di diritto constituzionale 3-a ediz., Firenze, 1883— 

: 1885; Arcoleo — Diritto Constituzionale, Napoli, 1907; Orlando — Principii di 
dicitto constituzionale, 5-a ediz., Firenze, 1920; Trentin — Corso di istituzioni di 
diritto publico, Padova, 1920. A se vedea şi ultima lucrare a lui Silvio Trentin 
Les transformations recentes du droit public italien, Paris, 1929, care trebuie ci- 

zită cu toată rezerva, autorul fiind un adversar hotărit al fascismului italian. 
17) P. Negulescu — „Drept Constit., p. 214. [.
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ideie a guvernului legal, cea , dintâtu grije a oamenilor politici: 

„a fost să asigure în chip temeinic această idee de legalitate. 

Constituţia apare ca instrumentul cel mai prielnic și cel mai po-- 

trivit, care să îndeplinească acest rol. Căci, în adevăr, toate dis- | 

poziţiunile. ei mau alt rost decât acela de a asigura diferitelor- 

organe ale Statului o sferă de competenţă determinată și de n 

priveghea ca activitatea, lor să se mărginească în limitele fixate. 

de dânsa. Rolul ei, odată aceste competenţe fixate, este să pri- 

vegheze ca, nici unul din organele Statului. să nu depășească. 

sfera lor de acţiune. In vederea, acestui scop şi pentru-a face, 

mai ales, respectată din partea puterii legiuitoare opera de. 

„competenţă rezervată ei, s'a creiat tipul Constituţiunilor rigide. 

Sistemul acesta constitue o mare inovație faţă de sistemul.” 

drepturilor proprii; existent în regimul absolutist. Deosebirea. 

dintre aceste două se poate rezuma, în următoarele puncte : 

a) In sistemul competinţei, organul constituțional (Şeful. 

Statului, Parlament, Guvern, Justiţie) deţine puterea dela Con- 

'stituţie, în baza unei delegaţiuni exprese pe care aceasta i-a fă-- 

” cut-o şi este obligat s'o exercite în limitele stabilite de Con-. 

stituţie, căci el nu ăre alte drepturi decât acelea care i-au fost.: 

fixate prin actul de delegare. „Constituţia creiază, juridiceşte. 

competinţe. Şi astfel, din cauza acestui caracter creiator, ea se. 

. aşează deasupra organelor constituţionale cari îşi trag existenţa. 

"dela dânsa. Ansamblul puterilor conferite de actul creator or- 

ganului creiat, constitue competenţa” 15). 

In sistemul drepturilor proprii organul constituţional de- 

ține un drept propriu, pe care îl are dela natura, sa şi.nu în. 

baza unei delegaţiuni. Constituţia. intervine aci numai pentru: 
a limita atotputernicia exerciţiului acestui drept. . .. Ra 

b) Sistemul competenţelor este compatibil cu ideia și regi-. 

„mul democratic, pe când sistemul drepturilor proprii a apărut. 

şi a justificat regimul absolutist. „Dacă apariţia principiului. 
“ democratic w'a răsturnat tronul monarhului, ea modifică cel 

„puţin considerabil situaţia sa, substituind prin Constituţie, o. 

simplă competenţă - constituțională unui drept propriu de suve-=. 

ranitate” 1), 
s 

18) Joseph” Barthelemy - — op. cit., p. 197. 

19) Loc. cit. ” 

? 

. - - | 

3
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c) Interesul acestei distincţii este considerabil. In prim 

-rând, în sistemul competinţelor, competința nu se presupune ci 

-ea trebue.să rezulte în chip formal sau tacit din actul de delega- 
"“țiune, Organul care face actul trebue să dovedească compe- 

tența sa. In sistemul drepturilor proprii organele au cea mai 
largă competență; ele nu au numai acele drepturi cari le-au. 
„fost luate în mod expres. 

4) Competinţa nu se deleagă. Constituţia instituind o sferă, 

de competenţă, creind organe, înseamnă că are un drept supe- 

rior acestor organe și este anterior lor. Dacă aceste organe ar 

delega. competinţa lor unor alte organe, ele şi-ar creia o putere 
„constituţională proprie şi ar viola Constituţia pe baza căreia 

fiinţează. In sistemul drepturilor proprii, delegaţiunea de, pu- 
tere este posibilă, ca una ce nu este creiată, de un organ su- 

e) In sistemul competinţelor, orice > act trebue să fie făcut 

în chip legal şi în limita competinţei delegate.! Când un act 

depăşeşte această limită este considerat fără valoare juri- 

dică, este nul, ca unul ce-i făcut de o autoritate incompe- 

“tentă... In sistemul drepturilor proprii, nulitatea pentru incom- 

petenţă nu există, ci numai o simplă nulitate pentru viciuri de 
„formă, când actul nu ar fi respectat formele cerute de Consti- 

tuţie pentru împlinirea, lui. - 

156. — Delegata potestas non delegatur. : — Sistemul compe- 

tinţelor delegate, apărut pentru prima dată la Romani, sub 
“forma acestei maxime, este introdus. în practica constituțională 

americană, -de unde apoi pătrunde în scrierile publiciştilor 
“francezi. Acest principiu se bazează pe o realitate de fapt, aceia 
a necesităţii stabilirii unor. competinţe determinate, pentruca 

activitatea organelor. Statului să nu fie paralizată din cauza, 

conflictului de atribuţiuni, Pentru ca această realitate de fapt 
„să fie transpusă, în formulă juridică, publiciști au fost nevoiţi 

să-i găsească o structură: rațională. Pentru dânşii, națiunea în. 

treagă, transformată în putere constituantă; stabileşte organele 

şi creiază competențele. Odată acest fapt împlinit, puterea, con- 
-stituantă dispare, lăsând să funcţioneze numai organele pe care 
dânsa le-a, creiat. Aceste organe nau decât acele drepturi, acea 
sferă de atribuţiuni. pe care le-a creiat-o puterea constituantă; 
ele nu pot adăuga nimic la competența lor, căci n'au un drept 
“propriu, ci un drept derivat dintr” o: putere superioară, care nu
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mai există. Juridiceşte deci, este imposibil ca, puterea derivată. 
să creieze noui competenţe deoarece nu are un drept propriu 2). 

| 157. — Ideia de delegaţie în regulamentul de administrație 
- publică. — Multă vreme s'a susţinut în Franţa că invitaţia pe care: 

o face parlamentul puterii executive, de a alcătui un regulament: 
„pentru aplicarea şi complectarea unei legi, ar constitui o delega- 

- 

„ţiune a puterii legislative. Multă, „vreme chiar, aceste regula- 
-mente îşi întindeau sfera lor de competinţă asupra aceloraşi. 
materii rezervate legii şi puteau chiar să stabilească amenzi, 
țaxe şi pedepse; erau sustrase recursului pentru exces de pu-. 
tere şi confereau aceiași stabilitate juridică ca şi legea, nepu-: 
tând fi modificate decât printr'o lege. Dar încetul cu încetul , 

„jurisprudenţa consiliului de Stat “ca şi a Casaţiei franceze, a. 
Venit şi a precizat şi aci rolul regulamentului de aplicaţiune o: 
legilor. Astfel la 6.Decembrie 1907 2!) se stabilește că un regu- * 
lament făcut în urma unei astfel de invitaţii putea să fie mo- 
dificat de un alt regulament, dat cu avizul Consiliului 'de Stat. 
Tot cu acea, ocazie se pune şi principiul că un astfel de regu- 
lament poate să fie atacat în faţa consiliuli de Stat pentru 

. 

20) D-l Prof. Paul 'Negulescu — Drept constit. p._482, ocupându-se de- 
problema competinţelor delegate, critică cu drept cuvânt decizia Curţii de. Apel - 
S.1 Cernăuţi, No. 34 din 8 Dec. 1926 în Pand. Rom., 1925, IL, p. 5 cu nota d. - 

avocat 'H. Aznavorian, prin care 'se refuză, Universităţii acţiunea în contencios: : 
împotriva numirii ilegale a unui profesor. Legea a delegat în competinţa Uni- 
versităţii dreptul de a recomanda pe candidaţi pentru a fi numiţi profesori; mi- 
nisterul nu poate numi fără această recomandare. Curtea de Apel respinge însă:" : 
„acţiunea Universităţii pe motiv că n'a dovedit că i sa lezat un drept propriu, 
ci numai o atribuţie dată de lege. „Cu alte cuvinte, spune d. Negulescu, Curtea. . 
de Apel face o distincţie între dreptul propriu, care ar aparţine unei autorităţi, 
unui organ al Statului şi atribuţiunile ce-ar aparţine unui alt organ, mai înfeiror. 
Aci era întreaga confuzie pe care o 'făcea Curtea de Apel din Cernăuţi. In ma- 
terie de drept public, nu pot să existe drepturi; drepturile nu le are, potrivit Con-. 
stituţiunii, decât numai națiunea. Diversele organe: sau puteri, pe care ea-le or-= 
ganizează şi nu sunt puteri constituite, nu au decât atribuţiuni, competenţe, nicio= 

dată drepturi proprii. * 

„Constituţiunea stabileşte fiecărui. organ, - fiecărei autorităţi, o sferă” de 
atribuţiuni, o competință şi ea, numai, în' limitele acelei competinţe stabilite poate: 
să, facă acte valabile. Prin urmare nu poate să existe autoritate care să poată fi 
învestită altfel decât cu atribuţiuni determinate”. : . 

21) C. E.. Compagnie du Nord, d' Orleans, de TEtat, du Midi, de 1Ouest= 
Cas. 1 Fev. BI S. 1913 1, 401.
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“exces de putere ca şi oricare alt regulament alcătuit de şeful 

Statului, că deci el nu are caracterul unei legi. 

La noi, după răsboiu, s'a încercat să se facă o aplicaţiune 

acestor. principii, care a pasionat lumea juridică franceză. In 
legea, pentru organizarea, contribuţiilor directe din 1921 se in- 

troduce un articol final prin care se acordă puterii executive 

dreptul de a complecta prin regulament dispoziţiile legii. Dar a- 

cest text nu a avut nici o aplicaţiune şi nu a venit nici o dată în 

desbaterile instanţelor judiciare, căci legea a fost abrogată. Ju- 
“zisorudenta noastră, însă, în mod constant dată fiind dispoziţia - 

articolului 88 din Constituţie, „EL (Regele) face regulamente ne- 

cesare pentru executarea, legilor, fără să poată vre-o dată modi-, 

"fica sau suspenda, legile şi nu poate scuti pe nimeni de execu- 

tarea lor”, a înlăturat ca ilegal şi fără competența orice regu- 
"lament făcut în contradicţie cu textul unei legi. Ea a mers şi. 

mai departe încă şi'a înlăturat ca ilegal orice regulament făcut 

„nu în disprețul unei legi; ci în complectarea unei dispoziţii 1le- 
gislative, stabilind că pe cale de regulament nu se pot creia, 

drepturi subiective. (Vezi această chestie tratată la cap. Lege 

şi regulament). . E . 

158. — Delegaţia de putere în timpuri de criză. — In ţări cu 
Constituţie flexibilă, cum sunt Anglia şi Italia, este incontestabil 

că delegaţia de putere poate să aibă loc, pentrucă Parlamentui 

alcătuind o lege prin care ar hotărâ delegarea de puteri, mo- 

difică prin acea. lege Constituţia. In aceste ţări nu există, o 
putere constituantă superioară Parlamentului.. Parlamentul nu 
are aci drepturi derivate, ci are drepturi proprii, pe care poate 

să le delege. Astfel în Anglia î în timpul răsboiului 1914—1918 

prin Defence of the realm acts se deleagă Coroanei dreptul de 
a lua măsuri de salvarea Patriei pe cale regulamentară. De 

asemeni în Italia se creiază legea plinelor puteri în 22 Mai: 
- 1915; toate decretele date pe baza acestei legi au fost sustrase 

controlului jurisdicţional al Contenciosului 'Administrativ, fiină 

considerate ca legi. In Franţa,-proiectul Briand din 1916, prin. 

care se cerea Parlamentului să acorde guvernului pline puteri, a” 
fost respins de Parlament. Totuşi în 1926 guvernul Poincare 

obţine o lege prin care i se acordă pline puteri ca să ia pe cale 

de decret-lege orice măsuri va crede de cuviință pentru reorga- 

__"nizarea- administrativă a Franţei. Toate aceste precedente sunt 

| „excepțiuni trecătoare şi fără importanţa dela principiul că pute- 

Ls



a Ia ” - „238 | ORGANIZAREA STATULUI 

„zile delegate nu se deleagă. Este adevărat că acest principiu nu 
există înscris în' termeni expreşi nici în Constituţia franceză, = 
nici în Constituţia noastră. In Constituţia federală a Americei 
din 1887, această idee afost prceizată prin amendamentul 10; 
puterile care mau fost conferite Statului federal sunt rezer- 
vate Statelor respective sau poporului. „Acest principiu este 
însă implicit cuprins în Constituţia noastră în art. 33 care de-.. 
clară că toate puterile Statului emană dela naţiune, care nu le ! 
poate -exercita decât numai prin delegaţiune și după regulile 
așezate” în Constituţiunea de faţă. Ori. în Constituţie nu se pre- 
vede nici o regulă pentru delegarea puterilor. Organele consti- 
tuţionale nu pot deci să facă acte în contradicţie cu dispoziţiile 
art, 33 din Constituţie, întru cât ele mar mai funcţiona după 
regulele fixate în Constituţie. Totuşi, în practică, unele organe 
ale Statului, în special puterea, legiuitoare, depăşesc sfera lor 
de competenţă şi încearcă să nesocotească regulile statornicite 

“de Constituţie. In sistemul Constituţiunilor scrise s'a conceput. 
atunci de a se creia, o garanţie mai pozitivă pentru respectarea . 
Constituţiei; jurământul monarchului şi al funcţionarilor nu 
mai era considerat suficient; încălcările veneau din partea pu- 

terii legiuitoare acum. Se concepe atunci creaţiunea, unui organ 

politic sau a unui organ jurisdicţional, care să asigure supre- 

maţia Constituţiei. 

CAPITOLUL II 

A 
Supremaţia Constituţiei 

$ 1. — Supremaţia Constituţiei întăreşte ideia de legalitate 

SUMAR : 159. Legalitatea, fundament al Statului modern. — 160. Supre= 

maţia Constituţiei. — 161. Legi fundamentale şi ordinare. — 162. Constituţie ne- 

“scrisă şi Constituţie flexibilă. — 163. Organe politice însărcinate. cu controlul . 
legalităţii (Juriul Constituţionar). — 164. Promulgarea — mijloc de control. — - 

165. Controlul exercitat de puterea judecătorească. — 166. Controlul constituţio- 

. nalităţii pretinde Constituţie scrisă, 

„159. — Legalitatea, fundament al Statului modern. — După 
lungi :străduinţe, Statele moderne au reușit să-și fundeze exi- 

1
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stenţa lor pe ideia. de legalitate, care, redusă la cea mai simplă 

expresie, am formula-o astfel: toate organele Statul func- 

ţionează în baza, unei ordini de drept, stabilită de legiuitor și . 

care trebuie respectată. Pentru asigurarea acestui principiu a- 

par Constituţiile scrise, cari evoluează repede către tipul rigid. 
Dar garantarea - legalităţii, adică funcţionarea organelor. Sta- 

tului în limitele stabilite de Constituţie, nu se poate asigura 

decât în ţările cari organizează un sistem serios de garantare. 

a supremaţiei Constituţiei. Constituantul român din 1923, men- 
ținând acest principiu, definitiv câştigat, l-a întărit şi mai mult 

prin dispoziţia, introdusă în art. 103 şi 107 din Constituţie. Ie 

" Constituţia dela 1866 idea de legalitate nu apărea cu. destulă - 

claritate şi deaceia. o lungă bucată de vreme ne-a lipsit un 

control al legalităţii administrative, iar atunci când s'a în- 
cercat introducerea, lui, a dat loc la ample discuţiuni i Pa 

„Intrun Stat în care legea formează elementui esen ţial din 

care acesta îşi trage existenţa, ea trebuie să fie respectată, de 

„toate elementele cari alcătuiesc Statul, de justiţie, de Parlament 

şi de administraţie. „Intr'un chip mai precis, legalitatea în 

seamnă că legea edicată se impune respectului tuturor, atâta 

„vreme cât n'a fost abrogată” *). ” 

160. — Supremaţia Constituţiei. — Constituantul român a: 
înţeles să asigure un rol determinant în viaţa. Statului acestui 

control al legalităţii. El a înţeles să dea, în prim rând, o va- - 

loare' deosebită normelor “constituţionale faţă de legile. ordi- . 

nare şi să institue, un sistem de a, face respectată această di- 

ferenţă. In al doilea, rând el a, înţeles să impună nu numai ju- 

+ stiţiei ci şi administraţiei, respectul legilor existente. 

Pentru a înfăptui aceste idei ale sale, el a organizat două 

instituţiuni: controlul constituţionalității legilor şi contenciosul 

administrativ. In adevăr, ideia, de legalitate era. adânc jignită 

- 

1) A se vedea discuşiunile. « ce-au - avut loc cu ocazia introducerii conten- 

ciosului ad-tiv la 1905 şi 1912, ca şi la 1910 cu ocazia desființării lui. Vezi şi 

controversele ce-au avut loc la. 1912, cu ocazia discuţiei controlului constituţionali- ' 

tăţii legilor. 

2) P. Negulescu — Curs de drept constituțional, 1927, p. p. 480, J. 

Barthâlemy et P. Duez — Trait€ 6lementaire de droit constitutionel, 1926, p. 

19. Vezi dceastă idee reluată cu largi desvoltări în Le contrâle juridictionnel de 

la constitutionalite des lois en France de Paul Duez în volumul Melamges M. 

Hauriou, Sirey, 1929. : ”
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„când Parlamentul, în omnipotenţa sa, trecea peste o normă con- 

stituţională, care, deși nu era o normă sacro-sanctă, era totuşi 

stabilită cu anumite garanţii şi nu putea fi modificată decât 

tot în acelaș chip. Pe dealtă parte, legea n'avea altă valoare 

„ decât să reguleze' raporturile” indivizilor între: ei, căci, deşi 
existau legi care regulau raporturile dintre indivizi şi: Stat, ele 

aveau numai o,valoare pur teoretică, deoarece, dacă Statul nu 
voia să le respecte, nu exista mijloc de a-l constrânge. | RE 

Când Statul modern își organizează -noua sa înfățișare, 
cea dintâi idee care-l preocupă este aceia a stăvilirii abuzului 

administrativ: de aici invenţiunea Constituţiunilor şi pe cale 

„ jurisprudenţială, instituirea, unui control al legalităţii, -operă. 

“- 6apitală a, Consiliului de Stat din Franţa. Astăzi e greu de con- 

ceput viaţă de Stat fără existenţa acestui control. Odată acest 
„abuz stăvilit, apare unul nou, mult mai grav, acel al Parlamen- . 

tului. Se inventează atunci Supremaţia Constituţiei şi diferite 
sisteme pentru garantarea ei. Ideia de legalitate dobindește. 
“astfel o puternică pârghie de întărire. . 

161. — Legi fundamentale şi ordinare. — In ţările cu Con-: 
„* Stituţie rigidă, s'a pus întotdeauna problema deosebirii între 

„legile ordinare şi cele constituţionale. Jurisconsulţii secolului . 
XVII şi XVIII au examinat această chestie, împărțind legile în 
fundamentale şi ordinare. Preocuparea. de căpetenie era de a şti 

“dacă legile ordinare pot modifica legile fundamentale. In acea- 

stă privinţă nu există nici un fel de divergență: toţi autorii . 

erau de acord să recunoască că o lege ordinară nu poate mo- 

difica o lege prestabilită şi sfântă, pe care Parlamentul şi Prin- 

ţul n'o pot modifica decât în baza unei însărcinări expres dates 

de naţiune 2). Dar aici intervine Rousseau cu coricepţia voinţei 

generale. Legile, spune dânsul, sunt expresia” voinţei generale, 
ori voinţa generală este suverană; ea poate face orice fel de 

legi, fără ca cineva, s'o poată controla. 'Teoria, aceasta însă nu 

rezistă; diferenţa, între legile fundamentale şi cele ordinare este 

consacrată; ea a avut doar un singur rezultat, acela de a în- 

lătura în Franţa posibilitatea de control a constituţionalităţii | 
legilor. Dar şi acest efect e pe cale să dispară. 

162. — Constituţie nescrisă şi constituţie flexibilă. — Această + 

'3) Vattel — Le droit des gens, liv. 1, ch. III, Ş 34. A 
7
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“deosebire între legile fundamentale. şi legile ordinare nu poate 
-exista în ţările cari au Constituţiune nescrisă sau în acele cari 
au Constituţiune flexibilă *). In aceste ţări, în principiu, legea 
ordinară are putere suverană şi nu se găsește altă lege, presta- 
bilă şi sacră, care să-i limiteze domeniul, Şi totuși, chiar în 
„aceste ţări există o ordine constituțională care, deşi nescrisă, 
:se impune atenţiei legiuitorului ordinar. Sunt principii cari sunt 
considerate fundamentale pentru viața Statului şi de cari nu 

„îndrăzneşte nimeni să-se atingă. In aceste țări dreptul consti- 
“tuţional este un produs istoric, elaborat în cursul secolelor. 

"163. — Organe politice însărcinate cu controlul legalităţii (Ju- 
„riul Constituţionar). — Şi dacă, totuși, o lege ordinară a fost vo- 

„tată în' disprețul legii fundamentale, care va fi autoritatea me- 

nită să constate acest lucru şi să stabilească, sancţiunile legale? 

Dacă Parlamentului singur i s'ar da căderea de a judeca dacă 
„legile pe care le votează sunt sau nu în acord cu legile consti- 

“tuționale, atunci ne-am găsi în faţa unui auto-control, care 

m'ar prezenta nici un fel de garanţie. Este adevărat că acest 

"auto-control ar avea şi dânsul o sancţiune: membrii Parlamen-. 
“tului, trebuind să se adreseze din nou alegătorilor, ar putea su-- 

„feri consecinţe din faptul depășirii textului constituţional, con- 
„secinte care ar duce la, refuzul acordării din nou a mandatului 

"parlamentar. Dar această consecință este îndepărtată şi destul 

-de greu de realizat în practică. Aceasta a fost concepţia, care 

a stat la baza, juriului constituționar, a lui Siey&s, realizată în 
„Senatul conservator al Constituţiei din 22 frimaire anul VIII, 

menţinută în: timpul Consulatului şi al Primului Imperiu şi în- 

“făptuită a doua oară, în Constituţia dela 14 Ianuarie 1852. A- 

„cest Senat conservator, nu numai că nu şi-a îndeplinit rolul său 

— căci nu cunoaştem nici o lege declarată neconstituţiorială în 

4) „O Constituţie „flexibilă” este o Constituţie în. virtutea căreia orice 

“lege, oricare ar fi, poate fi legal schimbată cu aceeaș uşurinţă şi cu aceeaş formă 

de un singur şi acelaş corp. „Flexibilitatea” * Constituţiei noastre constă în 

„dreptul Coroanei şi a celor două Camere de a modifica sau de a abroga orice 

“lege. - - 

„O Constituţie „Tigidă” este o Constituţie în virtutea căicia anumite legi, 

cunoscute în general ca legi fundamentale sau constituţionale, nu pot fi schim- 

bate în acelaş fel ca şi legile ordinare“, (Dicey, Introduction ă lâtude de droit 

-constitutionnel, 1902, p. 112—413). . | aa - 

«
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timpul: cât a funcţionat — dar dimpotrivă, prin senatele- con- 
sulte pe care le-a dat, a adus-o serie de modificări Constituţiei, 
pe .cale de “ameridamente, justificâna aceasta în virtutea prin- 
cipiului — puţin cam curios — că .cine are dreptul să păzească. | 
un text de lege, are dreptul să-l şi modifice *). Senatul conser- . 
vator — cu tot titlul său — se dovedeşte un organ politic prin. 
excelență, care nu este în stare să reziste injocţiunilor puterii ' 
executive și în special voinţei de neînfrânt a lui Napoleon 1. 
„Experienţa pe care ne-o pune la îndemână acest organism în. 
privinţa controlului constituţionalităţii legilor îl determină pe 
 Hauriou: să, declară că „un organ politic, statuând asupra con-- 
stituționalităţii legilor şi independent, ar fi cu mult prea Pu- 
ternic, ar fi stăpânul guvernului. Această experienţă condamnă. 
în mod absolut controlul constituționalităţii legilor printr'un 
organ politic, deoarece trebue ca acest control al constituţiona-, 

lităţii să fie în acelaș timp independent şi inofensiv pentru. 
guvern” 5). . 

„164. — Promulgarea — mijloc de control. — Ar: putea fi - 
. dată această sarcină a controlului. constituţionalităţii legilor în: 

“grija Şefului- Statului, care, cu ocazia promulgării legilor, ar. 

7 

examina dacă acestea, întrunesc toate condiţiile legale din punct 

de vedere constituțional, atât ca formă, cât şi ca fond EI at 

putea, refuza promulgarea acelora pe care.le-ar crede că nu în- 

trunesc condiţiile cerute de Constituţie. Dar, în acest caz, Şefut 

Statului ar fi. pus în conflict cu puterea legiuitoare. Ii s'ar da 
„astfel căderea să aprecieze valoarea legilor şi să cenzureze acti-: 

vitatea unui întreg Parlament. Parlamentul, la rândul lui, ar 

căuta să reacționeze şi iată astfel o-luptă de natură politică. 

între aceste două elemente, luptă care ar fi trebuit să rămână 

numai pe terenul juridic. In Franţa, Şeful Statului are această. - 

prerogativă de a:cere Camerelor să supună legea, votată unei 

“noui deliberări. Dar el ma uzat niciodată de dânsa, căci ar fi 

Gat naştere la un conflict socotit drept o adevărată lovitură de 

Stat. Sancţiunea, nerespectării pactului. fundamental trebuie să 

fie posterioară, pentrucă numai atunci eâ poate avea întreaga. 

x 

„_5) Această idee, sub o altă formă însă, a fost larg împărtăşită de Curțile 

supreme din America, atunci când au înlăturat ca necenstituţionale amendamen- 

„tele aduse Constituţiei. 

6) M. Hauriou — Precis de droit constitutional, '1929, p. 268. „.
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«forță morală şi poate apare mai mult lipsită de preocupări de . 
“natură politică. „Una din politicele cele mai înțelepte ale drep- . 
tului, spune Hauriou ?), consistă în a nu face-să intervină mij- 

„ „loacele sale de îndreptare decât după un interval de timp, când 
focul acţiunii a scăzut şi când amorurile proprii nu mai sunt 

"-angajate. Dreptul este esențialmente represiv. El așteaptă ca 
-acţiunile să fie terminate. Cu atât mai rău dacă dânsele au cau- 
-Zat pagube. Va încerca să le repare; dar pacea socială se poate 
menține numai cu acest preţ,'căci intervenţii premature ar da 
naștere la conflicte nesfârşite și ar compromite chiar pe jude- 
cător în luptă”. 

In sistemul constituantului român, Şeful Statului are un 
important rol de control al constituţionalităţii, căci-el are, pe- 
"deoparte, dreptul de iniţiativă şi de altă parte, dreptul de a 
sancţiona și promulga, legile, putând refuza promulgarea ace- 
Jora pe care le-ar găsi neconstituţionale sau neconforme cu va- 
derile lui (art. 88 al. 3 Constituţie). 

165. —. Controlul exercitat de puterea judecătorească. —Con- 
rolul constituționalităţii legilor revine deci în mod firesc pu-: 
terii judecătorești, ca. una, ce este chemată să interpreteze le- . 
gile. Căci acest control nu este altceva decât examinarea legii 
„ordinare și interpretarea ei în raport cu altă lege, superioară 
acesteia, de natură constituțională. Misiunea însăşi a judecăto- 
rului este să interpreteze Legile şi să aplice sancţiunile acolo 
unde s'a violat textul legii. Această misiune trebuie să se în- | 

tindă şi la examinarea Constituţiei, căci a nu aplica sancţiuni . 

“pentru nerespectarea, dreptului constituţional, ar însemna să 

negăm existenţa unui drept constituţional. O normă de drept, 

„ neavând o.sancţiune care s'o facă respectată, devine un simplu 

. precept moral. In afară de aceasta, judecătorul, prin chiar mi- 

siunea sa, examinând o lege din punct de vedere al constituțio- 
nalităţii, va cerceta numai legalitatea acelei legi în raport cu 

“Constituţia, înlăturând orice preocupare de politică sau opor- 

unitate. EI va rezolvi un simplu conflict -de legi. E ! 

Acest control, pe care puterea judecătorească îl exercită : - 

în privinţa constituţionalităţii legilor, a fost și este încă soco- 

7) M. Hauriou, op. cit, p. 267.
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-tit ca "venind în” conflict cu principiul separaţiei puterilor, o 
“dogmă. care este definitiv dobiîndită pentru: umanitate, care. 

7 

este acceptată azi de toată lumea, fără discuţie. Principiul se-. 
paraţiei puterilor pretinde o independenţă, aproape absolută a. 
puterilor între dânsele. A: da unei puteri — puterii judecăto-. 
reşti — dreptul, de a controla actele puterii legiuitoare, în- 

seamnă — s'a, susţinut multă vreme — să eludezi acest: iMpor-- 
tant principiu, dobînâit de omenire cu atâta greutate şi jertfe *). 

Acei cari au afirmat acest lucru au căutat să nesoco-— 
tească adevărata teorie a lui: “Montesquieu, inspirată şi lui de 
Aristotel, asupra separaţiei puterilor, după care separaţia celor: 
trei puteri ale Statului nu constitue un cadru rigid, ci dimpo-. 
trivă, un cadru suplu, în care puterile colaborează în vederea. . 
îndeplinirei acelorași funcțiuni și se controlează reciproc. Acea- 

„stă separaţiune, bazată. pe colaborare şi control, asigură viaţa. 
internă a Statului şi constitue cea mai serioasă garanţie a.li- - 
bertăţii 2). A lăsa aceste puteri în cea mai deplină independenţă,. 
fără nici un fel de control, înseamnă a menţine Vechiul abso- 
lutism al Statului. A 

Puterea judecătorească are, din acest punct de vedere, un. 
rol covârșitor în Stat, căci dânsa controlează atât actele puterii 
legiuitoare - cât .şi acele ale puterii: executive. Anularea unei. 
legi ca, neconstituţională, anularea unui act administrativ ca.. 

„ nelegal, sunt acte ale puterii judecătorești, pe care le exercită. 
în virtutea acestui drept de control. La, fel, puterea executivă. 

| are drept de control asupra celorlalte puteri. Controlul reci- 
„proc al puterilor asigură legala și buna lor funcţionare. Puterea. 
judecătorească are, prin însăși natura sa, rolul de a fi în Stat. 
regulatorul bunei funcționări a principiului separaţiei puteri-. 
lor. Si | 

7 

8) La noi. a avut loc o > importantă discuţie în această privinţă, prilejuită: 
"de vehementa campanie dusă de un partid politic şi de un eminent jurist, prof, 
Toma Stelian, împotriva legii Curţii de Casaţie din 1905 (legea Bădărău), prin! 

care s'a dat în căderea justiţiei dreptul de a examina legalitatea actelor admini- 
strative. A se vedea, deasemeni, importanta discuţie ce-a avut loc în Parlament 
în' 1912, cu ocazia reintroducerii contenciosului administrativ, desfiinţat în 1910, , 
precum şi judicioasele lămuriri date de d. prof. Paul Negulescu, raportorul E. i 

" autorul legii Curţii de Casaţie din 1912. 
_9) Montesquieu — L'âsprit de lois, cart, XI, cap. VI. 

ij 
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166. — Controlul constituționalităţii pretinde Constituţie scrisă: | 

Puterea judecătorească, după art. 103 al Constituţiei noastre. - 
din 1923, este expres însărcinată să supravegheze intangibili-. 

"tatea normelor constituționale, Legiuitorul constituant a so- 

cotit necesar să organizeze un control al constituţionalităţii le-. 

gilor, pentrucă i s'a părut că instituţia Senatului n'ar fi sufi- 

cientă să îndeplinească acest rol. EI a înţeles să, dea acest con-: 

trol în căderea, puterii judecătoreşti; dreptul constituţional de-. 

- vine astfel un drept pozitiv, un drept sancţionator. O Consti-- 
tuţie rigidă, cum este Constituţia noastră, care nu poate fi mo- 
dificată decât cu paza anumitor forme, deosebite de acele ale: 

„unei legi: ordinare, trebuie să fie complectamente respectată 

„de puterea, legiuitoare ordinară. La popoare fără opinie pu-- 

blică, Constituţia rigidă este o serioasă garanţie de. progres, 

de stabilitate şi de desvoltare normală 10). De aici interesul 
„respectului integral .al Constituţiei. Şi este un fenomen lesne: 

de verificat: popoarele cu opinie publică serioasă, cu uri înalt 

“spirit de conservatorism, au adoptat forma scrisă şi. rigidă, a 

'Constituţiunilor. Constituţia, rigidă fiind în principiu de o du-- 
„rată mai lungă, prezintă un mare avantagiu faţă de Constituţia, 
flexibilă, prin faptul că ea este mai lesne cunoscută de masse; 

chiar numai forma, scrisă prezintă deasemeni un anumit carac- 

ter de stabilitate și de preciziune, ceiacs-i dă o mare superiori-. 

- tate şi o face să fie mai lesne respectată de guvernanți. „Con- 

. stituţia scrisă, spune dd. Barthâlemy şi Duez, va fi mai lesne: 
iubită de democrație decât Constituţiunea nescrisă: “democraţia. 
iubește ceiace-i net, simplu, direct” 11). Pentru democraţie, cer-- 

" cetarea şi stabilirea, obiceiului constituțional şi a tradiţiei con- 
stituţionale, constitue un adevărat prilej de a revendica forma, 

scrisă a Constituţiei; căci democraţia nu poate concepe ca des- 

coperirea, tradiţiei constituţionale şi stabilirea obiceiului con-- 

stituţional să fie privilegiul anumitor oameni și să poată con-- 

stitui un obiect de discuţie. Constituţia scrisă apare deci „ca. 

— 

-_10) Dad. Joseph Barthâlemy şi Paul Duez — Traite €lementaire de droit: 

constitutionnel, ed, 1926, p. 186 şi ur., văd în supremaţia Constituţiei baza re- | 

gimului democratie: „La suprematie de la Constituţion, principe generateur de 

“legalite et de stabilite juridique, incarne la democratie organisâe”. 

ii) Op. cit, p. 190.
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un instrument de educaţie politică al democraţiei” :2).: Mai mulț 
! încă, Constituţia scrisă garantează şi întăreşte ideia de lega- litate, E | : - 

Supremaţia legii fundamentale” poate fi examinată şi 
" .atunci când este vorba de o Constituţie nescrisă, căci şi în acea- stă ipoteză norma constituțională prevalează asupra normei ordinare. Dar. supremaţia constituţională, sub forma ei juri- 

dică, apare în adevăratul înțeles al cuvântului numai acolo unde 
„ “Constituţia păstrează forma scrisă rigidă. Acolo, orice lege „_ Zăcută cu nesocotirea textului constituţional trebuie să fie de- 

-clarată ilegală, Căci Constituţia a stabilit anumite organe — : 
„Parlamentul în speţă — cărora le-a dat o anumită competen- 
ță, aceia de a. alcătui legi; această competență nu poate însă. 
să exceadă drepturile ce i-au fost acordate: “Parlamentul nu : 
“poate: alcătui legi în disprețul textului constituţional. a 
„In timpul regimului constituţional, de multe ori organele: 

-delegate de Constituţie, Parlamentul, în special, au excedat 
«competința lor, întocmind legi cari depășeau textul. constitu- 
'țional şi devenind, prin chiar acest fapt, ilegale. Problema care 
-S'a pus a fost aceia dea şti care este organul menit să resta- : 
bilească legalitatea, cenzurând actele Parlamentului, contrarii :- 
„dreptului. „Numesc lege contrară dreptului, spune Duguit 15). 
orice lege formală, care conţine o dispoziţie” contrară, fie faţă 
“de un principiu de 'drept superior, așa cum este observat de 
„conştiinţa „colectivă a, poporului, fie faţă de o dispoziţie în- : 
scrisă în declaraţia drepturilor, fie însfârşit faţă de o dispo- 

"ziţie a legii constituţionale rigide, în țările. cari, ca, Franţa, și . 
“Statele-Unite, au adoptat această ierarhie a legilor”. Ş 

Sau înfățișat în această privinţă două sisteme, deosebit.” 
-de interesante pentru problema, ce studiem : - AR 

1* Controlul constituţionalităţii legilor printr'un organ - "politie ; ă e Ş 
2 Controlul: constituţionalităţii -legilor printr'un organ 

“ jurisdieţional. " ! a 

Ă 12) Barthelemy “şi Duez, op. cit, p. 190. : E , 
13) Duguit, Traite de droit constifutionnel, ed. 11, 1923, vol. UI, pa= 

gina 659. 7 E - . | 
x
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$ 2. — Controlul constituționalității legilor făcut de un 

organ politic « 
. 

| SUMAR : 167. Constituţionalitatea externă. — 168. Constituţionalitatea: 
intrinsecă. — 169. Juriul constituționar a lui Sieyes. — 170. Scnatul conservator 

al anului VIII. — 171. Constituţia din 14 Ianuarie 1852. 

167. —= Constituţionalitatea externă, — Intre încercările fă-- 

cute pentru a se găsi un mijloc mai propriu de control al 

constituţionalităţii legilor, trebuie să semnalăm sistemul propus. 

- de Franklin pentru Pensilvania, constând din creiarea unui corp . 

de „censori”, format din cei mai de seamă cetăţeni, cari aveau. | 

sarcina să. vegheze la respectarea Constituţiei, anulând toate 

legile contrare Constituţiei :+). 

O încercare de asemenea, natură a fost făcută şi în. Fr anţa. 

în două rânduri. Desigur, aici nu este vorba de controlul con- . 

stituționalităţii externe a legilor. Acest control a existat tot 

deauna şi există şi azi în Franţa. Atunci când este vorba de o- 

"lipsă esenţială a unei legi, spre exemplu, atunci când o lege n'a 

- fost votată de unul din corpurile legiuitoare, şi totuşi această. 

"lege a fost promulgată, atunci toți magistraţii sunt conipetenți 

să judece constituţionalitatea acestei legi şi sto înlăture, pentru. 

bunul” motiv că nu ne găsim în faţa unei legi. Magistraţii au. 

să aplice legea şi nu 0 dispoziţie care n'are nici o valoare le- 

gală, deşi: păstrează aparenţa: unei legi 13). Controlul acestei. 

constituționalităţi poate fi făcut şi de Preşedintele Republicei,. 

„cu ocazia, promulgării legilor. Căci promulgarea legilor consti-: 

"4ue- actul „prin care Preşedintele atestă tuturor că textul: pe 

care-l subscrie a devenit text de lege cu respectul tuturor for- 

melor cerute de Costituţie:0). - 

i . 

14) Joseph Barhălemy, op. cit, p. 2. 

15) „O lege care n'ar fi votată succesiv de fiecare din cele două Camere, 

sau care n'ar fi. regulat promulgată, nu este- obligatorie pentru tribunale. Dar 

nu-i nevoie să se recunoască acestora dreptul de-a controla constituţionalitatea- 

legii pentru a decide că un tribunal nu poate să aplice o astfel, de dispoziţie: 

“ “aceasta nu-i o lege; unul din elementele actului legislativ îi lipseşte (A. Esmein, 

op. cit., p. 642, în notă; G. Jăze — Les principes gentraux de droit administeatiţ, 

1925, t. 1, p. 350). 
16) A 'se vedea şi.studiul a. M. Waline — Elements d'une theorie de la. 

- juridietion constituationnelle en droit frangais în Revue "du droit public, 1928, No. 

3, p. 441.
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168..— Constituţionalitatea intrinsecă, — Atunei însă când 
„este - vorba, de a se examina constituționalitatea instrinsecă a 
unei legi; problema devine mai dificilă 2). Discuţii nesfârșite 
au şi astăzi loc dacă acest control . trebuie făcut de un organ 
politic. sau de un organ jurisdicțional. Aproape unanimitatea 
autorilor sunt de acoră în a respinge ideia unui control exer- 
citat de un organ politic şi cer cu toţii exercitarea acestui con- 
trol al constituționalităţii legilor de către un organ jurisdic- 

“ional. „Motivele care-i determină sunt: trase din experienţa pe . 
-care a făcut-o Franţa, prin creiarea unui organ: politic care să. 

” controleze constituţionalitatea legilor.  - 
In adevăr, exemplul Americei, unde textul consțituţional - 

"se bucura, de un respect deosebit şi era dat în paza tuturor i in=. 
stanţelor judecătoreşti, a influențat pe 'oamenii politici din 
Franţa şi-a făcut să se gândească şi ei la un sistem de.a cen- 
zura actele Parlamentului. în . raport cu textul constituțional. 
Publiciştii secolului XVIII susțineau, ca, şi oamenii Revoluţiei, 
de altfel, necesitatea de a se înscrie în Constituţie o declarație 
imperativă a drepturilor, declarând nule pe toate acele legi cari - 
ar fi contrars Constituţiei 15), Această concepţie fu formulată 

"de „Dupont de Nemours în 1789 şi fu reluată de Robespierre, cu 
ocazia proectului de Convenţie, în şedinţa. dela 10 Mai 1793,. 
sub această formă: „Declaraţia, drepturilor este Constituţia tu- 

"+uror popoarelor; celelalte legi sunt prin natura, lor muabile 
şi subordonate” acesteia; ea trebuie să fie totdeauna prezentă 

„tuturor spiritelor; să strălucească în: fruntea; Codului vostru 
„public; primul articol al Codului să fie garanţia formală a tu- 

17) Totuşi, Duguit crede că- judecătorii, intrând în analizarea formei ex- 
terne,, „a unei, legi, proced la examinarea constituționalităţii. legilor, ceiace nu le 
este îngăduit să facă. Orice viciu de formă, susţine dânsul, se acoperă prin 
„promulgarea Preşedintelui Republicei: tribunalele nu mai. pot examina acest viciu, 
ci au datoria să aplice legea (Vezi Revue du 'droit public, 1912, p. 306). Im- 

“potriva aceste păreri se ridică marea majoritate. a autorilor, în frunte cu d, 
Ă Jaze, care se- exprimă astfel: „Fără îndoială, tribunalele ru pot controla actele 
Parlamentului, dar pot verifica pe ăcele ale „Preşedintelui şi decide că promul-. . 
-garea, care nu-i un act parlamentar, e viţiată de nulitate şi nu poate da carac- 
terul unei legi unui text care n'a: fost votat de cele două Camere (Revue du 
<iroit public, 1928, p. 380. Vezi şi G. Jăze, op. cit., P. 368—372). 

| 18) A. . Esmein, op. cit p 637, 

.
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turor drepturilor omului; al doilea, să dispună că orice lege. 
care le atinge, este tiranică şi nulă” 1»), 

Ideia aceasta, în care nu se preciza, cine va „declara nule. . 
legile contrare acestei declaraţii a drepturilor, fu reluată de 
Isnard, care propune alcătuirea unui pact social. Garanţia ace- - 
stui pact el o prevedea în art. 5 al proectului său: „Orice ar- 

_ticol al actului constituţional sau al oricărei legi subsecvente, 
„care ar contrazice prezentul pact, este nulă” 2), 
169, — Juriul constituţionar a lui Sieyis. — "Acela care pune. 

“însă în mod lămurit problema controlului constituționalităţii 
legilor de către un organ politic este Sieyes, în discursul său 
vestit, în Convenţia dela 2 thermidor, anul III. El cere creiarea. 
unui organ de natură politică, care să anuleze din oficiu, sau. 

la cererea celor interesaţi, orice act sau orice lege care ar fi 

contrară Constituţiei *:). Mai mult, acest juriu avea chiar un. 
“rol de constituantă 2), - . 

Această idee a lui Sieyăs este împărtăşită de Napoleon I 

şi realizată sub forma senatului conservator din Constituţia a-. 

nului VIII. După concepţia lui Sieyâs, înfăţişată în planul de. . 
Constituţie ce întoemise, senatul conservator este un organ in- . 

dependent de puterea legiuitoare, statuând aparte şi având.că- 

derea să anuleze, din proprie iniţiativă, sau la sesizarea Tri- 
“bunatului, orice lege sau orice act al guvernului, care ar fi 

contrar Constituţiei” 2). 

19) Reimpression._ de ancien Moniteue, t. XVI, p. 164, "citat de Esmein,. 

op. cit., p. 637. 

20) Esmein, op. cit, p. 637. o 
21) „Je demande d'abord un Jura y. de constitution, ou, pour franciser un. 

peu le mot de jury et le distinguer dans le son de celui de jure, un jurie consti- 

futionnaire. C'est un vâritable 'corps de reprâsentants que je demande avec mis- 

sion spâciale. de juger les reclamations contre toute atteinte qui serait portte-! 

ă la Constitution. Voulez-vous donner, une sauvegarde ă la Constitution, un. 

frein salutaire qui contienne chaque action representative dans les bornes de sa. 

production spâciale, etablissez une jurie constitutionnaire” (Gat de Esmein, 

Hauriou, Barth6lemy). - 

22) „Il faut, spune Sieyâs, ă une Constitution, comme ă tout corps,. 
organisc, lart de s'asimiller les matieres de son juste devâloppement. Nous lui 
donrions, en consequence, la faculte de puisser sans cesse autour d'elle dars les 
lumieres et lexperience de siecles, afin quelle, se tienne toujours : au niveau des. 
besoins contemporains. - : 

23) ]. Barthelemy, op. cit, p. 205. 
x 

4
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" Pentru realizarea -acestui important rol ce i-l rezervă, - 
Sieyes socotește că este absolut necesar să-i se dea o consti- 

„tuire independență. Propune să fie alcătuit din oameni în vâr- 

„stă; funcţia, aceasta devenia incompatibilă cu orice altă ocupa- 

ţie; ei nu puteau fi aleşi în Parlament şi nu puteau primi nici 
o îndemnizare deosebită dela guvern sau Şeful Statului. Pentru 
a fi feriţi de orice influență sau presiune, li se ăsigura o bună 

retribuţie şi posibilitatea de recrutare prin cooptare „dintr'e 

„listă o notabilităţilor naţionale” i ' 

170. — Senatul Conservator al anului VIII. — Dar planul lui 
„Siey&s, împărtășit principial de Napoleon, a suferit importante 

modificări când a fost înfăptuit în Constituţia din 22 frimaire, 

anul VIII. Napoleon nu putea îngădui existenţa unui organ 

atât de independent ş şi cu puteri,așa de mari. Deaceia, păstrând 

aparent toate “măsurile care să-i asigure independenţa, reuşeşte 

să-l facă, în practică, să-i fie complectamente servil. In primul - 
rând reduce numărul membrilor la, 80, pe care-i recrutează tot 

pe cale de cooptare. Această. cooptare se făcea însă după o-listă 

„de trei candidaţi pentru fiecare loc, prezentaţi de Primul Con- 

sul, de Tribunat şi de Corpul legislativ. Toate celelalte drepturi 

Şi. 'incompatibilităşi ale senatorilor se menţin, cu deosebirea că 
Napoleon îi face inamovibili. El restrânge însă dreptul de a 

„cerceta din proprie inițiativă neconstituţionalitatea actelor. gu- 

"vernului sau legilor votațe de Parlament; Senatul nu poate face 
acest lucru decât la cererea Tribunatului sau a guvernului (art. 

21 Constituţia an. VIII). Napoleon reuşeşte să-i dea acestui 

-corp puterea de a moâifica Constituţia, *). _ 

24) j Barthelemy, op. cit., p. 205. 

- * 25) Prin senatul-consult-din 16 thermidor an. X, art. 51 îşi arogă dreptul 

.de putere constituantă pentru colonii şi dreptul de a interpreta şi complecta 

“Constituţia metropolitană (Barthelemy, loc. cit. J: Pentru Constituţia metropoli- 

tană acest drept rezultă din interpretarea art. 21 “al Constit. an. VIII, consa-: 

.crată de senatul-consult din' 15 nivose an. IX, 'relativ la măsurile de poliţie: 

„„Considerând că Constituţia n'a determinat măsurile de siguranţă necesare de: 

luat întrun caz de asemenea natură;. căa în tăcerea Constituţiei şi a legilor... 

„dorinţa şi voinţa poporului nu pot fi exprimate decât de autoritatea, pe care au 

_însărcinat-o .în mod special să păstreze pactul social şi să menţină sau să anu- 

- leze actele favorabile sau contrarii Chartei Constituţionale; că după acest. prin- 

cipiu, Senatul, interpret şi păzitor al acestei Charte, este judecătorul natural al 

năsurii propuse în această împrejurare de guvern... et. . (Citat de Andre Blon-
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Dar activitatea acestui Senat conservator n'a corespuns. 
deloc așteptărilor, ci el a devenit chiar dela început un instru:- 
ment docil în mâinile guvernului şi mai ales ale Primului. Con-- 
sul. Acest fapt se datorește în prim rând compunerii Senatului. 
Napoleon, care nu vedea. în această instituţie decât un paravan, 

„care să mascheze atotputernicia, sa, reuși să facă să intre toţi.: 
partizanii săi, oameni plecaţi, incapabili. să se opună voinţei. 

“lui %). Insuşi “Napoleon spune de acest Senat în proclamația . 
„ dela Fontainbleau, din August 1814: „Un semn era un ordin. 
pentru Senat, care făcea totdeauna mai mult decât i se cerea”, 
Această, servilitate a Senatului deveni şi mai accentuată când. 
“Primul Consul dobîndi dreptul de a. numi direct pe senatori, 
în urma articolului 63 al Senatului-consult din 16 thermidor,. - 

„an. X. Veleităţi de independenţă ca aceia din 1801, când Se-- 
natul coopta, pe abatele Gregoire candidatul corpului legiuitor,. 

- în locul generalului Lamartilliere, candidatul Primului Consul,.. 
mau să se mai întâlnească. | 

„O altă cauză a scăderii rolului Senatului este şi faptul că. 
el nu putea din oficiu să se sezizeze şi să anuleze actele şi. 
legile neconstituţionale; el n'o putea face decât atunci când era 
sezizat de 'Tribunat sau de guvern, care, fiind tot atât de ser-- | 

"vile lui Napoleon, n'au făcut-o niciodată. Sezizarea pentru în- - 
constituţionalitate nu se putea face, în conformitate cu Consti-. 
tuţia, :*), decât în termen de zece zile dela emiterea, actului de- 
Corpul legiuitor. Dăcă nu era atacat în acest termen, intervenia 

del, Le contrâle juridictionnel de la constitutionnalite des lois, 1928, p. 182). lar” 
în Senatul-consult din 16 thermidor an. I :se declară în mod categoric că tot. 
ce nu-i prevăzut în Constituţie şi tot ceiace este necesar pentru funcţionarea ci, 

- aparţine Senatului să stabilească. i 
26) In prima compunere a Senatului găsim şi nume care se bucurau de o: 

mare autoritate: Berthollet, Laplace, Monge, Lacâp& de Lagrange, Daubeuton, 
etc., dar aceştia erau majoraţi de rest, care erau în general aleşi dintre „les- 
fatigucs d'un ordre Elev", oameni liniştiţi sau timizi, cari erau dotați cu 6 sine- 
cură drept încoronare a carierii publice (Barthelemy, op. cit p. 206). | 

27) Art. 37 al Constituţiei din 22 frimaire, an. VIII: „Orice decret al Cor 
pului legislativ, a zecea zi după emiterea sa, este promulgat de Primul Consul, 
afară numai dacă, în acest termen, nu s'a declarat recurs la, Senat pentru cauză: 
de inconstituţionalitate. Acest recurs nu poate avea loc impotriva legilor pro-- 
mulgate“”. :" d | i 

s
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-promulgarea Primului Consul, după care legea nu mai putea fi 
atacată, pentru neconstituţionalitate. | . 

Senatul conservator, înstituţie. eminamerite politică, nu 

şi-a putut: îndeplini rolui pe care i-l hărăzise Sieyts, tocmai din 

„cauza acestui caracter al său şi din cauza marei personalități a 

lui „Napoleon. Sesizarea pentru inconstituţionalitate aparţinea, 

numai guvernului şi Tribunatului care nu şi-au: exercitat nici 

„odată acest drept. D. Barthâlemy spune: „recursul pentru necon- 
stituţionalitate, condus de însăşi guvernul, era evident o ga- 

xanţie iluzorie în acest regim cezarian” *). 

171, — Constituţia din 14 lanuarie 1852. — A doua încer- 
care „de a se organiza, un -Corp politie, menit să, controleze-con- 

stituţionalitatea legilor, fu înfăptuită în constituţia din 14 Ia-. 

 nuarie 1852. Acest Senat, constituit din toate „ilustrațiile ţării” 

era Corpul Ponderator *), „păzitorul' pactului fundamental şi 

al libertăţilor publice”. In fața acestui Senat trebuiau să fie” 

„aduse toate legile, înainte de promulgarea lor; ele erau exami- 

„mate din punct de vedere al constituţionalităţii şi al principiilor 
„superioare cari stăteau la baza Statului ). Aici găsim origina 

„celei de a doua Camere, menită să discute legile din toate punc- 

tele de vedere, cu aceiaş competință ca şi prima. Cameră. „E- 
„voluţia constituţională. a Imperiului al doilea avea.să dea Se- 

natului caracterul de a, doua, Cameră legislativă, permițându-i 

să discute-pe terenul oportunității, legile votate de Corpul le- 

giuitor”, a) . 
"Spre dăosebire însă de Senatul an. VIII, Senatul Conşti-. 

tuţiei din 1852 avu căderea să judece constituţionalitatea tu- 

28) ]. Barthelemy, op. cit, p. 207... >: ! 
29) Sistemul acesta desigur l-a inspirat pe Cuza Vodă: atunci când, la 

'1863,: în Statutul său, creiază Corpul Ponderator. 

30) Art. 26, 27 şi, 29 Const. 1852: „Senatul este păzitorul pactului fun- . 

damental şi a! libertăţilor publice. Nici o lege nu poate fi promulgată înainte 

-de a-i fi supusă lui. Senatul se opune la, promulgarea: 1* legilor cari ar fi. con- 

„trare sau ar aduce atingere Constituţiei, religiei, moralei, libertăţii. cultelor, li- 

" bertăţii individuale, egalităţii cetăţenilor înaintea legei, înviolabilităţii proprie- 
tății şi principiului inamovibilităţii magistraturii; 2" acelor cari ar putea com- 

piomite apărarea teritoriului. Senatul menţine sau anulează toate actele care-i 

:sunt deferite, ca neconstituţionale de guvern, “sau denunţate, pentru aceeaş cauză, 

prin petiţiile” cetăţenilor”. - 

N 31) ]. Barthelemy, op. cit., p. 207. , 

ză LI
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turor actelor care-i erau deterite fie de guvern, fie de cetăţeni. 
EI își păstrează însă dreptul de a modifica, Constituţia, de 
;acord cu. puterea executivă. 

Dar nici această încercare n'a dat rezultate mai bune, 
pentru aceleaşi motive pe care le-am arătat mai sus. La acestea, 
putem adăoga că deşi funcţia, de Senator era gratuită, totuşi 
Impăratul ştia, prin dotaţiuni speciale, să câștige bunăvoința, 
senatorilor. _ 7 

In genere, controlul constituționalității legilor, făcut: de 
“un organ politic, nu poate da rezultate satisfăcătoare, din cauză 
«că nu se găsesc mijloace. suficiente pentru a asigura indepen- 
-denţa acestui organ faţă de Parlament şi mai ales faţă de pu 
terea executivă. - 

p- 

$ 3. — Controlul constituţionalităţii legilor printr'un organ 

jurisdicțional 

SUMAR : 172. Superioritatea acestui control. — 173. Statele-Ulnite. Ele- 
:mente favorabile acestui control. — 174. Prima perioadă. — 175. A doua perioadă... - 
176. Măsurile luate împotriva justiţici. — 177. Modul în care se exercită acest o 

„ „control. — 178. O lege declarată neconstituţională se poate aplica pe cale admi- 
nistrativă ? — 179. Dreptul justiţiei în această materie. — 180. Consultaţii. prea= - 
lâbile, — 181. Valoarea jurisprudențială a consultaţiilor prealabile. — 182. Jude- 
căţi declaratorii. — 183. Aplicarea administrativă a legii. — 184. Critica siste= 
„mului american. — 185. Franţa. Justiţia franceză poate examina constituţionali- 
tatea legilor ? — 186. Stadiul actual al acestei probleme. — 187. Forma sub care “ 
„se va exercita acest control. — Anglia. — 188. Anglia, țara originară a acestui 
„control. — 189. In Anglia nu există deosebire 'între legile fundamentale şi cele 

--ordinare. — 190. Constituţia flexibilă potrivnică democraţiei. — Elveţia. — 191. 
"Constituţionalitatea cantonală. — 192. Constituţionalitatea legilor federale  — Bel- 
gia. 193. Inexistenţa oricărui control. — 194. Constituţionalitatea extrinsecă. — 
“Germania. — 195. Constituţionalitatea legilor inainte de Constituţia din. 1919. — 
196. Sistemul Constituţiei din 1919. — 197. Rolul: Reichsratului ca organ de con- 

trol al constituţionalităţii legilor. — Austria. 198. Istoric. — 199. Sistemul Con- - 
stituţiei din 1920. — 200. Critica acestui sistem. — Rusia. — 201. Sistemul Consti» 
uţiei din 10 Iulie 1918. — 202. Cum se exercită acest control? — Italia. 203. 
„Sfatului italian, Constituţie flexibilă. — 204. Constituţionalitatea extrinsecă. — 
“Cehoslovacia. — 205. Organizarea şi colul Tribunalului constituțional. ” 

> 

172. — Suprioritatea acestui control, — Aplicaţiunea, legilor. 
„este de esența firească a misiunei magistratului. Acestuia, îi
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incumbă: sarcina de a le interpreta şi de a rezolvi conflictul din- * 
tre diferite legi, arătând'care-i legea, care se aplică în speţă. 
Neapărat, tot judecătorului trebuie să-i revină sarcina de a. 
rezolvi conflictul ce s'ar putea naşte între o lege constituţională.“ 

“ Şi o lege ordinară şi să declare care din aceste două este apli- 
cabilă *), D. Jeze, examinând această problemă, se exprimă. 

- astfel %): „Demonstrația acestei propoziţii, se rezumă. în silo-: 
gismul următor, de o rigoare de neînlăturat. Tribunalele, pen-- 
tru a rezolvi procesele deduse în faţa, lor, trebuie să aplice le-- o 

„gea. Dacă una din părţi invoacă o lege ordinară şi dacă cea- 
laltă parte invoacă o dispoziţie constituţională contrară, jude-. 
cătorul se găseşte în prezenţa unui conflict al legilor: neapă-- : 
rat, trebuie să înlăture una, din cele două legi invocate în faţa. 

„lui. Incontestabil, trebuie să aplice” legea cea mai puternică; 
“trebuie să, lase deoparte legea. mai puţin puternică. Ori, legea 
constituţională - -(rigidă), prin definiţie chiar, e mai puternică. 

ii decât: legea ordinară. Judecătorul are deci. nu numai puterea, 
“dar datoria de a ţine ca neavenită legea ordinară, dacă-i de-- 
"monstrat că-i contrară Constituţiei. Dacă m ar face- 0, ar refuza. 
prin aceasta să aplice legea constituţională, adică cea mai pu-- 
ternică”. ” . 

! Organul jurisdicţional, menit să controleze constituţiona- , 
 litatea legilor, prezintă un avantagiu nediscutat față de organul.- 
politic, pe simpla consideraţie a independenții puterii judecă-- | 
toreşti şi a modului obiectiv de recrutare al membrilor ei. Ace--: 
ste două elemente sunt hotăritoare pentru:reuşita acestui con-- 

| trol 34), Căci, dacă puterii judecătorești: nu-i se asigură întreaga. 

x 

-32) “Origina controlului constituţionalităţii legilor o găsim în practică în-- 
trebuinţată în coloniile engleze ale Americii de Nord. Aceste colonii, fundate de - 

„baza unei charte, dată de monarh, dobindeau un anumit drept propriu de legife:- 
. rare, Dar acest drept era expres limitat prin chiar charta care-l acordase. Orice - 

- lege. care ar fi depăşit limitele fixate de charta constituţională era nulă si putea. 
fi atacată. ca- atare de guvernator în faţa lui Privu Council al monarchului (Es-- 
inein, op. cit., p. 268). , 

33) G. Jeze —  Liinconstitationnălite des lois en Roumanie, R. D. p. 1912, p. 140—141. aa 
34) In remarcabilele propuneri făcute în 1903 de d-nii Ch. Benoist şi: 

Jules Roche, prin care se cerea creiarea unei Curti jurisdicţionale speciale, care-. 
să cenzureze atingerile aduse Constituţiei şi libertăţilor individuale, aşa cum. „.. rezultă din n Declaraţia Drepturilor Omului şi Cetăţeanului din 1791, se insistă în. 

1
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independenţă, ea nu-şi va putea îndeplini rolul său. In orice. 
«caz însă, controlul succesiv 'al mai multor instanţe şi publici- 
“tatea desbaterilor sunt menite să asigure o funcţionare. nor- * 
-mală acestei instituţiuni. “Deasemeni, de o mare importanţă - 

"este şi chestia de a şti cine poate seziza instanţa jurisdicţională. 
:5pre a se pronunța asupra, inconstituţionalităţii: o poate seziza 

-orice parte interesată și o poate face pe calea acţiunii directe, 

-sau sub forma excepţiei de inconstituţionalitate? Iată atâtea 

- elemente. hotăritoare în exercitarea acestui control şi în reu- 
"sita, instituţiei. Dar înainte de a ne fixa asupra unui sistem, să 

“trecem în revistă evoluţia acestei instituţii și roadele pe care 
Je-a dat în diferite țări. 

A. Statele TIaite, 

173. — Elemente favorabile controlului constituționalităţii, — 

-Statele-Unite sunt ţara care a văzut apărând pentru prima 

dată, î în formă jurisdicţională, controlul constituionalităţii le- 

„:gilor, inspirat. desigur de practicele constituţionale engleze 5), 
1 

7 

„deosebi asupra modului de constituire al acestei Curți. Ea trebuia să fie com- 
pusă dintr'un preşedinte şi opt judecători numiţi prin decret, pe baza jurnalului 

- Consiliului de miniștri, dintr'o' listă de prezentare de 27 de membri, alcătuită de: 

Curtea de Casaţie, Consiliul de Stat, secţiunea de legislație a Academiei de 

ştiinţe. morale şi politice, Facultăţile de drept, Ordinul avocaţilor la Consiliul 

.de Stat 3 şi la Curtea de Casaţie, Consiliile ordinului” avocaţilor pe lângă fiecare 

„Curte de Apel. Membrii acestei Curți trebuiau să fie inamovibili şi n'auveau drept 

-să primească nici un fel de distincţie, sub nici o formă, dela guvern sau să ocupe 

“vreo altă funcţie publică. D. Jules Roche cere ca acest control al Constituţiona- 

lităţii legilor să fie dat în judecata Curţii de Casaţie, secţii unite, care aveă să 

-statueze asupra reclamaţiilor făcute de cetăţeni pentru încălcările aduse Cons- 

“tituţici de puterea legislativă şi de cea executivă. (Prop. Ch. Benoist, 28 

janvier 1903, ]. O. Doc. Parl. Ch. S. O., 1903, p. 99; Prop. ]. Roche, 28 janvier 

1903, J. O. Doc. Parl., Ch. S. O., 1903, p. 97, citat de Barthelemy, op. cit., p. 

-210—211). 
35) „Puterea de a interpreta legile cuprinde în mod necesar funcțiunea de 

-a determina dacă sunt conciliabile sau nu cu Constituţia şi dacă nu sunt, de a le 

„declara nule şi fără efect. Cum Constituţia este legea supremă a ţării, în cazul 

„unui conflict între dânsa şi legile votate, fie de Congres, fie de State, e de da- 

toria autorităţii judecătoreşti să urmeze numai pe aceia .care are o forţă obli- 

- gatorie predominantă. Aceasta rezultă din însăşi teoria .unci Constituţii repu-
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Dar Constituţia Statelor-Unite este una dintre cele mai i rigide;. 
deoarece, pentru modificarea, ei, este nevoie de votul afirmativ a.- 
două treimi din membrii.celor două Camere ale Congresului și. 
de ratificarea, legislaturilor a trei sferturi dintre State %), fapt-: 
care constitue un element foarte preţis pentru controlul con-: 
stituționalităţii. In afară de aceasta, Constituţia - Statelor-Unite- 
se distinge printr'o  concizie şi scurtime remarcabilă *:). Iată. 
deci, cu tot stilul deosebit: de clar şi de explicit %), elementul. 
cel mai propriu pentru o interpretare jurisprudenţială, şi posi-— 
bilitatea existenţii unui conflict de constituţionalitate. 

La aceste elemente de ordin extrinsec este locul să adăo-- 
găm alte elemente de ordin intrinsec. 

a) In primul rând trebuie să ne dăm seama, de mentali- 
tatea. şi spiritul cu care se legiferează în Statele-Unite. Deşi ne: 

- găsim într'o ţară de înaltă, civilizație, putem totuşi spune că- 
legea scrisă nu este preţuită la adevărata ei valoare. In 'Ame-.. 
rica se găsesc şi azi faţă în faţă două feluri de ligiuiri: deo- 
parte, dreptul nescris, dreptul cutumiar, common-law sau case- 
law; Blackstone (Commentaires, introd. sect. 3, 1 în fine) îl. 
„numește „un obiceiu general şi immemorial, declarat ca atare: 
din timp în timp, prin deciziile date de Curțile de Justiţie”? 3) ; 
dealtă parte, dreptul seris, legile statutare, statute-law. Legea. 
scrisă mare acolo valoarea pe care o are în țările Europei. Ea. 

„trebuie în primul rând să se acomodeze cu împrejurările şi viaţa. 

blicane, Căci altminteri, actele legislaturii si: “ale executivului ar deveni în fapt: 
suverane şi sustrase oricărui control, „cu toate prohibirile: sau limitările ce poate: 
conţine Constituţia; împietări de carăcter cel mai echivoc şi cel mai puţin pe-. 

-riculos, s'ar produce fără ca cetăţenii să aibă vreun remediu. Poporul ar fi astfel. 
la dispoziţia guvernanţilor în guvernămintele - Statelor şi în guvernământul na-: 

ţional; practic, ar exista o omnipotenţă ca aceia a Parlamentului englez. Senti- 
mentul universal al Americii a decis-că în ultim resort puterea judecătorească: 
trebuie să cunoască constituţionalitatea actelor şi legilor emanând dela State sau 
dela guvernul general, în măsura în care pot da loc la un litigiu judecătoresc'“ e! 
(Story; Commentaries on the constitution ef the United States, No. 1576; citat '— 
de Esmein şi Nezard, op cit. t. |, p. 627—628). - 

36) James W.: Garner: Idâes et institutions politiques Americaines, 1921,.. 
p. 32. , Sa : 

37) Lord Bryce a făcut socoteală că se poate ceti în 23 minute. 
138) James W. Garner, op. cit, p. 37. 7 

| 129) Citat de d. E. Lambert — Le gouvernement des juges et la lutte con-- 
fre la legislation sociale aux Etat-llnis, Paris 1921, p. 17.
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'socială, să devină întrucâtva common-law, pentru a-și putea . 

găsi aplicare şi înţelegere. Se explică astfel lesne ușurința cu 

care este îndepărtată *) o atare lege, sub motiv de neconstitu- 
ționalitate. -.. « : _ 

b) In al doilea rând, Constituţia dă în căderea puterii 

- judecătoreşti nu numai dreptul de a judeca, dacă o lege vio- 
lează o normă constituţională, ci şi dreptul de a judeca opor- 

ininitatea şi concepţia socială sau politică a unei legi +1). De- 

sigur, într'o anumită măsură, această dispoziţie e bună, căci 

nenumărate sunt exemplele când Parlamentele au: votat, fără 

“un control riguros, atâtea legi vătămătoare existenţii Statului 

şi reclamate numai de interese pur locale sau personale. Atunci 

când ai judecători la înălțimea chemării lor, acest sistem poate 

fi practicat, căci poţi fi sigur că puterea, judecătorească va uza . 

cu moderație de prerogativa sa. Dacă această dispoziţie a pu- 
tut să-şi: găsească. loc în Constituţia Statelor-Unite şi dacă. 

s'a putut menţine până azi, cu toate numeroasele critici ce i 

sau adus, faptul se datorește nu numai magistraţilor, dar şi 

puternicei opinii publice din America, carea ţinut în frâu pu- 

terea judecătorească: şi a făcut-o să nu abuzeze de această, pre- 

rogativă 12). Fără aceste două elemente. de control şi contra- 

pondere — opinia publică şi excelența magistraţilor — puțerea 

judecătorească sar substitui puterii legiuitoare, ar' reduce-o la 

“un simplu organ consultativ şi echilibrul puterilor S'âr găsi! 

-- turburat 2), 

40) Unul din cele mai tipice exemple de asemenea refuz de aplicare al 

unei legi. scrise ni l-au oferit Curțile americane în afacerea Workmen's com- 

" pensation Acts. Aceste legi asupra accidentelor de muncă au fost: judecate de 

Curțile americane şi declarate neconstituționale, punând mai presus de ele vechi 

obiceiuri. de drept constituţional, sau consideraţii filozofice de drept natural. 

“Tradiţia înainte de toate trebuia respectată. Oridecâte ori o astfel de lege izbea 

în tradiţie, era trimisă de Curțile americane din nou în laboratorul de confecţie. 

Statul New-York, neputând să mai refacă legea, a trebuit să ă modifice Constitu- 
ţia (E. Lambert, op. cit., p. 72—73). 

41) Acestea sunt elementele care-l fac pe d. Lambert să-şi intituleze lu 

” crarea sa: Le”gouvernement des juges. 

42) Vezi bogata literatură în această materie dată în bibliografia lui E. 

Lambert, op -cif., ca şi în lucrarea sa scrisă în colaborare cu Halfred C: Brown, 

- La lutte judiciare du Capital et du Travail organises aux: Etat-Ulnis, Paris 1923. 

43) Una dintre preocupările “cele mai de căpetenie în Statele-Ulnite este 

organizarea pe care dreptul: trebuie so aducă legilor nedrepte. Este, sub o altă 

G. Alexianu — Cuss de Dicpt Ceastituţie ral . ic
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_-€) In al treilea rând, alături de textul propriu zis al 
Constituţiei, avem o serie de legi ale Congresului, sau anumite 

„„principii fundamentale, neînserise în Constituţie, cari desvoltă 
sau complectează Constituţia şi care, prin trecerea timpului şi 

-prin acceptarea unanimă, au dobîndit. valoarea unor norine 
constituţionale +). Magistratul, când va examina o lege din 
punct de vedere al constituţionalităţii, va trebui s'o exămineze 
în raport şi cu aceste norme, cari complectează Constituţia +). 
Şi a mers atât de departe în această privinţă încât chiar amen- . - 
damentele constituţionale, aduse în urma rezistenţii Curţii Su- 
preme de a declara constituţionale. legile sociale, fără de cari 

„rar fi fost posibilă viaţa. în Statele-Unite, au fost declarate 
neconstituţionale, prin procedeul interpretării constructive (v. 

formă pusă, problema pe care publicişti de pe continent o numesc legitimitate Ă 
constituţională. In Anterica puterea' judecătorească cenzurează toate legile, fără 
să se preocupe de faptul dacă există sau nu text explicit în Constituţie; ea pune . 
de acord aceste legi, cu anumite texte ale Constituţiei, din care derivă princi. - 

” - piile fundamentale cari stau la baza Statului. Aceste principii fundamentale alcă- 
tuesc dreptul, în generalitatea sa, care se ridică să sancţioneze, cu putere legală. 
legile nedrepte, adică acele. legi cari înfrâng ordinea normală de desvoltare a 
Statelor. A se vedea în privinţă dreptului sancţionator al legilor nedrepte an- 
cheta făcută de Ch. Riquet, în 1927, | o 

44) „Magistratul- american se aşează deasupra, legii constituţionale și o 
judecă, pentrucă, pentru dânsul, există deasupra €i un total de principii supe- 

” rioare de drept natural, cari formează o legitimitate constituțională, căreia chiar 
Constituţia scrisă trebuie să. se conformeze. Constituţia" primitivă e considerată 
conformă cu legitimitatea, dar dacă, în urmă, amendamentele ei s'ar depărta dela 
aceasta, ar -trebui să fie declarate. neconstituționale”. (M. Hauriou,_op. cif., p. 
276). Hauricu „fecunoaşte însă că această teză n'a triumfat complect în faţa 

* Curţii Supreme, dar nici n'a fost condamnată. In favoarea. tezii susţinută de 
dânsul este precedentul celui de al 14-lea amendament, secţia V, anihilat în fapt 
de procedeul interpretării constructive (Hauriou, loc. cit.). | | 

45) S'a încercat să se susţină şi la noi că sunt anumite norme.de drept 
cari, deşi nu sunt expres consacrate în Constituţie, sunt însă considerate de 
toată lumea de natură constituţională. Acesta-i cazul cu. drepturile câştigate în 
materie de. funcţie publică. Teoria aceasta a fost susținută, deşi sub o altă formă, 
de Consiliul legislativ în avizul pe care l-a dat la Legea armonizării salariilor 
din 1927, când a spus că se violează un principiu de ordin constituțional ră- | 
pindu-li-se funcţionarilor publici anumite drepturi câştigate. Aceste încercări n'au 
avut însă rezultatele dorite, căci ele n'au fost împărtăşite nici de Inalta Curte 
de Casaţie, nici de legiuitor. Legea organizării ministerelor din 1929 consacră 
ideia unei depline libertăţi în măterie -de organizare a funcţiei publice, In Franța, 
ideia este susţinută de d-l Joseph Barthelemy, fără prea mare succes practic însă. 

- 

'
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mai jos). Impotriva acestui sistem s'a ridicat o reacțiune pu- 

“ternică, nu numai din partea celor interesaţi, ci şi din partea 
tuturor acelora cari aveau un simplu interes ştiinţific. D. Lam- 

bert 1), vorbind de împotrivirea distilatorilor de spirt făcută: 

„în 1920 pentru' a se declara de Curtea Supremă ca neconstitu-. - 

ţional amendamentul 18 adus Constituţiei, declară: „Şi nu nu- 
mai comercianții, izbiţi în interesele lor economice, ci şi ju- 

risconsulţi personal dezinteresuţi, luptând numai pentru apă- 

rarea drepturilor Statelor şi “pentru întregirea Constituţiei, 

s'au îndreptat către Curtea Supremă federală pentru a-i cere 

să transporte în controlul. producţiei constituționale metodele 

pe care le aplica la controlul producției legislative” +). | 

d) Dar înafară de. această eflorescenţă de norme con- 

" stituţionale, legiuitorul american a. consacrat în norme exprese 
_ limitarea puterii Parlamentului **) și. dreptul său de legiferare. . 

Spre deosebire de Constituţiile Europei, :unde Parlamentul este 

omnipotent, având cea mai largă competenţă! de legiferare, în 
„America, Constituţia. enumără limitativ drepturile fiecărei pu- 

teri şi interzice Parlamentului de a legifera în anumite ma- 

„terii 4), Constituţia a hotărît deci cari sunt atribuţiile pute- 

rilor; aceste atribuţii, clar determinate pentru fiecare din cele 

trei puteri, sunt încredințate în paza. puterii "judecătoreşti ; 

“ corpurile legiuitoare n'au Greptul să se facă proprii judecători 

ai puterilor conferite lor de Constituţie 5%). Puterea judecă- 

“torească este organul suprem, reulatorul vieţei constituţio- 

male în America şi-şi îndeplinește această misiune cu toată au- 

toritatea, dată fiind probitatea şi marea personalitate a magi- 

“straților americani 1). 

Justiţia, americană — căci controlul constituţionahtăţii 

legilor este dat în căderea tuturor instanţelor, atât federale cât 

La 

46) Op. cit., p. 111412, 
47) A se vedea cele două teze contrare susţinute de d-nii “Wiliam L, 

Marburg şi Wiliam L. Frierson în Harvard Law Reviev, 1919-1920, p. 223- 235 

şi 1920, p. 659-666, citat de Lambert: 

48) Vezi James W. Garner, op.cit. p. 45. 

49) James W. Garner, op. cit., p. 46, 

50) James W. Garner, op. cit., p. 46. 
51) Vezi în această privinţă părerea lui Duguit, Buletin dela Societe de 

'legislation comparâe roumaine, 1925, p. 5; Vezi în acelaş sens şi M. Hauriou, 

op. cit. p. 276). -
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şi ale Statelor :)—a străbătut o lungă cale, plină de lupte, de 
înfrângeri şi de izbânzi, până să ajungă în stadiul în care se 
„găseşte azi. Această istorie poate fi scindată în două: dela, 
1787 *) până la 1883; dela 1883 până la zi. | 
„174. — Prima perioadă. — In această, epocă justiţia ame- 
ricană, luând:că fundament textul diferitelor Constituţii şi în. 
special principiile generale de drept, s'a menţinut în domeniul 
strict, al rolului conferit ei de Constituţie: s'a mulţumit mai 

„mult să controleze competinţa cu care a lucrat legiuitorul or- - 
dinar, în sensul de a nu fi legiferat asupra materiilor ce-i erau 
interzise de Constituţie. Această. istorie poate fi. scindată în 
două ; dela 1776 până la Constituţiile dela 1787, judecătorii 
s'au ferit să exprime în textul deciziilor lor dreptul de control, 
deși mulţi dintre constituanţi îl doriseră 5). ..- ae 

„ Judecătorii maveau dreptul să anuleze ca neconştituţio- 
nală o lege, ci numai să-i refuze aplicarea în speța, dedusă în- 

__naintea lor. Ei erau datori să refuze concursul lor oricărui 
statut al vreunui Stat pe care-l :credeau neconstituţional ; 

. 3 

52). L: Duguit — Teaite de droit constifutionnel, t. ÎN, 1923, p. 675,.cri: 
„tică cu vehemenţă părerea care susţine că în America dreptul de a judeca con- 

ștituţionalitatea” unei legi aparţine numai Curţii Supreme, Evident, în ultima, 
analiză, decizia Curţii Supreme are importanţă şi este hotăritoare, dar aceasta 
nu înseamnă că celelalte instanţe judecătoreşti n'au. dreptul de a 'judeca consti: 
tuţionalitatea legilor, Curtea Supremă federală poate declara inconstituţionale 
legile votate de Congresul Statelor-Unite. Jurisdicţiile ” Statelor pot declara in- 
constituţionale legile votate de legislatura lor. Justiţia federală 'ar putea să în- 
depărteze şi să declare neconstituționale legile Statelor,. în cazul când aceste. - 
legi ar fi aplicabile într'o desbatere adusă în“ faţa ei. (Esmein şi ÎNezard, Ele- 
ments de droit constitutionnel, 1927, t. 1; p. 626—627). - ! 

53) Esmein şi Nezard (loc. cit.) arată că chiar înainte de această dată'a 
existat în America” controlul constituționalităţii legilor şi este întâlnit în Rhode- 
Island şi în special în Carolina de Sud (Pollok, Judicial power în the Lnited- 
States în. Law quarterly Review, 1895, p. 83—84), Acest control există şi în: 
patria mamă, în Anglia, dar din cauză că acolo nu era o Constituţie scrisă, juris- 
prudența engleză se mulțumea să aprecieze şi să determine care este sensul, în- 
semnătatea şi validitatea legilor chemată să aplice, In Coloniile engleze ale Ame- . 

„zicii de Nord acest control apare evident, cum am arătat mai sus, Vezi în ace- 
laş sens. A. de Lapardelle, Cours de droit ;constitutionnel, 1912, p. 487; ]. Bar- i 
thelemy, op. cit., p; 191. A se vedea în privinţa: originii controlului constituţio- 

„. nalităţii legilor în Statele-LInite, lucrarea lui James Bradley 'Thayer — The origin . 
and the scope of the american doctrine of constitutional Law; 1893, 

54) E. Lambert, op. cil p. 30. 

x
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Curtea supraveghea modul cum își îndeplinea această, însărei- 

nare Curțile diferitelor: State 35). Alături de această, însărei- - 
nare a tuturor magistraţilor, - întâlnim Curtea, supremă fede- 

rală, care-și atribue încetul cu încetul dreptul de a, cenzura ac- 

tele și legile federale, din punct .de vedere al conformităţii lor 

cu Constituţia federală. Ocupându-se de întinderea acestui con- 

trol în prima perioadă, profesorul Lambert se exprimă astfel: 
- „Era 'abia un simplu control al competinţei, un examen al ap- 

titudinei legiuitorului de a trata anumite subiecte şi nu al e- 

xerciţiului pe care-l făcuse din această aptitudine; era numai 

o măsură extremă, destinată să fie foarte rar întrebuințată 

ca măsură supremă contra unei violări a textului constituţio- . 

nal, așa de manifestă ca să nu dea loc la nici o îndoială raţio- 

nală” î*), Se mai proclama încă, chiar în cercurile judecăto- 

rești, că nu era deajuns ca o lege să fie nedreaptă sau pericu-.. 

loasă pentru a îndreptăţi o declaraţie de neconstituţionalitate; 

că această armă temută nu putea fi întrebuințată de Curți. 

"pentru a opune concepţiile lor de morală socială sai de justiţie 

economică, în locul concepţiilor. legiuitorului 57), ” 

“ Curtea, supremă se pronunţă în afacerea Marbury v. Ma- 

dison (1803) pentru prima dată într'o speţă de natura acea- 

sta, declarând Constituţia federală drept lege supremă a Sta-: 
ului și înlăturând un act al Congresului, contrar Constituţiei 
federale. Decizia Curţii este redactată de marele șef al Jus- 

tiţiei federale John Marshall şi ea formează baza pe care se 

iundează. întreaga jurisprundenţă. americană în materie de in- 

constituţionalitate. Lord Bryce:s), examinând desvoltarea ju- 
„zisprudenții în această epocă, ajunge la următoarea concluzie: 
„Este inexact să spunem că tribunalele americane judecă con- 

stituţionalitatea legilor; tot ceiace pot şi trebuie să facă este 

ca atunci când au un proces. înăintea lor, să refuze să aplice 

o lege pe care o socotesc necoistituţională, dar nu s'o: anuleze”. 

„175. — A dona perioâdă. — Dela, 1883 şi în special de la 

"1886, în urma. vestitei decizii a Curţii supreme din Massachus- 

1 

55) E. Lambert, op. cit., p. 32. 

56) Op. cit., pe 35 

57) Op. cit, p. 33. 

58) Republique. americaine, | p. 371-378, ed. 1911.
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set's în afacerea Godcharles and C-ie V. Wiegman**). Juris- 

prudenţa, se schimbă deodată şi. fiechre decizie nouă în. acea- 

stă materie constitue un pas de biruinţă al puterii judecăto- 
Treşti în restabilirea, ordinii legale. Curtea Supremă nu se mai . 

mulţumeşte acum să examineze o lege din punct: de vedere al 

competinţii constituţionale sau din punct de vedere al formelor, . 

„Ea, trece şi examinează legea din punct de vedere al oportuni- 

“tăţii, al echităţii şi al raţiunei ei economice. Sub pretextul Con- . 

“trolului constituţionalității, puterea judecătorească cenzurează 
întreaga. activitate a Parlamentului şi înlătură toate măsurile 

pe care le-socoteşte contrarii ordinii legale în Stat s). Căci con- 

irolul şi supravegherea. reciprocă a puterilor sunt de esența, 

existenţii unui Stat. : . 

„In această perioadă nouă şi în special dela 1900 înainte, 

jurisprudenţa americană. îmbracă şi un alt aspect: nu se mul- 

a 59) Godcharles and Cie V. Wiegman înseamnă lupta homerică, cum o o 

numeşte Hauriou, între puterea legiuitoare şi Curtea Supremă a Pensilvaniei 

în jurul suprimării lui trucksystem, sau plata lucrătorilor în bonuri de furnituri. . 
"Această luptă durează 15 ani. Pensilvania, într'o lege din 1881, prohibește sis- 

" temul de 'a:se plăti salariul lucrătorilor în bonuri de mărfuri, obligând pe pa- . 

troni să achite pe lucrători lunar. şi în “moneta legală. 'Tribunalele inferioare au 

primit această, lege, dar Curtea Supremă din Pensilvania a declarat-o „absolut 

“neconstituțională şi nulă“, lată cum motiva judecătorul Gordon, redactorul de- 

ciziei, această atitudine a Curţii: „Statutul constitue în acelaş timp o violare 'a 

drepturilor patronului şi lucrătorului, mai mult decât atât, este o tentativă în- 
jositoare de a pune un lucrător sub tutela legislativă, nu numai degradantă 

pentru demnitatea umană, dar subversivă pentru drepturile sale de cetăţean a] 

Statelor-LInite” . - 
, 60) Desigur, acest atribut al puterii judecătoreşti a fost viu criticat de : 

un mare număr de publicişti. In monografia d. Lambert, în afară de o „bogată 

bibliografie, sunt înfăţişate principalele discuţii în această privinţă. Socotim însă 

ncîntemeiată critica d-lui Lambert. Echilibrul puterilor într'un Stat nu poate fi 
menţinut decât prin acest control reciproc. Acolo unde puterea legiuitoare este 

înclinată să abuzeze de prerogativele ei (câte, exemple de astfel de State nu sar 

putea cita) singura măsură eficace pentru menţinerea echilibrului între puteri 
este controlul reciproc al-acestora. Garanţia acestui control depinde în cea mai 
mare măsură de modul cum este organizată magistratura, care trebuie să fie da, 
înălţimea chemării ei' şi nu un simplu instrument în mâinile guvernului sau a. 
partidelor politice. Exact aceasta a fost situaţia în America: oameni politici cari * 
lăsau mult de dorit (vezi W. Wilson, Gouvernement congressionnel) şi o ma- | 

- gistratură la înălţimea chemării ei; se' găseau: întrunite cele mai bune condiţii. 
pentru desvoltarea unui serios control al constituţionalităţii. Acest control nu 
înseamnă însă înlăturarea principiului separaţiei puterilor (v. "mai jos). 

. . . , x
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“țumește numai cu examinarea, legilor ordinare în raport cu 

Constituţia, ci intră în luptă și mai directă cu puterea legiui-. 

'toare, examinând din punct de vedere al constituționalităţii 

-amendamentele aduse Constituţiei. In adevăr, oamenii politici 

„americani, sub influenţa diverselor interese, văzând că legile 
votate sunt înlăturate de justiţie ca, anticonstituţionale, au re- 

«curs la' un nou mijloc pentru a putea impune aceste legi: au 

„notărit să modifice Constituţia. pe cale de -amendament, în sen- 

":sul diferitelor legi votate şi respinse ca neconstituţionale s). 
„Justiţia a trebuit să procedeze cu deosebită atenţie şi pru- 

“denţă, dat fiind faptul că ne aflăm într'o materie extrem de 

- „delicată. Astfel, în 1813, când Curtea Supremă socoti necesar 

“să înlăture textul secţia V-a din amendamentul XIV, recurse . 

la calea deturnată a „construcţiei” 2). Nu putea, fi vorba atunci 

de a se declara, neconstituţional acel amendament, căci întreaga 

.opinie publică sar fi-ridicat împotriva acestei decizii, pe care : 

"ar fi, socotit-o revoluționară c3). Suprema Curte a reușit însă 

61) Constituţia americană cunoaşte vreo 20 de amendamente de asemenea 

:natură. i 

62) "Vezi Ed. Lambert, op. cit., p. 110. Construcţia pentru Americăni este 

-sin6nimă cu interpertarea Curţilor şi tribunalelor de pe continent. Puterea de 

apreciere a judecătorului şi elementele din care el îşi alcătueşte construcția se în- 
tind dincolo de elementele pe care le furnizează lucrările parlamentare şi textul 

legii ; se întind la” „un corp de legi obişnuelnice, descoperite, sau relevate de 

*Curţile de justiţie” . Deasemeni, în această construcție, precedentul jurisprudenţiai 

„joacă un rol determinant. Deosebirea între interpretare” şi construcţie a fost foarte 

“bine formulată de d. Brunken (The common law and 'statutes, în 29 Yale. Law 

Journal, Martie 1920, p. 516 şi urm., citat de Lambert): „In ţările de common 

„law legea obişnuielnică definitivă şi desvoltată de Curți, este fundaţia pe care-i 

„ridicat edificiul legal. “Toate statutele, întinse sau restrânse, fie că se numesc 

„sau nu coduri, nu sunt decât modificări aduse legii obişnuelnice, care trebuesc 

interpretate cu o constantă privire la această fundaţie care le susţin... In ţările 

„de civil law telaţia între statute şi celelalte forme ale legii:este complect opusă“, 

* 63) Amendamentul 15e în strânsă legătură cu amendamentul V. Aceasta , 

-din urmă dispune „nimeni nu va putea fi constrâns să-şi piardă viaţa, libertatea 

:sau bunurile sale, fără o procedură regulată”. (Without duc process, of law); 

-iar. amendamentul XIV, votat după războiul de secesiune, declară: „Nici un 

“Stat nu va face sau nu va aplica 'legi cari să restrângă privilegiile sau imuni- . 

_tăţile cetăţenilor Statelor-Ulnite; nici un Stat nu va priva pe nimeni de .viaţa,. li 

“bertatea sau bunurile sale, fără o procedură regulată (Without due proces of 

-law) şi nu va refuza nimănui, în sfera jurisdicției, egala protecţie a legilor“. 

În America, dreptul de'a încheia contracte este considerat ca un drep de pro- -
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să înlăture acest conflict prin sistemul (construcției : a făcut, 
„pe calea interpretării, inaplicabil în fapt acest amendament *:). 

Incetul cu încetul Curtea, Supremă va ajunge să declare în mod. 

Jirect,. neconstituţionale amendamentele aduse Constituţiei. . 

: Acest mod de procedare al Curţii Supreme ni se pare, că - 

„depășește drepturile şi atribuţiile pe care chiar principiul se- 

paraţiei puterilor le-a formulat. In adevăr, să vedem cari sunt 

- argumentele în virtutea cărora justiţia este îndreptăţită să în- 

” Tăture ca, neconstituțional un amendament la, onstituţie. 
„1 Atunci când este vorba ca justiţia. să examineze dacă 
noul amendament îmbracă formele esenţiale cerute de Consti- 

tuţie, prin art. 5, pentru: a putea face parte integrantă din a:- 
ceastă Constituţie, este î în afară de orice discuţie că are dreptul 

de a-i controla coristituționalitatea şi a-l înlătura, dacă, spre 

„exemplu, n'a fost votat conform prevederilor, constituţionale. 
Dacă un: amendament nu întruneşte toate formele legale ce: 

rute de Constituţie, mare forţa obligatorie a unei legi consti- 

tuţionale şi ca, atare poate fi înlăturat de justiţie. | 

Dar justiţia americană nu s'a mulțumit cu atât şi a mers 

să examineze şi constituţionalitatea intrinsecă a amendamente- 

lor. S'au dat şi argumente pentru a justifica această, atitudine. . 

„Astfel, s'a susţinut că dreptul pe care-l au cele 3/4 din numărul 

Statelor, de a impune voinţa lor restului de State, este uri drept 

limitat, peste produsul delegaţiilor. consimţite succesiv prin di 

„. feritele convenţii ale Statelor, râtificând Constituţia din 1787- 

1789” 6), Există deci o convenţie între State; în baza acestei 

convenţii, Statele au delegat celor 3/4 dintre ele dreptul de .a. 

amenda, Constituţia s). „Dacă Constituţia a reglementat sin- 

gură . amendarea sa, a făcut-o pentru a-şi asigura propria-i sta- . 

| "bilitate şi nu pentru a înlesni răsturnarea. întregului său, edi: 

- a 
. N 

. prietate, Orice atingere adusă de legiuitor acestui drept putea da naștere a 

discuţii de constituţionalitate, - Marea “problemă era de a se şti dacă reglemen- . 

tarea încheerii, contractelor. putea să aducă vreo atingere dreptului de  proprie-, - 

tate şi de libertate,” violând astfel dispoziţiile Constituţiei. 

64) Vezi Slaughter houses cases. | 

65) Ed. Lambert, op.„cit., p. 113; ]. Barthelemy, op. cit. “p. 216-217. | 

“ 66) Ed. Lambert, op. cit. -p. 113, după argumentele invocate de 'd. 

| Ariana L. Marburg, advocat din Baltimore, în Harvard Law Rev., 1919-1920, 

p. 223—235, | :
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„ficiu.. Nu se poate concepe ca. poporul, când a. conferit legiui- 

„torilor celor 3/4 din State puterea de a amenda Constituţia, a 

înţeles să autorize adoptarea unor măsuri cari, sub pretextul 

amendamentului, ar trebui în realitate să distrugă una din ba- 

:zele “fundamentale ale Constituţiei 7). Acestea sunt argumen- 
tele pe care judecătorii își sprijină dreptul de a examina con- 

“stituţionalitatea amendamentelor. Constituţiei. Oricât .de im- 
portante ar putea să apară aceste argumente și oricât de mult 
„ar fi întărite cu tradiţia americană ca judecătorul să fie scla- 

vul precedentului jurisprudenţial şi în special al normelor ne- 

“scrise ale lui common-law, care fac parte integrantă din Con- 
stituţie, nu poate totuși să rămână în' afară de critică soluţia 

„adoptată de justiţia americană 65). 

Nu se poate. contesta puterii legiuitoare — în forraa in- 

- stituită de Constituţie —. dreptul de + moâifica pactul funda-. 

mental). Ideia contractului existent între State, a delegaţi- 
unii limitate de care ne-am ocupat, nu poate avea nici o înrâu-. 

rire asupra voinţei a 3/4 din: numărul Statelor, căci altfel ar 

însemna să se impună acestora, voinţa unei infime minorităţi. 

Justiţia, mare dreptul și nu trebue să se opună la modificarea . 

Constituţiei, căci forma de viaţă a unui Stat poate fi hotărită 
„oricând de acei cari alcătuesc Statul. A proceda altfel, în-. 

seamnă a acorda justiţiei un rol incomparabil cu menirea şi 

atribuţiile; sale. Din acest punct de vedere împărtășim. părerea 

67) Ed. Lambert, op. cit. p. 113. A se vedea în această privinţă şi stu- 

-diul d. ]. Laferriere, Les colonies 'amezicaines et la Constitution, Paris, Giard et 

“Briăre, 1908. i 
. 68) A se vedea totuşi o foarte interesantă şi călduroasă apărare adusă pe 

„această chestie. justiţiei americane de 'L. Duguit în Buletin de la societe de le- 

gislation comparee, franco-roumaine, 1926, - 

69) Esmein şi Nezard, Elements de: droit constitutionnel, “1927, t. 1. p. 

608: „Rezută. mai întâi o oarecare imutabilitate juridică a legilor. constituţionale. 

Dar această imutabilitate n'ar putea fi absolută, căci suveranitatea naţională .: 

implică în mod: necesar că națiunea poate să-şi "schimbe totdeauna Constituţia. ” 

„A decreta această imobilizare factice ar însemna, deoparte, o revoltă contra 

legilor istoriei, şi invincibilei puteri a progresului. Trebue” deci ca legile con- 

stituţionale să poată fi modificate şi la nevoie schimbate... * Vezi şi ]. Barths- 

lemy, op. cit., p. 223—228, Eu DI 

=
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d. Lambert și găsim neîndreptăţită critica ce i-o aduce « aces- 
tuia Duguit 70). : 

176. -- Măsurile luate impotriva justiţiei, : 2— Această atitu-. 
"dine a justiţiei a provocat o vie mişcare în opinia publică, care | 

a cerut să „se ia măsuri de îndreptare. S'au produs două măsuri: 

2) Mai întâiu revocarea, înainte de expirarea mandatului, 

2 judecătorilor aleși.- Această revocare trebuia să se facă în. ; 

urma votului alegătorilor;-alegătorii aveau să fie consultaţi în 

baza, unei petiţii semnate de un număr suficient dintre ei, după. 

un procent stabilit 71), Astfel, judecătorii cari se arătau re.-- 

fractari voinţii populare puteau fi revocaţi; teama acestei re-. - 

“vocări îi puteau face să se închine legii ; dacă rezistau, erau. 

înlocuiţi cu alţii, gata. să se supună voinţii legiuitorului 12). 

„ Acest sistem a fost introdus pentru prima dată. în. Constituţia 

“ Statului "Oregon, în 1908, apoi. în Constituţia Californiei, * îri. 

1911, precum şi în alte câteva State *:). Dar preşedintele Taft, 

“dându-și seama de ce poate însemna această măsură pentru. 
magistratură și pentru rolul ei, intervine 'cu toată autoritatea . 

şi împiedică adoptarea ei în restul Statelor. Dispoziţia n'ar fi - 

avut nici un rezultat practic în ceiace priveşte principiul con- 

trolului constituționalităţii legilor +); cel mult ar fi dat naş: 

tere la vehemente lupte” politice şi la aservirea, puterii judecă- 

toreşti. - -.. . 

b) Sa propus, în al doilea rând revocarea “deciziilor ju- 
4 

. 

"70) Trebue „totuşi să facem o anumită rezervă. Magistraţii „americani, 

atunci când au 'declarat neconstituţionale unele amendamente ale Constituţiei, 

au făcut-o cu convingerea fermă că fac un real serviciu ţării. N'a fost vorba. 
„nici un moment de vre-o preocupare de ordin politic; totdeauna ne-am găsit în 

faţa preocupărilor de ordin social.. Dar ideea de social este aşa de vastă, încât: 

"în mod implicit atrage şi ideia de politic. Oricât ar servi de scuză acest” ele- 

“ ment, nu-i mai puţin adevărat că rămâne un mare pericol în organizarea unuj: 

: Stat dreptul pentru Justiţie de a examina constituţionalitatea intrisecă. a unui 

amendament la Constituţie. ” 1 

71) Ed. Lambert, op. cit, p. 94. 
) 72) Ed. Lambert, op. cit. p. 94. 

73) Colorado, Arizona şi Nevada, în 1912, Kansas, în 1914. - 

74) Nu trebue uitat că în America -nu există chestie mai. arzătoare şi mai 
scumpă! decât aceasta a constituţionalităţii legilor. Ideia * această apare şi mai: 

"clar din examinarea ultimului studiu. al d. E. Lambert, Quatre anntes d'exercice- 
- du contrâle de la constifutionnalite des lois par la Cour supreme. des Etats-Unis, - 

în Melariges M. Hauriou, Sirey, 1929,
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„decătorești, pe calea apelului la popor. Roosevelt este " acela 

care, în 1911, deschide campanie pe această chestie şi-şi face 

platformă electorală, care trebuia să-l aducă preşedintele Re- . 

publicei. Propune să se încredinţeze votului popular misiunea 
de a curma conflictul existent între puterea legiuitoare şi pu- 

lerea, judecătorească. Această cale extraordinară de atac tre- 

buia să aibă loc în următoarele trei cazuri : , 

1 Câna deciziile emanau dela: Curțile supreme ale Sta: 
“telor, declarând inconstituționale. Statutele acestor State; 

"20 Când nu era vorba de un proces între două persoane, 

ci- de o chestiune importantă de economie naţională ; 

30 Când nu se ridicase Chestia, inconstituționalităţii Sta- 

tutului pentru cauză de incompatibilitate cu Constituţia fe- 

derală. - 
Dar nici această soluţie nu era mai fericită decât aceia 

a revocării "magistraţilor **). A lăsa în sarcina poporului o atri- 

buţie care aparţinea exclusiv puterii judecătoreşti, însemna a 

distruge însăşi existenţa justiţiei. Discuţia începută pe acea- 

stă temă la 1911, a rămas în suspensie 1â;1914, când survine 

războiul, pentru a fi reluată şi cu mai multă pasiune după 1918. 

u 
. 

| 177. — Modul în care se exercită acest control. — In 

Statele-Unite, controlul constituţionalităţii legilor, judecat în 

împrejurările și mentalitatea americană, constitue un serios 

clement de echilibru în mecanismul vieţii publice. Am fi în- 

clinaţi s'o afirmăm, împreună cu Duguit *), că oricât ar fi 

75) „Revocarea (recall) deciziilor judecătoreşti, ca şi legislaţia” pe cale 

„de amendament la Constituţie, nu putea închide Curţilor, hotărite să: perziste în 

atitudinea lor de opoziţie conservatoare, decât una din cele două căi de care 

ar fi dispus. normal pentru a pronunța din nou anularea legii strecurată în Con- 

stituţie, sau pusă sub egida votului: popular. Putea să împiedice apelul la Con 

stituţia Statului; era peste putinţă să taie calea invocării Constituţiei federale. 

Judecătorii, sezizaţi cu ocazia unui alt caz de validitate al aceluiaş Statut, n'ar 

-H âvut nevoie să se sforțeze spre a împrospăta considerentele primei lor de- 

" claraţii de neconstituţionalitate, N'ar fi avut decât să le reia cuvânt cu cuvânt, 

mulţumindu-se să înlocuiască due process clause a Constituţiei Statului prin aceia 

a clauzei. corespunzătoare a Constituţiei federale” (E. Lambert, op. cit., p. 102 

după Rome G. Brown, Annals, XLIII, 269). 

76) L. Duguit, op. cit. t. III, p. 675.
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tendinţe politice care pot să apară în jurisprudenţa Curţii: ; 

Supreme americane, „există însă: în puterea recunoscută tri: 
bunalelor americane de a 'aprecia-constituţionalitatea legilor o: 

instituţie înalt protectoare a libertăţii individuale contra ar- 

E bitrariului legiuitorului”; 

Acest control se exercită în două chipuri i - 

a) deoparte, controlul propriu 'zis al constituţionalităţii 

legilor, adică controlul concorganţei, legii ordinare a unui Stat. 

faţă de Constituţia acelui” Stat. Da . 

b) dealtă parte, coritrolul exercitat de Gurtea Supremă. 

a. Statelor-Unite asupra celorlalte Curți şi pe care Hauriou îl : 

numește federalism 17). Acest control constă în dreptul pe. 

care-l are Curtea Supremă, de a examina deciziile Curţilor di- 
EI feritelor „State, spre a vedea dacă legile ordinare ale Statelor:. 

țin socoteală de Constituţia federală, înlăturând pe acele cari” 

ar fi. contrare aceștia. Hauricu inzistă pentru. menţinerea, Su-. 
premaţiei Constituţiei federale 73), 

Controlul acesta, dat în. căderea. judecătorilor orăinati, 

atât ai diferitelor State ale Americei, cât şi ai Statului fedo-- 

ral, nu 'se poate angaja decât cu ocazia unui litigiu existent. 
„Nimeni nu poate face proces numai. cu scopul: de-a se: 
declara, o lege neconstituțională; în practică însă, procesul este: 

angajat numai pentru a se judeca chestia. constituţionalității 79) 

"Judecata nu declară legea în întregul ei neconstituțio- 
„nală, ci numai în materia, dedusă în judecată; “declararea de: 

neconstituţionalitate se mărginește numai la cazul judecat; Au- 

“toritatea lucrului judecat este relativă şi în această mate- 

77) M: Haviiow, 0p: cit, ed. 1929, .p.. 273. 
78). 'M. Hauriou,' op. cit., p., 273. ” 

79): M. Hauriou; op. cit, p. 274. Acelaş lucru se întâmplă dealtminteri: 

şi în Franţa, în materie de control al actelor administrative. Este ştiut că Con- 

“ siliul” de” Stat, de multă vreme încă, a “admis dreptul de a ataca un act admi- 

„ nistrativ şi acelora cari dovedeau numai un simplu interes, Interesul era 'cerut: 

mai mult pentru a dovedi seriozitatea acţiunii şi nu ca o condiţie esenţială, De 

curând, Inalta noastră Curte, procedând ca instanţa - de contencios administra-- 

: tiv, a admis, sub influenţa instanţelor de fond, dreptul de acţiune în contencios. 

- şi celor cari dovedeau existenfa unui simplu interes, chiar moral. Vezi Cas. III, 

- Dec..474 din Mai 1927 în Pand. Săpt., 1927, p. 636. Vezi pentru teza contrară. 
Cas. II, 6 Oct. 1921 în Dreptul, 1922, Ne. 39. 

]
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„Tie e), „Legea păstrează valoarea teoretică pentru. toate cele- 

“alte cazuri. Ea nu este abrogată. Cu toate acestea, în. mod 

„practic “vorbind „declararea de neconstituţionalitate are un e- 

ect determinant, pentru o lege; nimeni nu-i mai acordă puterea, 

„de lege. Instânţele inferioare nu sunt legate de decizia Curţii 
- Supreme, nici obligate să se supună ei ; totuşi, această decizie 

“are un efect hotăritor*!). . . pr . 

. 178. — O lege declarată neconstituțională se poate. aplica pe 

cale administrativă ? — O lege declarată neconstituţională nu mai! 

“poate fi aplicată nici pe cale administrativă, căci Curțile ame- 

ricane au dreptul, în virtutea echităţii, să adreseze injoncțiuni 

funcţionarilor, sau particularilor. Aceste injoncțiuni. s) sunt 

-- ordine obligatorii şi sancţionante, de a face sau a, se abţine. O 

_cerere pentru un astfel de ordin a fost adresată. Curţilor ame- 

ricane în .1918, cu ocazia lui War Time Prohibition Act. Se ce- 

- rea Curţilor să ordone perceptorilor să refuze încasarea ta- 

xelor asupra spirtoaselor, prevăzute în legea atacată ca ne- 

constituţională. Deşi unele Curți au declarat neconstituțională 

legea, ea a fost totuuşi validată de Curtea Supremă a Statelor 

Unite. . a | " - 

| 179. — Dreptul justiţiei în această materie, — Am arătat că 

“înainte de 1883 Curțile americane nu declarau direct o lege 

reconstituţională, ci, prin sistemul „construcţiei”, al interpre- 

tării, o făceau inaplicabilă. Acesta a fost cazul legii Sherman, 

alcătuită contra trusturilor; prin efectul interpretării, legea, a, 

fost complectamente neutralizată și îndreptată împotriva. aso- 

ciaţiilor muncitoreşti 5). 

Dar, dela această dată, odată cu schimbarea atitudinei 

, , 

| 80) Vezi în acelaş sens p. Negulescu, op. şi loc, cit, Vezi R. Albert, Le 

controle jurisdictionnel de Ladministration, 1926, p. 28, No. 3. 

81) Vezi E. Lambert, op. cit., p. 35. „Când Curtea: Supremă. a Statelor 

Unite afirmă neconstituţionalitatea unui Statut federal, sau o Curte Supremă a 

unui Stat, aceea a -statutului legislaţiei sale locale, această afirmaţie leagă de 

aici înainte nu numai jurisdicţiile subordonate, ci şi jurisdicţia care a emis-o. 

Prin jocul lui „Authoritative opinion“ Curtea care, cu ocazia unui proces deter» 

_minat, declară o lege nulă pentru cauză de neconstituţionalitate, îi închide odată - 

pentru totdeauna. aplicaţia judecătorească”, 

| 82) E. Lambert, op. cit. p. 36... 

83) Vezi interesanta istorie a acestui caz în Lambert, op. cit.,. p. 140 ş şi 

următoarele, - po
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justiţiei, întâlnire patru cazuri <) de acţiune pentru neconsti- 
tuţionalitate : FĂ A 

a) due process clause, este calea, comună, şi obișnuită de 

a ataca ca: neconstituţională orice lege organică, care nu-i în 

conformitate cu principiile Superioare ale Constituţiei, cu acel 

'common-law neseris. A: preciza sensul acestei expresiuni este 

foarte greu **), deoarece ea variază dela caz la caz și este mo- 

„_dificabilă după împrejurările speciale în care se. prezintă | 
procesul. 

b) deprivation of. Tiberiu, adică ăreptul pe care-l are orice . 

interesat. de a ataca piedicele care se aduc printr'o lege libe- 

rului exerciţiu al activităţii . economice. Sub această rubrică 

putem cuprinde cele mai importante momente ale jurispru- 
denţii americane : întreaga luptă, care începe la 1890, cu le- 

gile asupra muncii şi care se va. sfârşi peste 15 ani, cu biru- 

inţa, legii statutare asupra legii comune s). Sub această ru- 

brică trebue: deasemenea să cuprindem și dreptul de. a ataca 

orice piedică adusă libertăţii individuale. 

c) deprivation of properiy este cea mai largă garanţie a- 

dusă dreptului de proprietate. Pentru orice atingere sub orice 

formă a acestui drept, ai deschisă, calea declarării în necon- 

stituţionalitate pe baza lui „deprivation of property”. 

4) imparing the obligation of contracts, adică dreptul de 
a ataca ca, neconstituţională orice lege care ar veni să.se ames- 

, 

84) E. Lambert, op. cit., p. 51; M. Hauriou, op. cit.," p. 275. . 

85) lată cum se exprimă în această privinţă d. Aubert Pope, unul din 

"cei mai înflăcăraţi apărători ai intangibilităţii judecătoreşti; „Curțile şi. numai 

Curțile pot, decide ceiace este lege, fie că-i vorba de legea comună, statutară |, 

sau fundamentală”. Acest mod de a vedea ni 'se pare absolut inadmisibil; el 

supune Parlamentul la o adevărată tutelă, de puterea judecătorească, fapt care 
duce la ruperea echilibrului puterilor, atât de necesar în viaţa de Stat. 

86) D.- Lambert observă, şi cu drept cuvânt, diferenţa de tratament în- 

trebuinţată de justiția americană în acest caz al apărării intrasigente a libertății 

economice, faţă de apărarea libertăţii morale. Pe când în materia primă Curțile 

n'au înţeles să facă, nici o 'concesie şi au judecat legea statutară cu cea: mai 

mare severitate, în materia a doua au, procedat invers. Au declarat constituţio- 

nale legi ca aceia care pedepsea cu amendă pe un om care, trăind în “uniune 

liberă, călătorea dintr'un 'Stat. în altul cu metresa sa. Acelaş lucru despre legea 

care oprea reproducerea demenţilor, epilepticilor, contagioşilor sau criminalilor 

înăscuţi, deşi în acest caz în cuvinte mai puţin ferme (Vezi Lambert, op. cit, 

p. 51—52, în. „potă). ! 
y 

,
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tece în contractele încheiate şi să le schimbe efectul prin pro- 

pria sa voinţă. Sub această rubrică intră şi contractele Sta--'- 

tului **). o 

Aceste patru principii, în virtutea cărora se poate lega 

“instanţa. învestită cu „contenciosul constituţional”, constituesc 

- principii de ordin constituţional, care se păstrează în.virtutea 

lui common-low, făcând parte integrantă din Constituţie şi de 

la cari m'a. înţeles nimeni să deroge. 

180. — Consultaţii” prealabile. — In legătură cu problemele 

de mai sus trebuie să înfăţișem și dreptul pe care-l au instan- 

| ţele judecătoreşti în: America de a da, consultaţii prealabile le- : 

'giuitorului, asupra textului de lege ce-l pregăteşte, dispoziţie 

care este cu totul oprită în legislaţia noastră relativă la. orga- 

nizarea magistraturii, fiind dată în căderea, Consiliului legis- 

tiv) DR 

"Această măsură a fost luată pentru a asigura legii și ra- 

porturilor dintre particulari născute pe baza acestei legi, o mai 

mare siguranţă. Legea, în sistemul american, nu este valabilă 

decât după ce primeşte aprobarea puterii judecătorești. Ori, 

până la acea dată, nici un contract .nu poate lua. naștere pe 

_ baza ei, deoarece legea ar putea -fi declarată neconstituţională 

şi toate raporturile născute pe baza, acestei legi urmează soarta: 

ei.. Pentru a se evita această mare întârziere în aplicarea, unei 

legi sau posibilitatea, de mari prejudicii, în ipoteza, că raporturi 

contractuale ar naşte înainte de verificarea constituţionalităţii 

legii, s'a recurs la sistemul consultaţiilor prealabile (Advisory 

opinions). Primul caz de consultație prealabilă a. avut loc în 

1793, când prezidentul Washington cere avizul Curţii Supreme 

asupra drepturilor şi datoriilor creiate Statelor-Unite prin tra- 

37) Ne vom ocupa “special de această chestie când vom examina juris- 

prudenţa Inaltei noastre Curți referitoare la cazuri de natura aceasta. 

88) Asupra dreptului Consiliului legislativ de a aviza în privinţa con- 

stituționalităţii proectelor de lege ce. urmează a fi depuse în Parlament, drept 

acordat prin legea sa organică, facem toate rezervele, deoarece acest drept nu 

rezultă din Constituţie, iar din modul cum este organizat prin Constituţie con- . 

trolul constituţionalităţii legilor, apare în mod evident că acest drept nu s'a dat 

" “şi Consiliului legislativ şi că “el ar fi chiar vătămător pentru: funcţionarea nor- 

mală a regimului parlamentar. (Vezi studiul nostru în Revista 'de drept publice 

“An. IV, No. 3-4). | . + 
'
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tatul lor cu “Franţa din 1778 %9), Curtea, Supremă. răspunde că 
nu poate da o deciziune mai înainte ca o afacere contencioasă 

ca şi Constituţiile lor, au admis dreptul acestor » consultaţii 
- Brealabile. . 

„181. — Valoarea - jurisprudenţială 2 a consultaţiilor prealabile._— 
- Dar, odată acest lucru stabilit, s'a ridicat o altă problemă, a- 
ceia de a şti dacă avizele date de Curtea Supremă, cu această 
ocazie, sunt obligatorii pentru dânsa atunci când va avea să 
"judece din. acelaş punct de vedere aceiași lege dedusă în jude- 
cata ei pe cale contencioasă. Cu alte cuvinte trebuia, să. se 

- precizeze dacă consultaţiile prealabile au. aceiaș forţă ca și 
„precedentele jurisprudenţiale şi dacă ele leagă Curtea în de- 
cizia contencioasă pe care urma so dea. La început, Curtea 
„Supremă din Maine admise că aceste consultaţii prealăbile o-. 
bligă Curtea cu ocazia judecării pe cale contencioasă.. Dar, de.: 

E | "-să fie adusă înaintea ei %). In urmă, Curțile diferitelor State... 

"la 1885, rămase definitiv stabilit” că aceste consultaţii „preala- : 
bile rau: decât valoarea, undr avize date de niște experţi pri- 
vaţi 5), deoarece aceste avize sunt formate „fără ajutorul obiş- 

„nuit pe care Curțile îl trag din investigaţiile părţilor intere - 
„sate, și dela savanții. lor. sfătuitori”. In afară de asta Curțile 
americane socotesc „că nu-i posibil, în momentul în care o lege * 
urmează să fie votată, de a judeca dacă dispoziţiile sale sunt . 
sau nu. de coneiliat cu Constituţia. Numai cu ocazia aplicării, 
în prezența, celor dintâi. reacţiuni a intereselor economice com- 
primate de Statut, se va vedea dacă acest Statut se izbește sau 

„nu de unul din aceste principii fundamentale de. politică so- 
cială, pe care Curțile le consideră, ca integrate în Constituţii 
prin canalul lui due process clauses sau a declaraţiei dreptu- 

„rilor *). | 5 
182. — Judcăţi declaratorii, — Când pe calea acestor con- 

cultaţii prealabile nu s'a putut ajunge la nici un rezultat. : apre- 
ciabil în ce priveşte protecțiunea "drepturilor: individuale, sa 
recurs la un procedeu care-și găseşte origina în dreptul roman 

"şi care, trecut î în dreptul canonic, şi-a găsit o largă aplicare-$ în 
. 

89) E..Lambert, op. cit., p. 180, 
90) Bryce — Republique americaine, |, p. 386, ed. 1. 
91) E. Lambert, op. cit. p. 181. 

92). E. Lambert, op. cit, p. 182. : 

N
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Scoţia, în jurisprudenţa secolului al XVI, as unde a trecut în 

"Anglia. Acest procedeu e cunoscut sub numele de judecată de-. ..: 

-claratorie, care este, după expresia lui Lambert), o proce- 

- dură esențialmente preventivă, în care petiţionarul nu mai so- . 

licită dela Curte, în acţiunea contencioasă ordinară, un ajutor. 
coercitif contra unui apărător vinovat de violarea dreptului și 

recalcitrant, ci unde el cere dela judecători de a face cunoscut 

părţilor, egal' de atente, de a se conforma legălităţii, dar fără : 
să precizeze ceeace ele cer, cari sunt drepturile şi datoriile res- 

"pective cari sunt născute din convențiile lor sau din rapor- 

“turile lor juridice preezistente şi de a fixa conţinutul acestor 

drepturi și datorii printr'o sentinţă având autoritate. de lucru 

judecat”. 

"O aplicaţie importantă a acestui procedeu a avut loc în 

1890, cu ocazia lui Sherman Act, când trusturile, citând în faţa 

Curţii Supreme pe attorney general, au obţinut o decizie asu- 

“pra modului de interpretare al acestei legi. Cu toate criticele 

cari s'au ridicat şi împotriva acestui sistem, pe consideraţiunea 

că jurisprudenţa Curţii Supreme ar putea să varieze, el a fost 

adoptat însă în majoritatea. Statelor americane. 

183. — Aplicarea administrativă a. legii. — - Din cauza aces- 

| tor piedici pe cari justiţia, le „pune în aplicarea unei. legi şi mai . 

ales din cauza chestiunilor de specialitate, din ce în ce mai . 

„complexe, cari vin în faţa judecătorilor, s'a: recurs la creiarea 

unor comisiuni administrative, care .să ajute justiţia, în apli- 

carea, legii. In 1914: s'a creiat Federal Trade Commission, cu 

atribuţii de învestigare, reglementare și chiar jurisdicție în 

“materiile economice. In această comisie se găsește începutul 

justiţiei administrative, menite să înlocuiască. justiţia ordinară 

“în conflictele de constituționalitate. Apariţia, acestei .justiţii 

este astfel justificată: „Judecătorii. nu sunt bregătiţi, prin for- 

maţia lor profesională, pentru studiul problemelor aşa de com- 

plexe :şi aşa de diferite, cum e determinarea valorii sociale a 

fiecăreia din aceste mari înţelegeri industriale și a repercursi- 

“unilor lor asupra vieţii economice a ţării” *:). Rezolvarea ace- - 

":stor chestiuni trebuie dată în căderea unor oameni reputați ca 

'93) Op. cit, p. 183. 
94) Lambert, op. cit, p. 197. *
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specialiști, cari vor putea mai uşor 'şi mai bine înţelege pro- 

„legilor. - 

blemele sociale 'decât magistraţii, sclavi ai textului legii şi ai 
„precedentului jurisprudenţial *). Dar; va trebui să treacă încă. 
multă vreme până ce justiţia administrativă să poată să dis-: 
pute justiţiei ordinare dreptul de a judeca constituţionalitatea 

184. — Critica sistemului american. — Problema, controlului 
constituționalităţii” legilor este una din cele mai importante și 
mai pasionante probleme de drept în America %)/ In adevăr, 
de organizarea acestui sistem depinde buna funcţionare a or- 
ganismului politic. Sistemul american, dând în competenţa tu-. 
turor dreptul de a judeca constituţionalitatea legilor, este cel 
mai bine organizat, dar. pentruea. să-şi atingă scopul pentru 
care.â, fost creiat, are nevoie de anumite corectări şi rezerve. 

In primul rând este vorba de tradiţia precedentului juris- 
„ prudenţial. Magistraţii americani, şi în special magistraţii Su- 
premei Curți, sunt atât de mult sclavii precedentului jurispru- 
dențial şi mai ales-a acelui: common-law, care se apropie de 
Greptul natural, încât sunt cazuri când deşi nevoi sociale im- 
"perioase au dictat creiarea unor legi, totuși Curtea Supremă 
le înlătura ca, neconstituționale 27). Acesta-i cazul numeroaselor 
legi muncitorești din ultimii ani.;.unele din ele interziceau 
„plata lucrătorilor în bonuri de furnituri sau de provizii (truck 
system) ; altele interziceau în anumite zile exerciţiul unor 

. 

95) Cu ocazia lui Standard Oil Case părţile au depus în faţa Curţii Su- ' 
preme, memorii cari au degenerat în adevărate tratate de economie politică. 
Desigur, magistraţilor Je vine foarte greu să-şi asimileze toate aceste lucruri, cu : 
ocazia unui proces. Ei vor îi siliți să primească una sau alta din cele două pă- 

'reri: Sa zis însă că mult mai bine va rezolva o asemenea chestie. oamenii 
"competenţi, specialiştii, şi deaceia s'a recurs la_creiarea 'comisiunilor de tot. felul. 

96) Vezi Raphael Alibert, Le contrâle juridictionnel de l' Administration ': 
1926, p. 16.']. Barthelemy,.op. cit., p. 214. , DE 

N 97) L. Duguit, cu ocazia unei conferinţe ţinute la Bucureşti (Bulctin de la 
societ& de legislation comparte fe. roumaine, 1925, p. 45) ocupându-se de acea- 
stă atitudine a Curţii Supreme americane, o găseşte în totul justificată; mo-: 

- tivul pe. care-l dă'e că oameni; politici ai Congresului sunt infiuentabili, pe 
- când Curtea Supremă este forniată din magistrați de o mare autoritate şi de o 

” integritate perfectă. Numai aşa se explică conflictul dintre Congres şi justiţie.
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“ meserii (coaforii nu puteau lucra duminicile şi sărbătorile 

după amiază) ; însfârşit, altele limitau.pentru majori la un a-. 

numit număr de ore ziua de lucru %5). Cu toată însemnătatea 

socială a acestor legi și cu toată dorinţa, pe care o avea legiui-. 

torul de a stabili o armonie în sânul claselor. sociale, ele au 

fost totuşi declarate neconstituţionale, fie din cauză că violau 

libertatea contractelor, fie pentrucă constiuiau o legislaţie de 

- clasă, ceiace nu -mai fusese admis în America. Aceste decizii 

ale Supremei: Curți au avut darul să dea naștere la violente 

aritici şi să facă un rău serviciu Statului. Totuşi, după lungi . 

discuţii, Curțile americane au înţeles să cedeze și să valideze . 

astfel de legi, ori de câte ori a fost vorba de o chestie socială *?). 

In al doilea rând, ceeace nu putem admite la justiţia ame- 

ricană şi ne face să împărtășim părerea d. Lambert, este drep- 

tul sau mai bine zis prerogativa ce şi-a creiat justiţia de a exa- 

mina constituționalitatea intrinsecă a amendamentelor consti- 

tuţionale 1%), Cu chipul acesta orice posibilitate de reformă este 

împiedicată şi justiţia devine cenzorul suprem al vieţii publice 

98) Vezi Harry R. Scager, The atitude of american Courts towards 

__zestrictive laborlaws în Political science quarterly, Decembrie, 1904, p. 588 şi 

urm.; Dood, Social legislation ant the Courts, ibid., Martie, 1923; G. Roi, Our 

judicial oligarchu y, citat de Esmein, op, cit., t. I, p. 630. ” 

99) Astfel, în 1901, “Curtea Supremă, în Insular cases a hotărât că Con- 

- gresul, regulând situaţia . câtorva din nouile dependinţe (Filipinele) şi” stabilind 

tarife speciale pentru comerţul lor cu Statele-Ulnite, o puteau foarte bine face 

deoarece la aceste populaţiuni nu s'au extins toate garanţiile constituţionale de 

* care se bucurau locuitorii Statelor-Unite. 

'Totuşi, în perioada 1914—1919 (răsboiul mondial), Curtea Supremă sa' 

arătat, în special în -afacerea Distiller's Association, destul de înțelegătoare a 

nevoilor din acel timp (Esmein. op. cit, t. |, p. 631). | 

100) Controlul tendinţelor legislative presupune conflict între spiritul Con- 

stituţiei şi tendinţele sale individualiste şi spiritul legislaţiei ordinare, care va ” 

fi, spre exemplu, cu tendinţe sociale şi intervenţioniste. Aici se apreciază în fond 

opera legiuitorului ordinar în concepţiile sale de morală socială sau de justiţie 

economică; se controlează dreptatea şi oportunitatea legii” (M. Hauriou, loc. 

„cit.); Duguit, examinând în conferinţa susamintită acest drept al justiţiei ame- 

ricane, nu-l găseşte exorbitant, aşa cum o făcuse d. Lambert şi se pare că-l jus- 

tifică chiar. Vezi pentru critica acestui sistem L. Dupriez, Le confrâle judiciaire 

de la constitutionnalită des lois aux Etats-Unis în Buletin de la classe des lettres, 

et des Sciences morales et politiques de l'Academie royale: de Belgique, 1928, p. 

166 şi urm. Vezi Dabin, La philosophie de Lordre juridiaue positif, 1929, p. 

736 şi urm. i | | -
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“americane. Oricât de mult. am fi partizanii unui control -ju=. 
decătorese al constituţionalităţii legilor, în. care vedem singură, | 
garanţie-a echilibrului puterilor, nu. putem însă concepe să se. 

” dea, justiţiei un rol preponderent. în Stat şi acest rol să fie de 
„aşa natură încât. să distrugă însăși principiul separaţiei pute- 
„ilor. Imprejurările .particulare ale Americei pot constitui -o: - 

e . scuză, dar aceste împrejurări există în toate ţările; nu. vedem 
“cum s'ar putea justifica acest rol, - a e 

” “Sistemul american — cu. temperamentele pe câre le-am 
„semnalat şi cu magistrați ca, acei din Statele-Unite — constitue 

„ “tipul celui mai propriu sistem, demn de a fi imitat de toate 
Statele cu Constituţie rigidă 10), 

3 

B. — Franţa 

185;— Justiţia franceză poate examina constituționalitatea legi-. 
lor? — Deși ne- găsim într'o ţară cu Constituţie rigidă, întoe: . 
mai ca și: Statele Unite, totuși, cu toate încercările făcute până. 
acum și cu toate propunerile '02),-nu s'a putut institui o ins- 

PI „101) In afară de' aceste neajunsuri, Hauriou ca” şi: Duguit dealtfel, mai. 
relevă şi faptul că învăţământul universitar suferă de tendinţa de a studia numai . 

| jurisprudenţa. Ştiinţa dreptului nu constă în studiul textelor de lege, ct în stu-: 
diul precedentelor jurispruderiţiale, | Co a 
102) În vederea reîntroducerii controlului constituţionalităţii legilor în. -- 

i „Franţa au existat două propuneri relativ .recente: propunerea legii Charles” Be- 
noist, 28 Ian. 1903, ]. off. Camera, Doc. parl,, pag. 99 şi propunerea legii Jules. 
Roche, 28.Febr.: 1903 ]. off.. Camera, Doc. parl., p. 97. In propunerea. lor, d. d. 

- : Carles Benoist- şi Jules Roche au cerut să se constituţionalizeze Declaraţia drep-. . 
turilor. din 1789, înscriind-o în art. 1 al Constituţiei din '1875 în felul acesta: 
„Puterea legislativă nu poate face nici o lege care să aducă atingere şi să îm-. , 

- piedice exerciţiul acestor drepturi”. Ceiace. i-a determina în această propunere a. ! . 
fost faptul că legea constituţională din :1875 este foartelaconică şi o mulţime 

“de materii nu sunt cuprinse acolo. Cu chipul acesta materia constituţională ar. 
putea deveni. mai vastă şi sabia atunci s'ar putea pune problema controlului coa: 
stituţionalităţii legilor în Franţa. Si * Sa , 

Inainte de aceste două propuneri am mai avut în 1894 propunerea Naquet: 
(Cameră, Desbateri, 15 Martie 1894) prin care' se cerea instituirea unei, „Curți 
“Supreme menită.să statueze asupra reclamaţiilor cetăţenilor în caz de violare a: 
drepturilor 'lor constituţionale, de puterea legiuitoare“. ” ăi E 

a) 
x
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tanță judecătorească care să controleze constituţionalitatea: in-. 

trinsecă: a legilor 1%). Atât jurisprudența 103) cât şi legislaţia. 

si au arătat refractare acestui sistem. Motivele acestei situaţii. 

„se găsesc în tradiţia Parlamentului francez: Sub vechiul regim. 

Parlamentele judiciare — în luptă cu puterea regală — îşi a-. 

rogase dreptul de a înregistra sau a refuza înregistrarea or-: 

donanţelor regale. Refuzul de. a înregistra o ordonanţă echi- 

Li 
, 

103) Raphael Alibert, op: cit p. 23: „In concepţia franco-germană legea 

- scrisă este atotputernică: rezultă dela sine că recursul oferit ca garanţie! cetă- - - 

ţenilor tinde înainte de toate să asigure respectul absolut al acestei legi. De altă 

parte, puterea administraţiei e aşa de mare încât a trebuit să -se institue: re-. 

- cursuri speciale pentru a o tempera şi supune legislaţiei. 

„Aceste considerente :explică de ce ţările supuse influenţei juridice a 

Franţei nu cunosc controlul constituţionalităţii legilor şi "de ce, în aceste ţări, 

căile de recurs destinate să - asigure ordinea juridică superioară. se reduc -la- 

două forme principale ale dreptului francez: recursul în Casaţie, îndreptat contra 

tribunalelor care se îndepărtează dela interpretarea legilor şi recursul pentru exces: 

de putere, destinat să suprime ilegalităţile administraţiei“. 

104) Sc susţine de d-nii Berthelemy (Trait€ de droit administratif, 1923,. 

p. 13 şi S. 1833, 1, 357; S. 1838, I, 318) şi Hauriou (op. cit.) ed.,1923,. p.. 

318—319) că în trecutul jurisprudenţii franceze ar exista decizii în care să se-. 

fi discutat şi. cenzurat constituţionalitatea legilor. In acest sens se citează deci- 

__ziile Cas. fr. din 11 Mai 1833 (National); 12 Aprilie 1838; 15 Martie şi 17 

“Noembrie 1851; 15 Aprilie 1863:. Hauriou şi împreună cu dânsul şi d. Blum în. 

"concluziile de sub decizia Consiliului de Stat din 26 Iulie 1918 ( Lemonnice) gă: 

sesc un exemplu de control al constituţionalităţii legilor. Deasemeni, se mai „ci- 

tează drept precedente jujrisprudenţiale. în această materie Trib. conflict.; 26. 

Iulie '1873 (Pelleticr): Cons. de Stat, 7 Aug. 1909 (Winkel) S. 1909, II, 145, 

"notă Hauriou; Cons. de Stat, | “Martie 1912, $. 1912, III, 137, notă Hauriou;: 

Cons. de Stat,'1 Martie 1912 (Tichit). Dar cum cu drept cuvânt observă d. 

Nezard (A. Esmein, op. cit., p. 647). chestia constituţionalităţii nu sa pus şi 

n'a fost rezolvată de justiţie, în întregul ei. D. Jăze (Les principes gântraux du 

droit administratif, 1925, vol. Î, p. 358, nota 1). declară categoric: „Niciodată 

Consiliul de -Stat ma refuzat să aplice o lege pentru inconstituţionalitâte. A 

interpreta o lege nu înseamnă a-i refuza aplicarea. O declar categoric, argumen- 

târea prof. Hauriou nu m'a convins. După părerea mea, e o operă de pură. 

imaginaţie. Jurisprudenţa Consiliului de Stat nu poate fi invocată în sprijinul 

tezei salâ“. A se vedea în acelaş sens P. Duez, Le contrâle juridictionnel” de la 

constitutionnălită des lois en France, în' Melanges M. “Hauriou, p. 211; R. Carre - 

de Malberg. La constitutionnalite des lois et la' Constitution de 1875 în Revue 

politique et parlamentaire, 1927, p. 344; Laroque, Le contrâle de la constitution- 

nalită des lois n France în Revue dui droit public, 1926, p. 722; Lamnaude, L'in- 

constitutiorinalită des lois et le droit public francais în n Revue politique ct pari 

lamentaire, 1926, p. 193. 

z*
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vala cu lipsa de promulgare a, legii; aceste decizii aveau putere 
-obligatorie şi pentru viitor. Intocmai ca şi Curțile americane.. 
„Parlamentele şi-au luat: îngăduința de a adresa injoncțiuni par- 

„ țicularilor sau funcţionarilor,- pentru a se supune sau a rezista, 
"unei legi 1%), A ! | E 

Această, stare de, lucruri, care a reuşit să facă din Parla- 
„ mentul judecătoresc o putere superioară tuturor celorlalte pu- 

steri ale: Statului, a determinat legislaţia revoluţionară să des- : 
fiinţeze toate aceste măsuri şi.să redea poporului întreaga li- 
„.bertate de a dispune de soarta sa. Desigur, superioritatea NOr- . 
-mei constituţionale prevalează . asupra legii ordinare; nu: s'ar” 
putea deci refuza, judecătorilor dreptul de a înlătura orice 

„normă contrară “normei constituționale. Când judecătorul ar 
avea să aplice două texte,.unul constituţional 'şi.altul ordinar, 
-eontrazicându-se între ele, în chip. firesc şi prin chiar menirea 

„-funcţiei sale, el ar trebui să aplice, textul constituțional. — 
-care-i o lege mai superioară — şi să înlăture textul contrar 
al legii ordinare. Şi totuşi, de teama, neajunsurilor desființate 
de legislația revoluționară, judecătorii sunt ţinuţi să aplice 
legea, așa cum e votată, şi n'o pot înlătura pe motiv de ne- 

 -"constituţionalitate. Franţa, deşi are o Constituţie rigidă, ce nu 
poate fi modificată decât în anumite forme, totuşi controlul 
constituţionalităţii legilor nu-şi poate găsi aplicare, deoarece 
avem texte exprese cari interzic judecătorului dreptul de a 

“examina constituţionalitatea unei legi 1%). Cu chipul 'acesta, . 
, 

105) M. Hauriou, op. cit, ed. 1923, p. 313. | 
106) Iată textele cari interzic în Franţa acest control. Mai întâiu aver 

“legea din 15 Aug. 1790, titlul III, art. 11 şi 12: „Les tribunaux ne pouront pren-" 
- dre directement ou indirectement aucune part ă lexercice du pouvoir legislatif, 
-ni empecher ou suspendre execution des dâcrets du corps legislatif sanctionnes 
par le Roi, ă peine de forfaiture. Ils seront tenus, de' faire transcrire :purement et. 

 „simplement dans un registre particulier et de publier dans la huitaine les lois qui 
“leur seront envoyees'": a - ÎN E 

" Această lege a trecut în Constituţia din 13 Sept. 1791, tit. IIl-cap. V, 
„sart. 3: „Les tribunaux, ne peuvent ni s'immiscer dans, lexercice du pouvoir le= 
-gislatif, ou. suspendre execution des lois...". ai 
“Art, 127 c. pen. fe. adaugă: Aa . 

„Seront coupables de forfaiture et punis de la degradation civique 10 les 
juges... qui se 'seront immiscer dans lexercice du pouvoir legislatif... soit en 

-arrâtant ou en suspendant lexecution d'une ou de plusieurs lois, soit en dâlibe- - 
e
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Constituţia Franţei devine suplă; o atenuare însă are loc prin. 
faptul că textele constituţionale se referă la'un număr redus. 

"de materii,'așa că rareori se poate pune problema constituțio-- 

„nalităţii intrinseci a unei legi. 

186. — Stadiul actual al acestei probleme. — “ Problema con- 
trolului constituţionalităţii legilor preocupă în cel mai înalt. 

grad cercurile juriştilor şi oamenilor de Stat din Franţa. Acea- . 

stă problemă a luat o formă acută în 1925, în urma inciden-- 
tului provocat de legea din 23 Martie 1914,-prin care s'a per-- 

mis unei Camere a: Parlamentului să, confere puteri judecăto- 

reşti uneia din comisiile sale de anchetă :7). - 
Discuţia, pe această temă a continuat cu ocăzia, legii din. 

22 Martie 1924, care dădea dreptul guvernului de a veni cu 

decrete-legi. Art. 1 $ 2 al acestei legi este astfel conceput : 

"Guvernul -este autorizat, în -timpul celor patru luni ce vor: 

urma după promulgarea acestei legi, să procedeze, prin de-- 

crete date cu' avizul Consiliului de Stat, după ce vor fi apro-. 

bate în Consiliul de, miniştri, la toate reformele şi simplifică-. 

rile administrative pe care le vor comporta. realizarea econo-- 

miilor. Când măsuri astfel luate vor fi necesitat modificări le- 

gilor în vigoare, decretele vor fi supuse sancţiunii legislative 

în termen de 6 luni”. Acest text a fost considerat neconstițu- 

țional faţă de dispoziţiile art. 1 $ 1 al legii constituţionale din. 

1875, în cuprinderea. următoare: „Puterea legislativă se exer--. 

cită de două adunări: Camera, Deputaţilor şi Senatul”. Aceste ; 

“ organe nu puteau delega 'competenţa lor, deoarece competin--, 

țele nu se deleagă 195)... SE 

rant sur le point de savoir si les lois seront publices ou exâcuttes... (citat de” 

Larnaude, Bulletin de la Societe de legalislation comparte, 1902, p. 227 şi de 

G. Jăze şi H. Berthelemy, Revue .du droit public, 1912, p. 145—146). 

| 107) Vezi,ancheta întreprinsă de Le Temps în Noembrie-Decembrie 1925 

şi părerile dd. Berthâlemy, Duguit, Hauriou, Rolland, etc. Cf. Leblanc, Du pou-- 

vouir des tribunaux d'apprecier en France la 'constitutionnalite des lois, Cf. Es- 

mein |, p. 641, în notă; A. Blondel, op. cit., p. 357 şi urm. ! 

108) D. Louis Rolland, în studiul său, Le projet du 17 Janvicr 1924 et-. 

la “question des dâcrets lois, în R. D. P., 1924-p. 42 şi urm, ocupânduse de 

chestia constituţionalităţii acestui proect ajunge la concluzia că el este incorect: 

“din punct de vedere juridic. D-sa pune următoarea regulă, juridică: '„Este ju- 

idiceşte necorectă orice lege. însărcinând pe Preşedintele Republicei să reguleze.. 

prin decret materii rezervate Parlamentului prin , Constituţia scrisă sau prin: |
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187, - — “Forma . sub care se va exercita acest control. — 
Majoritatea publiciștilor, în frunte cu d. Berthelemy, “Hauriou, 
Duguit, s'au pronunţat pentru instituirea unui control al con-" 

„-Stituţionalităţii legilor 1). Forma sub care se va exercita, acest 
control poate diferi; aproape toţi autorii sunt de acord. în a res- 
-pinge creiarea unui tribunal special constituţional, așa cum fu- 
sese propus de Siey&s și care, în Constituţia anului VIII, de- 
"veni Senatul coriservator al Constituţiei. „care. menţine sau a- 

“ mulează toate. actele care-i sunt deferite ca neconstituţionale 
“de Tribunal sau de guvern”o), pentr motivul că acest tri-. 
bunal, în mod firesc, ar fi la; discreţia. şi sub influența guver- 
aului şi în al doilea, rând nici n'ar avea ce'să lucreze. Singura 

„ soluţie care poate fi primită este aceia de a da î în căderea tu- 
turor judecătorilor dreptul. de a, judeca. constituţionalitatea le- 
-:gilor za), aşa cum de altfel azi puterea judecătorească cenzu-. ' 
rează actele puterii executive care vin în conflict, cu actele pu- 
'terii legiuitoare, cu legile 2), | 

Cu toată nevoia ce se simte din ce în ce mai mult de a se 
găsi stavilă puterii legislative ::3) şi cu toate că această măsură 
a controlului constituţionalităţii legilor a fost adopiată î în mai 

po ' 

< - . 2 
Y Pi 

“tradiţia constituţională, Este deasemeni incorectă orice lege redactată în ter- 
meni aşa de generali şi imperioşi încât ea ar trebui să fie interpretată că acordă 
„Preşedintelui Republicei o astfel de putere”, Cf. G. Jăze, op. cit., p. 361—362, 

„109) Duguit a primit: abia acum în urmă ideia controlului constituționa- 
lităţii legilor (Bulletin, loc. cit.). o. ă , 

„= F10) L. Duguit, op. cit, t. III, p. 666 în notă, Vezi şi pag. 615. 
111) G. Jăze, op. cit, p. 355: „Actualmente, există în Franţa un curent: 

puternic pentru: a atribui tribunalelor, tuturor tribunalelor, după modelul State- | 
“or-Unite, puterea de a controla constituționalitatea intrinsecă a legilor, cu wcazia 
„proceselor prezentate în faţa lor. Nu vor anula legea, vor refuza numai s'o aplice. 

: în proces din cauza contradicţiei sale . cu un principiu constituţional“, Vezi în 
acelaş sens ]. Appleton, Traite €lmentaire du contenticux administratif, 1927, 

„:p. 280—282. | - - 
112) Nu. încape nici o îndoială că în n Fraiţa toţi judecătorii pot înlătura, 

pentru motiv 'de econstituționalitate, un regulament care depăşeşte cadrul unei 
„legi. i _ - 

113): D.G. “Jăze, op. cit.,.p. 350 şi urm. se pronunţă categoric pentru in- 
“troducerea acestui control şi arată că nimic nu există în: natura juridică care 

- să. excludă acest control. Există. numai ca o amintire. a “trecutului, un criteriu | 
politic care împiedică introducerea controlului, „dar acest criteriu -e vremelnic şi - 
«de circumstanţă“ (op. Cit. p. 353). , 

E
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„toate ţările, nu credem să vedem curând instaurată această re- 
formă în Franţa, atât din cauza, rezistenţii înverşunate a Par-. 

lamentului, care nu vrea să-și vadă micșorată atotputernicia, 

cât şi din cauza amintirii nea junsurilor din trecut 14). 

" C. — Anglia 

. 

188. — Anglia, ţara! originară â acestui control. — Se. va. - 
părea, curios ca tocmai Anglia, ţară unde supremaţia parla- 

mentului este atotputernică, să fie totuşi ţara unde a luat naș: 

tere acest control. Am arătat c că. Justiţia engleză ) ca şi i jus 
, 

Di 
t 

114) Cu toată consultaţia dată de d. Berthelemy în procesul tramvaielot: 

| (Revue du droit public, 1912, loc. 'cit.) în Tratatul său de drept adminiștrativ, 

ed. 1923, spune: „4. Nici un .recurs nu-i deschis împotriva legilor, fie înaintea... 

jurisdicţiilor civile, fie în. faţa Consiliului de Stat. Aceasta ar însemna să punem 

puterea legiuitoare la dispoziţia puterii executive, ceiace. nu se poate” „D.]. 

Barthelemy. op. cit., p. 219 arată şi d-sa că o reformă, în această privinţă, nu 

pare deloc posibilă „lucru foarte regretabil, dealtminteri”; 

115) Sub" forma Consiliului privat, atunci când afacerile din dominiouri * 

ajung în faţa acestui Consiliu. Iată cum se exprimă. în această privinţă Todd, 

„Le gouvernement parlementaire, p.. 137: „Un guvernator posedă, ca reprezentat 

al Coroanei, dreptul de a da asentimentul regal billurilor; totuşi, acest act nu-i 

definitiv, Coroana însă-şi având în fapt, un al doilea veto. “Toate statutele apro- 

bate de guvernatorul unei colonii intră în vigoare imediat, afară de cazul Când 

- conţin o clauză, fic suspendând intrarea lor în vigoare până la promulgarea unei 

proclamaţii sau până la aprobarea Reginei în Consiliu, fie vreo altă dispoziţie 

specială contrară; dar guvernatorul trebuie să transmită o copie de pe lege:se- 

cretarului de Stat pentru colonii şi Regina în Consihu poate, în termen de doi . 

ani, să respingă legea". Această prerogativă, când este vorba de legi cari pri- 

'vesc interesele locale, 'este mai mult formală, căci în fapt ea nu se exercită decât 

foarte rar. Guvernatorul este “considerat, în Dominionuri şi faţă de legislaţia ace- 

stora, întocmai ca şi Regele Angliei faţă de Parlament. Guvernatorul mar putea. 

să refuze în mod constituţional aprobarea unei legi votate. de legislatura unui - 

Dominion, deşi el-are acest drept dela lege, întocmai cum Regele Angliei nu 

poate refuza sancţionarea unei legi votate de Parlament, deşi el are dreptul 

s'o facă. De îndată ce o lege este votată de legislatura Dominionului, . Ministrul 

- Justiţiei referă Guvernatorului dacă această lege priveşte un interes locăl sau 

vine în atingere cu interesele generale.. In primul caz, guvernatorul o aprobă iar 

în cazul al doilea o trimite sectetarului de Stat pentru colonii spre. a decide. 

O lege aprobată de 'guvernator poate fi cenzurată de Justiţie din punct de ve- 

: dere al Constituţionalităţii ei cu statutele imperiale, care constituie Constituţia 

.
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-tiția dominionurilor locale, â exercitat întotdeauna dreptul de | 
-control asupra legislaţiei acestor daminionuri, în raport cu 
„statutul care a. organizat dominionul. şi i-a, acordat dreptul de 
legiferare 116), Acest drept al justiţiei a fost precis formulat 
-nu numai prin repetatele sale interpretări jurisprudenţiale, 'ci . 
-chiar. prin charta. independenții legislative coloniale, Colonial 
Laws Validity Act, 1865. Principiul supremaţiei Parlamentului 
“englez şi principiul dreptului de a garanta această supremație . 
„prin ajutorul justiţiei se găsesc pentru prima dată formulate în 

„această lege, care poate fi considerată drept cel mai complect 
sistem de exercitare 'a acestui control. Iată care sunt aceste 
-importante. dispoziţii : 

Sect. 2..— Orice lege colonială care este sau va fi, într un 
„chip oarecâre, în contradicţie cu. dispoziţiile unui act al Par: 

lamentului, aplicându- se coloniei la care se raportează această . 
„lege, sau cu a unei ordonanţe sau al unui regulament făcut | 

în virtutea autorizaţiei unui act al Parlamentului, sau având î în 
„colonie forţa şi efectul unui atare act, va fi considerată ca su- 
- pusă acestui act, ordonanţă sau regulament şi va fi, în măsura, . 
'în care va exista contradicţia, dar nu altfel, şi va rămâne ab- 
solut nulă. şi inoperantă. Sa | ” 

Sect. 3. — Nici o lege colonială nu va fi ţinută drept nulă 
şi inoperantă, drept, contrară dreptului englez, afară de cazul 
“când ar contrazice dispoziţia vreunui act al Parlamentului, or- 
donanţă : sau regulament, cum s'a spus mai sus. 

| Sect. 4. — Nici o lege colonială, făcută cu concursul 4 gu- 
“vernatorului coloniei, sau aprobată de dânsul, sau trebuind să. 
fie mai târziu astfel făcută sau aprobată, nu va fi ţinută drept 
:nulă şi inoperantă pentru simplul motiv că instrudţii referin- 
du-se la această lege sau la materia ei, pot să fi fost date Gu- 
"vernatorului de Majestatea Sa sau în numele său prin orice 

- 

“Dominionului, (Asupra acestei chestii a se . consulta Henri Couve de Murville, 
Le gouverneur dans les dominions btitaniques, 1929 şi A. Siegfried, Le nou- 
-veau statut .de Canada (Revue des deux mondes, 1 lulie 1928,. Pp- 187—202). 

116), Dicey, Introduction ă Tâtude du droit constitutionnel, 1902, p. 90, | 
"compară dreptul acesta al tribunalelor de a judeca constituţionalitatea legilor 
făcute: de dominionuri cu dreptul pe care-l: au aceleaşi tribunale de a judeca 

"dacă regulamentele (bye-laws) companiilor de drum de fer, sp. ex., nu vin în 
-contrazicere cu Statutele cari au autorizat funcţionarea acestor companii. A 

.
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alt mijloc decât scrisorile-patente sau actul autorizând pe gu-. 

"vernator să colaboreze la confecţionarea sau la aprobarea a- 

cestor legi pentru pacea, ordinea şi buna guvernare a coloniei, * 

" chiar când aceste instrucţii ar putea fi conţinute în scrisori 

» patente sau într'un act din cele mai sus menţionate. 

Sect. 5. — Orice legislaţie colonială va avea şi va fi con- 

siderată în toate timpurile, ca având pline puteri în jurisdic-. 
ţia sa, ea va putea stabili Curţi judecătoreşti, să le desființeze. 

sau să le reconstitue, să schimbe constituirea, lor şi să stabi- 

lească dispoziţii privind administrarea justiţiei prin oficiul lor; 

orice legislațură reprezentativă, în ceeace privește colonia pusă. 

sub jurisdicţia, sa, va avea şi va fi considerată, î în toate timpu- 

rile, că:a avut pline puteri de a face legi privind Constituţia, 

: puterile şi procedura acestei legislaturi, cu condiţia ca aceste. 
legi să fi fost votate în. formele cari vor putea, din timp în 
timp, să fie confirmate printrun act al Parlamentului, prin 

scrisori-patente, o ordonanţă în. Consiliu sau o lege colonială. 

fiind în vigoare pentru moment în zisa colonie”. 

: Tată deci cea mai desăvârşită reglementare a acestui con- 

trol şi precizarea cea mai concludentă a diferenţei dintre legea 

Statutară şi legea ordinară. Ideia acestui control se bazează. 

tocmai pe această diferenţă între legea fundamentală (statu- 

tară) şi legea ordinară. Numai în acest caz poate exista un 

control al constituţionalităţii. Acest exemplu: de control ni-l 

oferă. legislaturile coloniale cari, după cum spune Dicey sunt în 

„sferele lor respective, corpuri suverane, dar libertatea lor de: 

acţiune este controlată în raport. cu subordonarea lor faţă de 

Parlamentul Regatului-Unit”. 

„Acest sistem, pe care-l întrebuințează Anglia pentru co- 

loniile sale, este cauza largei puteri: legislative pe. care Parla- 

mentul englez a acordat-o 'legiuitorilor coloniali 117). 

117) „Constituţiile coloniilor depind direct sau indirect de statutele impe- 

riale. Nici un jurisconsult nu contestă că Parlamentul ar putea să desființeze în 

„mod legal o Constituţie colonială, sau că Parlamentul ar putea, în orice moment, 

să legifereze pentru colonii şi să abroge sau să infirme orice lege colonială. Mai 

mult, Parlamentul face în mod constant acte privind coloniile; tribunalele colo- 

niale, la fel ca şi tribunalele engleze, admit în mod complect principal că un 

Statut al Parlamentului Imperial este obligatoriu pentru orice parte a posesiunilor 

britanice cărora- le. este destinat. Dar aceasta odată admis, devine clar că-i de 
7
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0 189— Ta Anglia nu există: deosebire între legile, fundamentale 

“şi cete ordinare. — In Regatul Unit al Angliei problema contro- 

“ului constituţionalităţii legilor nu se poate pune, deoarece nu 

„există nici o diferenţă între legile fundamentale şi cele ordi- 

„nare, în sensul că pentru alcătuirea unei legi care să aibă cu- 

“prins constituţional şi să se refere la constituirea însăşi a Sta- 

“tului, spre exemplu, nu se cere nici o formă specială, nici. o 

-condiţie deosebită. Legile constituţionale se pot schimba cu a- 

-ceiaş formă cu care se schimbă sau se modifică, legile ordinare. 

Și în „Anglia, ca şi în celelalte. ţări, dar în special în' Anglia, 

:sunt o serie de principii şi de legi socotite constituționale şi 

“de cari nimeni nu 'se atinge. In- mod legal, Parlamentul poate 

„oricând. să modifice aceste legi sau principii: nimic nu se o- 
“pune la aceasta; parlamentul este complect suveran și .el 

ata înţeles niciodată să delege dreptul de a modifica aceste legi 

:unei alte adunări, special constituite. Din aceșt punct: de ve- 

dere şi după expresiunea cunoscută a. lui Bryce. Constituţia 
engleză este o Constituţie flexibilă; controlul constituţionalităţii 

legilor nu se poate pune aici 115). - | 

190. — Constituţia - flexibilă potrivnică | democraţiei. — 

Sa susținut, cu un impresionant lux de argumente, că o Con- 
stituţie flexibilă, care exclude putinţa controlului constituţio- 

“nalităţii legilor, este o Constituţie retrogradă, care nu poate fi 

„prielnică unui regim democratie. Şi Constituţia Angliei a fost 

puţin interes s de a defini sau de a limita sfera legislaţiei coloniale. "Dacă un act 

al Parlamentului din Victoria contrazice uri statut imperial, este nul din punct 

„-de “vedere legal; şi dacă un act al Parlamentului din Victoria, deşi neînfrân- 

gând nici un statut, esteiaşa de contrariu intereselor Imperiului încât n'ar fi 

trebuit să fie votat, Parlamentul britanic poate face actul fără efect prin mijjlocul 

“unui Statut imperial”, , . , | Ă 

118). Totuşi, întâlnim şi azi în Anglia un control al constituționalităţii 

legilor. In afară de legea scrisă găsim o serie: de principii cari fac parte inte- 

grantă din common-law şi cari au putere „constituţională. Dacă Parlamentul vo- 

tează o. lege” contrară spiritului de” legitimitate. constituţională care domneşte în 

Anglia, ea nu este declarată neconstituţională sau înlăturată ca atart, ci ju- 

decătorii, interpretând-o, refuză aplicarea dispoziţiilor care ar viola principiile 

reputate constituționale. Dar aceste cazuri sunt foarte rare; în timpul războiului 

ar fi avut ocazia so facă, dar justiţia a” procedat cu mare prudenţă şi a ţinut 

- șocoteală de împrejurările “excepționale şi de raţiunea. ce-a. determinat pe. le- 

giuitor. , a | Dai
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“dată drept exemplu tipic. Lordul Bryce este acela care a pus 

“problema în chip magistral':*): „Aceste organisme sociale 

“pe care le'numim Constituţii, reprezintă una din cele mai im- 
“portante contribuţii pe care -omul le-a adus vreodată politicei - 

“ca artă practică, de a guverna, ele Şunt expresia cea mai com- 

plectă și mai bine definită la: care s'a ajuns pentru a înfățișa 

principiile fundamentale ale Democraţiei. Ceiace noi numim 

Constituţia britanică, se înţelege, într'un sens general, totalul 

legilor, statutelor și a doctrinelor de drept comun, încorporate 

“în textele legislative, care se raportă la administrarea, aface-, 

rilor publice. Dar o Constituţie americană scrisă este, în textul 

“său rigid, un instrument legal, -regulând singur structura, am- 

ploarea, puterile şi mecanismul unui 'guvernămâunt... Era în 

asta, în mod virtual, o invenţie nouă, fructul legitim al unei 
Democraţii, o soluţie practică a artei de a guverna, pentrucă 
concretiza principiul Libertăţii şi. în acelaş timp acela al Or- 

dinii”. 

| Impotriva acestei teorii s'a ridicat Dicey. şi a venit să 

dovedească, tocmai cu exemplul Constituţiei flexibile a Angliei, 
că această teorie nu-i exactă. „In câteva cazuri spune dânsul 1%), 

- faptul că anumite legi sau instituţii ale unui Stat au fost puse 

. în 'afară de sfera controversei politice, a prevenit, aparent, a- 
cest procedeu de inovaţie gradată, care, în Anglia, în interval 

de cel mult şaizeci de ani, a transformat politica, noastră: Con- . 

“stituția belgiană a rămas, mai mult de o jumătate de secol, 

fără a suferi, cel puţin în formă, nici o schimbare importantă, . 

Constituţia, Statelor-Unite a durat mai mult de o sută de ani; 

ea n'a avut să sufere nimic care să se asemene cu transfor- 

“marea, generală încercată de Constituţia Angliei, dela moartea, . 
„lui George al III-lea. Dar dacă inflexibilitatea legilor consti- 

„Auţionale a împiedicat, în anumite cazuri, procedeul de inovaţie - 
zraduală și inconştientă prin care sunt minate fundaţiile unei” 

: republici, rigiditatea formelor - constituționale a provocat, în 

alte cazuri, revoluţia”. , 

, Aceste teorii sunt însă de c o. valoare relativă Şi în funcție 
de popoarele la care se aplică. Pentru poporul englez, oricare 

. . S 
. 

119) Les democraties modernes, t. II, p. „16. 

120) Op. « cit. p. 114.
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ar fi fost forma constituţională, evoluţia lui ar fi fost aceiaş, 
. fiindcă această: “evoluţie este în strânsă legătură cu caracteris- 

tica ipoporului 12); Sunt însă în' viaţa popoarelor cazuri când 
o Constituţie rigidă poate însemna foarte mult pentru viaţa Sta- 
tului; dar tot istoria ne: pune la dispoziție cazuri când chiar: 

_0 Constituţie flexibilă n'a putuț să impiedice o transformare re- 

“voluţionară (Italia). 

Constituţia unui popor trebuie să fie în raport cu felul: 

de viaţă şi cu structura intimă a acelui popor. Acolo însă unde 

„există o Constituţie rigidă se impune să se:creeze, alături de 

dânsa şi pentru garantarea ei, uri control al constituţionalităţii 

legilor. Fără existenţa acestui control orice Constituţie nu poate 

"păstra decât o rigiditate de formă pa 

D. — Elveţia. „d 

191. — Constituţionalitatea cantonală. — In Elveţia, con- 
trolul constituţionalităţii . legilor se prezintă sub o îndoită. 

fn ormă. : 

a) Deoparte,” este vorba, . de” constituţionalitatea' legilor. 
* cantonole ordinare, în raport cu legile constituționale ale - can- 

" tonului ; : 

“tului. 

Controlul constituţionalităţii legilor. cantonale în raport 

cu Constituţia cantonală nu există în toate cantoanele; dimpo- 

trivă, sunt mai numeroase acele cantoane unde nu este îngă- 

_duit judecătorilor să examineze constituționalitatea cantonală 

- A pp . 
A “ 

121) wW. Stubes, Histoire constitutionnelle „de lÂngleterre, t. II, p. 616: 

„In istoria naţională, ca şi în viaţa umană, “împrejurările joacă un rol tot aşa 

„de important ca şi proectele;: perspectivele noui ce se deschid.:pe' măsură ce. . 

" naţia „dobiîndeşte o- conştiinţă politică şi o cultură mai' mare dau naştere la ocar 

-ziuni şi la moduri de progres ce nu se bănuiau; şi de îndată ce sau pus la 

ob) Dealtăparte, este vorba. de: constituţionalitatea legi-. 

lor cantonale în raport cu legile federale și şi. cu . Constituţia Sta-. 

încercare aceste procedee, se. constată că în punctul în 'care națiunea este con- - 

"dusă de istoria ei anterioară, îi convine mai bine decât oricare alt sistem la care 

„sar fi gândit multă vreme“, 

Î
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a unei legi: 2, Sunt însă, unele cantoane unde acest control 
nu numai că este permis, dar e chiar organizat, prin lege. 

„Astfel, în „Berna, spre deosebire de Elveţia germană, unde s'a 
stabilit 12) -că „autoritățile cantonale n'au. să examineze dacă 

„- legea cantonală este în contradicție cu Constituţia cantonală”, 
fapt care-i dat numai în căderea Tribunalului federal, avem 

„o lege, încă din 1885, care pedepseşte cu amendă contraven- 
_țiile la legile constituționale, ca și la'alte legi edictate de Con- 
siliul Statelor 1*). Pe baza acestei legi, ca și pe dispoziţia art. 
26, cifra 4 din Constituţia cantonală din 5 Iurie 1893, avem o 
serie de decizii prin cari chiar! tribunalele au refuzat să aplice 
legi şi regulamente pentru cauză de inconstituționalitate > 5), 

In Geneva acest control este şi mai clar afirmat în mai 
multe decizii ale Curţii de. Justiţie. Astfel, într'o decizie re- 
centă 12) a Curţii de Geneva, găsim formulat în următorii ter- 
meni acest principiu: „tribunalele trebuie să examineze, atunci 
când există conflict între mai multe dispoziții legale contradic- 

„torii, care din aceste dispoziţii e mai mare ca valoare faţă de 
celelalte, fie în raport cu caracterul constituțional sau numai 
legal al acestor legi, fie în sfârşit în raport cu origina canto- 
nală sau federală a 'dispoziţiunilor ce-i vorba să se aplice”. , 

_„Nu există nici o dispoziţie a Constituţiei cantonale care 
să limiteze î în aceste materii competinţa tribunalelor şi care să 

sa 

1 

122) Acest fapt l-a determinat pe d. Jăze la 1912 (Revue du droit public. 
p. 149) să treacă Elveţia! printre Statele care nu permit judecătorilor controlul 
constituţionalităţii legilor. E posibil însă ca D-sa să se referit şi ia faptul că 
legile federale nu pot fi examinate în raport 'cu constituţia' federală. - 

123) Affolter, Grundziige des schweizerischen Staatsrechts, p. 175 Wer. . 
" ner, Le contrâle 'judiciare & Gentve, p. 33, nota 1; G. Solyom, La. juzisdiction 
constitutionnelle aux Etats-Unis ct en Suisse, 1927, p. 82. 

124) Consiliul Statelor (Stăde Rath) se compune din 44 de deputaţi ai 
antoanelor; fiecare canton are dreptul de a numi doi reprezentanţi şi fiecare 
semi-canton un reprezentant. Alegerea ze face, după cantoane, fie direct de. 
popor, fie de Marele Consiliu sau Consiliul cantonal, Durata mandatului va- 
riază dela 1—3 ani, după cantoane. Consiliul Statelor indeplineste rolul Sena- 
tului american. 

a 125) A.T.F, 1914, I, pp. 552 şi urm., din [| Dec. ISI cr, A. T.. F, 
1915 1, p..49. Vezi Lord Bryce, op. cit, I, p. 406. . 

| 126) Passavant et C-i -ie Ville de Genăve, citat de G, Werner, op. cit. 
"pag. î4.
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oblige pe acestea să aplice, de preferință altor dispoziţii legale; 
putând să aibă o valoare superioară, dispoziţiile legislative e- 
dictate de Marele Consiliu 12 2), 

Totuşi, majoritatea tribunalelor cantonale, cum o remarcă, 
dd. Jăze :*), Berthâlemy şi Bryce 125), refuză, să examineze, 

* chiar constituţionalitatea, legilor cantonale. . . ” 
192. — Constituţionalitatea legilor federale. — Zribunalul fe- 

--. deral are în căderea sa, conform art. 113 al. 3 din Constituţia 
federală dela 1874, dreptul exclusiv ae a. judeca „reclamaţiile: 
pentru violarea, drepturilor constituţionale ale cetăţenilor...” In 
această calitate tribunalul federal este îndreptăţit să aprecieze 
orice lege : cantonală:care este contrară legii federale, precum 

„şi orice dispoziţie constituţională cantonală, contrară Consti- 
_tuţiei 1%). şi legilor federale. „Sub regimul. Constituţiei din 

1874, tribunalul federal a anulat legislaţia cantonală, nu numai 
"pentrucă era contrară Constituţiei federale - (ef. jurisprudenţa 
toarte numeroasă privind art. 4, 46, etc., din Constituţie), dar 

Şi pentru contradicţie'cu legislația federală, Astfel, bazându-se 
pe art. 669 al. 1 C: civ,, tribunalul federal a anulat decizia din 

11 Iunie 1917 a Consiliului de Stat din Zoug, pentru motivul că, 
interzicea, sub pedeapsă, de amendă, culegerea porumbelor săl- 
batice Duminica dimineaţa” 131), 

N Competinţa tribunalului federal este liniitată deci numai 
la, examinarea legilor cantonale în raport cu legile federale, sau 
cu Constituţia, federală. Tribunalul federal n'are în: căderea sa . - 
dreptul de a examina constituționalitatea legiior federale în 

127) 4 Cităt de Solyom, op. cit., p. s4. 
128) Revue du droit public, 1912, p. 149-150, . 
129) Les democratics modernes, t. 1, p. 406: „In al doilea rând, Tribu-. 

"nalul elveţian nu poate declara inoperantă o lege: federală sau unul din arti- 
- colele sale, ca. violând o clauză a Constituţiei federale. EI poate anula o lege 

cantonală ca depăşind, fie Constituţia federală, fie o lege cantonală, dar Con- 
stituţia ” rezervă expres Legislaturii federale dreptul de a interpreta Constituţia 

” federală şi: toate legile ce-a “promulgat. Această dispoziţie îngădue Parlamen. 
tului să. “aducă propria sa. interpretare oricărei măsuri pe 'care a votat-o fară 

"so! supună în prealabil examenului unei autorităţi judecătoreşti“, 
N 130) CE.'G. Solyom, op. cit., p. 86 'şi deciziile Shăffner <l Basselland (A. 

T.F. 1919, 1, No. 19; Cristoph Meriantsche Stiftuag c/. Staatssteur Rekurskom- 
„mission Baselland (A. T. E, 1920, 1, No. 26). 

131) Less et Consorts c) Conseil. d'Etat de Zoug (Journal des Tribu- 
*. naux, 1918, p. 88, citat de G. Solyoni op. cit., p. 55-86). . 

*
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raport cu Constituţia federală, fapt care-l face pe d. Hoerni 12): 
să spună că „nu există deci în Elveţia nici o garanţie judecă- 
torească 'contra neconstituționalităţii legilor federale, a deci: 
ziilor federale de importanţă generală sau tratatelor. Camerele 

„.. federale sunt suverane să aprecieze dacă rămân în limitele Con- 
stituției”. Această concluzie la care ajunge d. Hoerni e con- 
formă cu realitatea, deoarece se sprijină pe textul Constituţiei, 
care obligă tribunalele federale să aplice „legile votate de Adu- 
narea federală și deciziile acestei adunări, care au o importanţă. 
generală”. 

se poate lesne observa că în Elveţia n'avem un control 2 
"propriu zis al constituţionalităţii legilor. Controlul pe care-l e- 
xercită tribunalul federal asupra Constituţiilor şi legilor can- 
tonale nu este un control al constituţionalităţii legilor, în sen- 
sul. care rie preocupă pe noi, ci numai un control absolut ne- 

„_cesar pentru existența unui Stat federal. Odată câ tribunalul 
federal constată că o lege cantonală e contrară Constituţiei, 9 
anulează, și i decizia sa are efect erga omnes 13), 

E. — Belgia, 

"193. — Inexistența oricărui control..— In Belgia, ca și în 

Franţa, nu întâlnim existenţa unui control al constituţionalităţii 

-legilor, deşi părerile doctrinei sunt împărţite în această, pri- 

vinţă :*). Motivele ce se dau de. autorii cari sunt contra aces- 

tui control sunt mai mult:motive de text. Ei își întemeiază ar- 

. 

132) De etat de necessite en droit public federal suisse, p. 150. 

" 133) Vezi Paul Negulescu, op. cit., p. 486. A se consulta şi Rauline, Erude 
sur le tribunal federal Suisse, Paris, 1904. Este de remarcat că acest efect erga 

omnes, este - adoptat după sistemul francez propus de Sieyâs; aici însă nu poate 

avea efectul pe care l-a avut în Franţa, deoarece anularea nu poate purta decât 

asupra dispoziţiunilor cantonale (legi ordinare sau legi constituţionale). 

134). Pentru afirmativă vezi: Râp. de: IAdmin., t. V. p. 194; Roussel, 
- Encycloped. du droit, p. 350; Eugene Verhaeren — Des lois inconstitutionneles, 

Bruxelles, 1850. i 

Contra vezi: Ch. Faider, Etude “sur :e Papplication des lois inconstitution= 

nelles, Bruxelles, 1850; Laurent, Cours de droit civil, t. 1; Cour de Brux., 7 

Juiltet 1847, Pasic, 1847, 2, 199; Trib. de_Hasselt. 22 Juillet 1648. Belge jud., 

| 1848 'p. 1027; Cass. 23 Juillet 1894, Pasic, "1849, 1, 1443. Vezi şi Errera. Teait& - 

” de droit public belge, 1909, p. 255—259, ca şi ediţia din 1919. 

G. Alecxianu — Curs de Drept Constituţional : 19 

>
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gumentarea, lor pe motive deduse din art. 107 al Constituţiei 

din 7 Februarie 1831, în vigoare şi azi în Belgia, cu modifică- ' 

vile din 7 Sept. 1893, 15 Noembrie 1920, 7 î Februarie, 24 Augusi 

şi 15 Oct. 1921. | 

- In adevăr, acest art. 107 are cuprinderea + următoare : 

„Curțile şi Tribunalele vor aplica deciziile şi regulamentele ge- 

. nerale, provinciale şi locale, numai dacă vor fi conforme cu le- 

gile”. Din moment ce Constituţia, s'a. ocupat de o astfel de 

chestie — susţin adversarii admiterii controlului: — înseamnă 

că n'a voit să se ocupe decât de această problemă şi aceasta-i 

singura competință pe care a înțeles s'o acorde judecătorilor. 

Acest argument de text este dealtminteri destul de slab 13), şi 
a fost recunoscut chiar de acei cari l-au întrebuințat. Astfel 

Errera 120), un adversar al 'controlului constituţionalității le- ă 

gilor, se exprimă astfel: „Părerea contrară nouă va fi probabil 

- apărată din nou în ziua când ar fi votată o lege impopulără, 
violând manifest Constituţia”. - 

194; — Constituţionalitatea extrinsecă, — 'Totuși, tribunalele 
păstrează dreptul de a'examina constituţionalitatea exterioară 

a.-unei legi 1%). Justiţia belgiană a- avut și are.și acum dreptul - 
de a judeca constituţionalitatea întrisecă a, legilor votate înainte 

ae Constituţia, actuală. Acest drept îl are în virtutea art. 138 
„din Constituţie, care abrogă toate legile contrare Constituţiei. 

Pentru toate celelalte legi votate sub imperiul Constituţiei dir 

1831, judecătorii mau competința să le. examineze constituţio- 
nalitatea.1*).. Şi printre alte argumente aduse 'de Giron e) în 
sprijinul e acestei teze sunt şi „următoarele două : 

, 

135) Vezi în acelaş sens  Barttlemy şi Jăze, Revue du droit publie 1912, 

p. 149. 

136) Op. cit, p. 258. 

137) A. Giron, Le droit public de la Belgique, 1884, p. 151. 

138) Thonissen, La constitution belge, ed. II-a, No. 497, p. :332: „Un 

“astfel de control exercitat de tribunale nar însemna altceva decât desfiinţarea 

“suveranităţii legislative şi-ca o consecință directă, desfiinţarea separaţiei pute. 

rilor, baza organizărei noastre constituţionale. Puterea legislativă - face legile, 

puterea judecătorească le aplică,' puterea executivă procede la executarea lor. 

Fiecare din aceste: puteri trebue să 'rămână în cercul care i-a fost trasat de 

pactul fundamental. 'Tribunalele, însărcinate să aplice legea, nu sunt instituite 

pentru a o judeca şi reforma, ci pentru a asigura menţinerea prescripțiunilor 

sale. Legea, bună sau rea, e totdeauna 'lege“. ” a 
139) Op: cit, p. 152—154.
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a) Legile sunt discutate şi votate în public, sub controlul 

opoziţiei şi nu se poate ca tocmai reprezentanţii naţiunii să vo- 
„teze o lege care să conțină + un atac direct şi voluntar contra 
Constituţiei. 

__b) Ca să se admită” dreptul tribunalelor de a controla con- 
stituţionalitatea legilor, ar trebui ca puterea judecătorească să 

. fie egală cu puterea legislativă; ori, se ştie, susține Giron, că 

puterea judecătorească este inferioară puterii legislative, fi fiind 
„ numai o ramură a puterii executive 140), 

4 

Am înfățișat aceste argumente tocmai pentru a învedera, , 
că mai curând sau mai târziu vom vedea instaurat și în Belgia 
controlul judecătoresc al constituţionalităţii legilor. Deciziila 

cari resping acest control sunt vechi 11), 
7 

F. — Germania, 

195.:— Constitutionalitatea legilor înainte de Constituţia din 

1919, — In Germania, înainte de Constituţia din: 1919, găsim 

tranşat de majoritatea autorilor germani dreptul de control al! 

constituţionalităţii legilor :::). Acest” control se exercita atât' 
din punct de: vedere al constituţionalităţii intrinsece, cât şi în 
cazul când legile diferitelor State veneau în conflict cu legile 

"Reichului, 

Leband înfățișează astfel chestiunea 143) : „Judecătorii au 

dreptul să examineze constituţionalitatea legilor imperiului ? 
Această chestie, de atâtea ori discutată de jurisconsulţii ger- 

mani, e tranșată de imensa majoritate a autorilor în favoarea 

140) “Aceasta: e şi teoria profesată de d. Berihelemy, Traite &lementaire 

- de droit administratif, 1923, p. 9. şi urm. 

141) Puterea judecătorească este incompetentă să cerceteze dacă o lege 

posterioară Constituţiei este sau nu în armonie cu dânsa şi să îndepărteze apli- 

. carea acestei legi ca neconstituţională (Cass. b., 23 juillet. 1849, Pasic, 1849, 1. 

443) Vezi nota de sub art. 107 art. Constituţie din Code des lois politiques ct 

administratives de ]. Bertha şi E. Vandeveld. | 

142) Cea mai complectă expunere asupra acestei chestii citată de La- 

band, e a lui Bishof în Zeitschrițt făr Civilrecht und Progress, vol. XVI p. 

245 şi urm; p. 585 și urm. | | 

143) Droit public de Empire Allemand, t. Il, p. 322.
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- Greptului de examen al judecătorilot Se spune: orice lege sta- 

„bilită întrun chip neconstituţional, sau orice lege care violează, 

Constituţia, e o lege contrafăcută; tribunalele, care au drept 

funcţie aplicarea legilor, trebuie să examineze înainte de toate, 

. Gacă un act care se intitulează lege, răspunde cu adevărat.con- 

diţiilor de validitate a legilor; dacă acest examen 'conduce la un 
răspuns negativ, e datoria tribunalelor de a nu se lăsa rătăcite 

'de o etichetă înșelătoare şi de a considera nul un act care, în - 

realitate, nu-i o:lege şi care este nul”. 

„Cu toate acestea Laband se pare că .nu împărtășește în 

totul această părere, pe care dânsul o consideră a imensei ma-: 

jorităţi, deoarece adaugă că faptul că o lege este promulgată 

“de Impărat în conformitate cu Constituţia, este o garanţie sufi- 

cientă că întrunește în totul condiţiile cerute de Constituţie. De 

aceiaș părere. este și Lestrade 144), care vede, alături de Impărat, 

în Bundesrat, organul însărcinat cu supravegherea Constitu- 

ţiei. Legile pe care le promulgă, Reich-ul obligă pe Statul res- 

pectiv numai în limitele sferei constituţionale. Aceste limite 

- sunt stabilite prin grija și paza Bundesrat-ului. Consiliul fede- 

ral are în atribuţiile sale şi dreptul de a judeca denegarea. de- 

„dreptate: fie atunci când toţi judecătorii se declară necompe- 

tenţi, fie în cazul când guvernul unui Stat violează principiul 

: independenţii magistraturii. : - 

" Câna ne găsim în faţa unui conflict consituţional între 
două State, Bundesrat-ul procedează mai întâiu pe cale ami-: 

cală, spre a ajunge lao conciliere. La, caz. de neinjelegere ju-: 

decă în fond şi dă.-o sentinţă fără apel 144), 

> In afară de acest control al constituţionalităţii exercitat . 

de Bundesrat, diferite State şi-au creiat organe speciale me- 

nite să rezolve conflictele locale de constituţionalitate. Dar cele 
mai multe State preferă, să supună aceste conflicte 'tot Bun- 

desrat-ului, care devine astfel tribunalul suprem. în materie de. 

constituţionalitate. 

196. — Sistemul Constituţiei din 1919, — Constituţia * din 

il August 1919 întăreşte şi imai mult sistemul existent până 

144) Ve Combes de Lestrade, Le monarchies de Empire Allemand. 

1904, p. 49. ! | 

145) V-te Combes de Lestrade, op. cit, P- 50.
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acum: în Germania. Prin art. 19 din această Constituţie, găsim 

-ereiată o Inaltă Curte de' Justiţie (Staatsgerichthof) în căderea, 

căreia este dat contenciosul constituţional din interiorul unei | 
ţări, care n'are altă jurisdicție competentă, precum şi rezolva- 

rea conflictelor de drept public dintre diferite ţări sau dintre 
" ţară și Reich. Până aci, această Inaltă Curte are aceleași atri- 

"buţii ca şi vechiul Bundesrat. Inalta Curte nu poate fi sezizată 
„decât de una, din părţile litigante. 

Constituţia stabileşte chiar normele după care au să se _* 

rezolve conflictele de natura aceasta. Astfel, art. 13 declară că 

„„Greptul Reichului are prioritate față de dreptul ţărilor”:+). 

| Tot acest text stabileşte că în caz de divergență sau îni- 

-doială asupra. chestiei de a ști dacă se poate împăca o dispo- 

„ziţie legislativă a unei ţări cu una a Reichului, autoritatea cen- 

Lrală competentă, fie a Reichului, fie a Statului, sezizează, Inalta, 

“Curie de Justiţie spre a decide. 

In caz când legile ţărilor (art. 15) nu sunt suficiente pen- 

tru a aduce la îndeplinire legile Reichului şi s'ar constata de 
“autoritatea centrală a Reichului oarecare lacune în executarea 

„acestor legi, ţările au. datoria, în urma cererii Reichului, să 
„complecteze aceste lipsuri. Dacă există divergență de păreri, 

„ambele autorităţi au dreptul să se adreseze Inaltei Curţi de . 

„Justiţie. Tot această Inaltă Curte decide (art. 28) cu compe- 

" tenţă exclusivă, în caz de divergență, asupra repartiţiei patri- 

:moniului unui Stat cu ocazia unirii sau despărțirii sale de Reich. 

“Tot această Inaltă Curte judecă pe Preşedintele Republicei, pe 
Cancelar şi pe miniştri în caz de violare a Constituţiei sau a: 

“legilor 1**). 
Ă Organizarea acestui tribunal constituţional, alături şi in- 

„dependent de Curtea, de Casaţie (Reichsgericht), constitue un 

„progres simţitor 'în istoria desvoltării controlului constituţio- 

nalităţii legilor şi credem că, în Germania în special, va da 
-roade bune. Dar așa cum este organizată competența acestei . 
Inalte Curți de Justiţie, se pare că dânsa nu-i învestită cu pu- 
'terea de a judeca decât în caz de conflict între legile a două 

146) Vezi în această privinţă Ren€ Brunet, La Constitution Allemande dz 

_11 Aocit, 1919, Paris, 1921, p. %. 

1147) Vezi. Rene Brunet, op. 'cit., p. 89. 

p-
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ţări, sau în caz de conliet între. legea unei i ţări: şi a Reichului. 
Legile Reichului sunt însă în afară de orice discuţie; ne întoar-- 
cem astfel din nou, la teoria lui Laband, că din moment ce 
sunt promulgate de Președintele Republicei, sunt considerate. 
constituţionale. Art, 70 din noua Constituţie declară că Preșe. 
dintele Reichului promulgă legile care sunt în atare situaţie: 
după termenii Constituţiei. Prin „urmare, juridicește : vorbind. 
Preşedintele n'are să examineze "decât : îndeplinirea formelor: =. 
prevăzute de Constituţie. Președintele. poate. însă promulga o... 
lege care violează Constituţia, deşi toate formele, externe care-i. 

cât constituţionalitatea. externă -a legilor, 
197. — Rolul Reichsrat-ului ca. organ de control al constitu-- 

ționalității legilor.   

tuţia (art. 76), cerându-se pentru aceasta o majoritate de două. 

în întregul ei şi aici. Legiuitorul: a creiat însă, prin art. 60 un. 
“organ, Reichsrat (păstrează toate atribuţiile Bundesratului, în. 

" afară de cele conferite lui Staatsgerichtof) care are dreptul: de. 
veto asupra, tuturor. proectelor de lege prezentate de guvernul 

Reichului (art. 69). Dacă guvernul Reichului nu cade de acord. 
cu Reichsratul 'asupra textului. propus, guvernul Reich-ului. 
poate depune proectul în faţa Reichstag-ului. La fel se va în- 
"tâmpla şi în cazul când Reichsrat-ul.. votează un proect care. 
r'are consimţământul Reichului. Guvernul Reichului este obli- 
gat să-l prezinte Reichstag-ului, exprimându-și propria sa pă-- 
rere, , e 

Impotriva. legilor votate de Reichstag, Reichsratul 'are 
dreptul de veto (ârt. 74). Acest drept trebuiește exercitat. în. 
termen de două săptămâni dela, votarea definitivă a legii. Veto 
trebuieşte îndreptat la guvernul Reichului şi în două săptă-. 

- mâni dela introducerea lui. trebuieşte motivat pe larg. 

"dau caracterul de lege-au fost îndplinite. El nu apreciază de-- | 

Deşi nu ne aflăm în faţa unei Constituţii. 
„rigide, căci puterea legiuitoare poate oricând modifica Consti- 

treimi, totuşi problema: constituţionalităţii legilor se.poate pune 

In urma, acestui veto guvernul, Reichului prezintă, din nou. 

reri nu se, pot concilia, atunci Preşedintele Reichului poate, în. 
termen de trei luni.,să supună conflictul referendumului po. 
pular, Dacă Preşedintele. nu uzează de acest drept şi nici cela- 
„două păreri nu se pot concilia, legea e considerată fără valoare. . 

Se poate întâmpla î însă ca, împotriva, acestui veto al Rei- 

2 
7 

spre: deliberare legea în faţa Reichstagului. Dacă. cele două: pă-
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-chsratului, Reichstagul să se pronunţe cu majoritatea de 2/3. In 
acest caz Preşedintele e obligat ca în termen de 3 luni să pu- 
blice legea aşa cum a fost votată de Reichstag, sau să ordone 
“un referendum. . . 

Desigur, inștituţia, Reichsratului constitue un serios ele-. 
“ment de control, dar nu exclude putinţa de a se discuta chestia 

- .constituționalităţii legilor Reichului, votate fără majoritatea de 
„2/3. Aci n'avem un text, ca în Elveţia, care să oprească pe ju- 
.decători să examineze constituționalitatea legilor federale. In 
acest caz, după principiile generale în materie de interpretare 

„a legilor, calea acestui control este deschisă în fața tuturor 
„tribunalelor, așa cum spune Laband, căci orice lege care vio- 
„lează Constituţia n'are putere. de lege.. Toate tribunalele sunt 
«competente să judece astfel de cazuri: Staatsgerichthof-ul ră- 
“mâne cu competinţa lui specială și limitată. 

. / ? i 

G. — Austria. 

198. — Istoric, — Origina unui control 'al constituţionali- 
“tăţii legilor în Austria poate fi găsită. pentri prima. dată în 
„proectul de Constituţie dela Kremsier (1848—1849). După răs- 

"coala care a avut loc în Viena, în Oct. 1848, Parlamentul a fost 
“transferat la -Kremsier, oraș situat în Moravia. Convocat de 
-Impăratul Ferdinand I, Parlamentul desemnă o comisie care să 
redacteze un proect de Constituţie și o altă comisie care să al- 
cătuiască un proect de „Declaraţia, drepturilor fundamentale 
ale poporului austriac”. 

In. proectul de Constituţie atunci alcătuit, Austria devine - 
“un Stat federal, acordând provinciilor şi țărilor sale o complectă 
„autonomie, în limitele legilor stabilite de Reich. Puterea legis- 
lativă avea să fie exercitată de Imperiu şi. de Provincii, în li- 

-„mitele fixate de Constituţie şi de legile Imperiului. Provinciile 
exercitau puterea, legislativă prin intermediul Dietelor provin- 
ciale, în unire cu Impăratul, în calitate de suveran al Provinciei. 
Parlamentul Imperiului (Reichstag), care exercita puterea le- 
-gislativă tot î în unire cu Impăratul — ca, suveran al Statului — 
Şi care avea un singur drept de veto suspensiv, se compunea 
din două camere:: Camera deputaţilor ( Volkskammer) aleasă 

i
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direct de popor şi Camera Provinciilor (Lânderkammer) com- 

„pusă din delegați ai Dietelor provinciale, trimişi în număr egal. 

Provinciile, divizate în cercuri (Kreise) alegeau fiecare câte un. 

„ consiliu cercual (Kreistag), cu atribuţii de administraţie locală. 

şi într'o anumită măsură ocupându- se de instrucţia, publică şi. 

"de limba de predare în. şcoli. 
“Pentru rezolvirea conflictelor de nătură administrativă 

care s'ar naște între autorităţile administrative ale Imperiului. 

şi autorităţile administrative provinciale, se creiază un Tribu-- 

nal suprem al Imperiului (oberstes Reichsgericht). El nu avea “ 

dreptul să controleze constituţionalitatea legilor provinciale în. 

raport cu cele Imperiale, ba n'avea dreptul să controleze nici. 

constituţionalitatea regulamentelor şi ordonanţelor pe motivul 

că ar fi însemnat să se 'subordoneze puterea executivă puterii. 

judecătoreşti. Totuşi, în-instituirea acestui Tribunal al Imperiu--: 
lui trebuie văzută origina, instituţiei ce se va. desvolta mai târziu. - 

” Proectul Kremsier, rămase simplu proect căci Impăratul 
Franz Ioseph disolvă manu militari Adunarea Constituantă, la. 

4 Martie 1894 și proclamă Constituţia Imperiului. In cea mai .. 

mare părte acestă Constituţie reproduce principiile proectului 

Kremsier, aducându- -i numeroase atenuări: în folosul absolutis- 

mului și al puterii centrale. Tribunalul Imperiului își păstrează. 

aceeaş competenţă, restrânsă chiar în folosul ideii centraliste. 
şi unitare. Această Constituţie n'a fost niciodată aplicată; sus-. 

pendată din momentul promulgării sale, ea a fost abrogată prin. 

„Patenta imperială dela 31 Dec. 1851 ( Siwesterputent ). 

In perioada reacţiunii. absolutiste (1849—1867) toate în-.. 

cercările de reorganizare a bazelor fundamentale ale Statului 
(Diploma din. Oct. 1860, Patenta din Februarie 1861, ete) n'au. 

contribuit cu nimic la progresul acestei instituţii; dimpotrivă, 

prin instituirea unui regim centralist şi absolutist, a înlăturat. - 

orice posibilitate de “control a, constituţionalității legilor. Este: 

deasemeni de remarcat că în această perioadă apare sistemul. 

Ă ordonanţelor imperiale, care reduce: complect. autoritatea şi a2- 

tivitatea Parlamentului. A 2 - 
Constituţia din 1867 este rezultatul rezistenţii Ungurilor 

Ja tendinţele. de încorporare ale Austriei. In faţa acestei situa. 

“ţii, la 20 Februarie 1865, Impăratul suspendă patenta din Fe- 

bruarie- 1861. şi după lungi negocieri se: supune Reichsratului, 

în baza Compromisului din 1867, un total de 5 legi fundamen-
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“tale (Staatsgrundgesezte), care au format până în 1918 Con- 
stituţia „regatelor şi ţărilor reprezentate în Reichsrat” 135). 

Şi această Constituţie, prin una din legile sale fundamen- 
“tale din 21 Dec. 1867, institui un Tribunal al Imperiului. (Rei- 
-chsgericht) ale cărui atribuţii fixate printr o lege din 1869 erau 
“următoarele: 

N 

a) de a judeca conflictele positive de atribuţii între orga- 
:nele administrative autonome a celor două Provincii și între 
„reprezentanţele provinciale și autorităţile guvernamentale su- 
;preme, adică între .organele administraţiei autonome și între | 
ministere; ' 

b) de a judeca recursurile cetăţenilor pentru violarea 
“drepturilor politice constituţional garantate. Dar și sub noua, 
organizare, nu i se dă acestui tribunal nici o posibilitate în 

“plus de a examina constituţionalitatea legilor, ci numai a re- - 
„gulamentelor. $ 30 al legii din 1869 declara: „Tribunalul Im- 
periului are, ca: orice alt tribunal, calitatea de a examina 
validitatea legilor regulat promulgate”. Se face deci un pas 
important în acest domeniu prin acest control al legalităţii re- - 

- gulamentelor; mai mult încă, din termenii $ 30 mai sus citat, 

se desprinde chiar ideia posibilităţii unui control ai consti- 
tuţionalităţii extrinsece : a 'legilor, control care în fapt nu s'a 
„exercitat. ' 

Lipsa oricărei sancţiuni în nerespectarea legilor consti- 

“tuţionale a adus după sine dispariţia oricărei deosebiri între ' 

“legile fundamentale şi legile ordinare. O lege ordinară putez 

oricând să, modifice o. lege fundamentală ; sigura  chestiuna 

"care se cerceta era-de a şti dacă legea este posterioară : legea 

posterioară modifică, totdeauna legea anterioară. 142). In aceste 

“împrejurări, singura garanţie rămânea, în promulgarea pe care. 

„+0 dădea șeful Statului. In baza dreptului de veto, el putea 
“refuza promulgarea legilor pe care le socotea neconstituţionale. 

199. — Sistemul, Constituţiei din 1920. — Criticele cari s'au 
:adus sistemului anterior şi în special critica formulată, de Jel- 

348) Pentru mai multe informaţii vezi Ch. Eisenmann, La justice consti» | 

Zutionnelle et la Haute Cour constitutionnelle d'Autriche, Paris, 1928. |. 

149) Ch. Eisenmann, op. cit., p. 132. ” 

. 
4
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linek *) privitoare la, organizarea Tribunalului. Imperiului, au. 
găsit o consacrare deplină în Constituţia, din 1920, care creiază. 
în Austria, Inalta Cunte de Justiţie constituţională. i 
-  Jellinek se declară. dela început partizan al controlului. 
constituţionalităţii legilor, justificând aceasta pe consideraţia. 
că Parlamentul, în excesul său de putere, poate depăşi ordinea 
de drept stabilită prin Constituţie. Aceasta, se putea întâmpla. 
în toate cazurile câhd Parlamentul exercita o funcţie de natură. . 
jurisdicţională, spre exemplu, atunci când verifica mandatele. |. 
membrilor săi, sau atunci când rezolva conflictele dintre legis- 
laţia Imperiului și legislaţia provincială, sau dintre legislaţia. 

. constituţională şi cea ordinară. - 

Mai mult chiar, pentrucă să se evite legi cu caracter ne-- 
constituţional şi pentruca să se pună o frână majorităţilor par-. 

- lamentare, el cerea să se acorde minorităţilor parlamentare și. 
- guvernului dreptul de a se adresa unui tribunal special, care să 
judece constituționalitatea. proectului de lege supus discuţiei. 

» Hotărîrea pe care avea s'o dea acest tribunal arbitral, dacă era. 
nefavorabilă proectului, suspenda cursul procedurii legislative. 

Aceste idei au călăuzit, desigur, pe legiuitorul constițuant. - 
„şi l-au făcut să introducă importanta reformă din 1920. Incă 
dela 25 Ian. 1919: Adunarea naţională, creează o Inaltă Curte 
constituțională a Republicei Austriei, căreia îi transferă la în- 

“ceput toate atribuţiile fostului Tribunal al Imperiului. Mai 
târziu, înl14 Martie 1919, cu ocazia votării legii pentru alegerea. . 
reprezentanţei naționale, i se dădu dreptul acestei Curți să ju- 

- dece recursurile introduse de guvernul central contra legilor-: 
provinciale, socotite neconstituționale. 'Se pune guvernelor Dro- . 
-vinciale obligaţia că toate legile votate de Adunările provinciale” 
să fie comunicate guvernului central, înainte de publicarea lor. 
Acesta avea dreptul, în termen de 14 zile.dela notificare, sau să. 

- trimită proectul de lege din nou în deliberarea Adunării care 
l-a votat, arătând obiecţiunile sale, sau să-l defere acestei Inalte- 
Curți, care trebuia să se. pronunţe în. termen de o lună. dacă. - 
proectul este constituţional. Numai: dacă Inalta Curte. se Pro-. 
“nunţa, favorabil, proectul putea fi publicat şi devenea lege. 

La 3 April acelaş an surveni o nouă modificare atât în: 

„N 

*150) Ein Verfassungsgerichthof fir Osterreich.
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compunerea Curii cât şi în competinţa, sa. Numirea membrilor se 
făcea de Preşedintele Adunării Naţionale, după propunerea, gu- - 
-vernului. L:se adăugă pe lângă atribuţiile de mai sus şi pe acele 
-ale unei Inalte Curți de Justiţie ; Atribuţiile Consiliului de Stat 
desfiinţat trecură asupra ei ; i se dădu căderea să anuleze actele 
administrative care aduceau o violare Constituţiei, decizia ei 
în această materie “fiind obligatorie e pentru autoritatea "admi- 
:nistrativă, 151), 

" Constituţia din 1 Oct. 1920, cu mnodificările aduse la 30 
„Julie 1925, a desăvârșit organizarea, acestei Inalte Curți, dându-i 
.structura pe care o are azi şi atribuţiile pe care Ch. Eisenman 
i le specifică astfel : A 

„Atribuţiile sale întrec în adevăr cu mult cadrul justiţiei 
“constituționale stricto sensu. Ea nu asigură numai respectul : 

| “Constituţiei. din partea, legiuitorului propriu zis, ci şi din partea 
| administraţiei ; ; ea nu garantează numai legalitatea acestei le- 

gislaţii secundare, regulamentele, adică -respectul raportului 
«constituțional de subordonare între lege şi. regulament. Inaltă 
Curte de Justiţie, ea exprimă violările Constituţiei sau chiar 
ale legii pornite din partea organelor executive supreme. Func- 
'ţionează dealtminteri și ca tribunal al conflictelor, ca tribunal 
electoral și ca tribunal administrativ special. Şi în toate aceste 
materii judecă cu titlul de instanță supremă, unică” 152), Curtea: 
poate să judece și din oficiu şi decizia ei are aceleaşi efecte 1). 

-Recrutarea, membrilor acestei Inalte Curți fiind una din 
„chestiunile cele mai importante, face obiectul unei minuţioase 

| 1eglementări. Ea se compune dintr'un președinte, un vice-pre- 
“ședințe şi 12 membri titulari şi 6 supleanţi. Preşedintele, vice- 
preşedintele şi jumătate din membrii titulari şi supleanți sunt 

- “aleşi pe viaţă, de Consiliul naţional; cealaltă jumătate sunt aleşi 
pe viață de Consiliul federal. Constituţia ca şi legea de orga- 
nizare conţin o serie întreagă de incompatibilităţi, menite să 

asigure o cât mai mare imparţialitate acestei instituţii. 

151) Ch. Eirsenmann, op. cit., p. 174, EN 

152) Op. cit. p. 174—175. “ 

153) Această idee este preconizată de inspiratorul şi redactorul Constituţiei 
"austriace, prof. H. Kelsen, în raportul pe care-l face celui de-al treilea Congres 

internaţional de drept public. A se vedea acest raport sub titlul La- garantie juri- . 
"izictionnelle de la Constitution în Revue du droit public (April—Mai—Juniu, 1928).
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„:200. — Critica acestui sistem. — Avem de făcut următoarele: 

obiecţii î în ce priveşte organizarea controlului, constituţionalităţii- 

legilor în Austria : 

a) Este mai complect decât sistemul german, în sensul că. 

„+ a, dat ân' căderea Inaltei Curți dreptul de a judeca şi consti-- 

tuţionalitatea legilor federale, în raport cu Constituţia Repu- 

blicei, dar în schimb este mai restrictiv din punct de vedere 

al posibilităţilor de a introduce acţiunea, în anulare, întrucât 

“dreptul de a ataca o lege .ca, neconstituţională nu aparține şi 

particularilor, ci numai unui Stat din federaţie sau guvernului. 

federal. Această, cale nu-i deschisă nici acelor particulari cari. -- 

au un interes actual să atace legea. D. Eisenmann ne spune 

„că, această interdicţie a căii directe a particularilor nu ridică. 

"în fond obiecțiuni serioase:; ea constitue chiar o necesitate: 

” practică aproape absolută”, fără să ne arate criteriile. care-l 

- conduc la această concluzie. Noi socotim că această restricție e 

cu totul arbitrară şi nelogică ; ridicarea dreptului părţii de a 

se plânge împotriva unei legi: neconstituţionale şi a, cere înlă- 

turarea ei ca atare, nu-i de natură să întărească ideia de le-- 

'galitate. Şi însuși d. Eisenmann recunoaşte ceva mai jos acest. 
lucru când critică faptul că li s'a interzis şi tribunalelor ordi- 

nare să defere o lege Inaltei Curți pentru a fi examinată dacă. 

este constituțională sau nu. Tribunalele pot deferi Curţii regu-- 

“ lamentele numai atunci când aceste regulamente” sunt aduse în: 

„- desbaterile lor cu ocazia unui proces. Ele nu pot î însă face acest” 

lucru cu legile. In cazul regulamentelor, particularii pot să ve-. 

rifice legalitatea, acestora, prin intermediul tribunalelor; în cazul 

legilor, n'o pot face. Desigur, tribunalele constitue o garanţie 

' în plus a seriozităţii afacerii cu care va, fi sezizată Curtea. dar- 
legiuitorul austriac.ar fi putut găsi destule mijloace pentru a. 

-. împiedica acţiunile temerarii ale particularilor, lăsându-le astfel 

deschisă calea unei acţiuni directe în anularea unei legi ca ne- 
constituțională. Sistemul adoptat de legiuitorul român s'a.do-. 

vedit mult mai larg şi n'a dat în practică ocazie la acţiuni 

temerare. : . | 

_b) Creiarea unei Curți speciale, cu putinţa de a se seziza. 

din oficiu şi a controla legile din punct de vedere al: constitu- 

ționalităţii, chiar şi numai cu ocazia judecării unui proces şi 

sprijinirii deciziei Curţii pe un text de lege care i-se pare ne- 

constituţional, ni se pare că constitue o gravă încălcare adusă. 
N 

.
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„ independenţii puterii legiuitoare și o desființare a principiului 

„separaţiei puterilor. La aceasta trebuie de adăugat și faptul că 

decizia acestei Curți este definitivă şi când ea hotărăşte anu- 

“larea unei legi ca neconstituţională, ea abrogă de fapt legea. 

H. — Rusia, 

„201. — Sistemul Constituţiei din 10 Iulie 1918. — In Rusia 
„sovietică, devenită Stat federal, întâlnim, în baza Constituţiei 

“ din 10 Iulie 1918, existenţa unui Zribunal suprem al. Uniunii Re- 

publicelor socialiste-sovietice (art. 43). Acest tribunal, creiat 

tocmai pentru a întări legalitatea revoluţionară, lucrează pe 

lângă comitetul executiv central al Uniunii și are în compe- 

“tinţa sa: 

a) Dreptul de a da directive. tribunalelor supreme ale re- 

publicelor federate asupra chestiunilor de legislaţie pan- 

unionistă ; PR ! 

b) Dreptul de a examina, hotăririle şi deciziile tribuna 

lelor supreme ale republicelor federate și de â declara apel 

. împotriva lor în faţa comitetului executiv central al Uniunii, 

după propunerea. procurorului tribunalului suprem al Uniunii, 

în ipoteza, când aceste dispoziţii sunt în contradicţie cu legislaţia, 

panunionistă, sau lovesc interesele altor republici ; 

c) „Dreptul de a emite. concluzii, la cererea Comitetului . 

executiv central al Uniunii, asupra legalităţii din punct de, ve-. . 

dere al Constituţiei, a diferitelor dispoziţii ale Republicelor 

federate. 

„Este de reţinut un fapt foarte important : acest tribunal. 

“suprem nu judecă, ci dă numai simple avize. Chestia constitu- 

ţionalităţii unei legi sau unei decizii sau: dispoziţii a tribuna- 

lelor republicelor federate, este adusă în faţa organului legis- 

lativ, Comitetul executiv central, singurul în drept să se pro- 

nunţe. Tribunalul suprem are numai obligaţia de a examina 

- chestia constituţionalităţii și de a face apel după rechizitoriul 

„- procurorului republicei. Acest tribunal este un organ consul- 

tativ, fără putere de decizie proprie. Principiile revoluţionare
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cer ca puterea centrală să nu fie stânjenită i in activitatea sa de 
nici o altă autoritate 1%). E ă ă 
"202. — Cum se exercită cotrolul ? — Un fapt destul de in-. 

„ teresant în acest aşa numit control al constituţionalităţii legilor, . 
„menţinut prin art. 30 şi 43 al Constituţiei din 7. Iulie 1928, este - 

» şi acela că „particularul n'are dreptul să ridice inconstituţiona- 
litatea unei legi, întocmai ca și 'n Austria. 

Tribunalul suprem, care, ci ocazia, modificării Constituţiei, 
în 1923, a primit denumirea -de Curte Supremă, exercită, con- 
“form art. 2 al legii sale organice, două “forme: de. control al 
constituționalităţii. Iată cum descrie V. Diablo 13) competenţa 
Curţii Supreme în această materie': 

a) „Curtea Supremă dispune de dreptul de a prezenta Pre- 
ședinţiei Comitetului central executiv şi de a cere suspendarea 
sau abrogarea, deciziilor sau decretelor emise de organele cen- 
trale și de Comitetul executiv şi de Preşedinţia sa, pentru mo-. 
tive de neconformitate cu Constituţia, după cererea organelor 
'centrale ale Republicelor Uniunii sau după inițiativa „proprie a 
Curţii Supreme” ; - | 

„ b) „Curtea Supremă are âreptul să prezinte concluziile 
sale, la cererea Președinției. Comitetului central executiv, în 
ceiace priveşte constituționalitatea, deciziilor organelor supreme 
ale Republicelor Uniunii şi a Sovietului Comisarilor poporului”. 

Din. cele expuse până aici, putem desprinde caracterul sis-. 
temului după care este organizat controlul constituționalității î în 
Rusia. In rezumat, el se poate astfel caracteriza : 

___a) Particularul nu poate invoca neconstituționalitatea 
unei dispoziţii legislative sau administrative ; Ă 

b) Controlul - constitiionalităii aparţine deplin drept 

154) „Acest principiu coincide în totul cu caracterul 1 general al Constituţiei 
noastre, bazat pe ideia dictaturii proletariatului, care n'admite separaţia puterilor, 
adică sistemul uriei serii de instituţii politice care se echilibrează reciproc şi exer- 
cită influenţa lor unele. asupra altora”. (V. Diablo — Sovietskoie Pravo, p. 87). 
A se consulta Ştefan Yaneff,. Une legislation de l'union des republiques socia- 
listes sovietiques, Paris, 1926 şi R. Labry, ine legislation comuniste, Paris, 1920, 
carte ceva cam veche, deoarece dela 1919 s'au adus multe schimbări în legislaţia 

sovietică. , DR - 
155). V..Diable, Le contrâle de la constitutionhalite des lois â Letranger et 
en U. R. S. S.. Moscou, Sovietiskoie Pravo, 1925, No. 15. i
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| Curţii Supreme sau Preşedinţiei Comitetului central executiv, 

| care poate, atunci când crede de cuviinţă, să ceară avizul Curţii 

'Supreme asupra dispoziţiilor unei legi sau măsuri executive, în 

vaport cu prevederile Constituţiei. 

| In Rusia Sovietică, controlul constituţionalităţii nu se măr-. 
__gineşte numai, la faptul de a examina dacă diferite legi locale 

sau generale sunt în concordanţă cu Constituţia, din punct de” 
vedere. al textului, ci datoria Curţii Supreme este de a vedea 

dacă acestea, sunt în armonie cu toate legile sau măsurile care 

au fost luate în baza diferitelor texte din Constituţie 156), Ne. 

găsim — din acest punct de vedere — în faţa unui control foarte 

larg ; Curtea. Supremă joacă un rol politico- -social, fiind în acelaș. 

timp păstrătoarea cea mai de seamă a ideii sovietice ; ea exa- 

minează dacă sensul general al legilor nu derogă înţelesului şi 

scopului Constituţiei. „Legile sunt examinate mai ales din punct 

de vedere al conformităţii lor cu structură şi competinţa, orga- 

nelor supreme ale puterii și aceasta se explică printr'o lipsă de 

restricție materială a legislaţiei în Constituţia Uniunii 1%). 

Ca o particularitate a sistemului din Rusia, trebuie să ob- 

servăm că legi de natură constituțională vin să modifice mereu . 

Constituţia votată de Congresul sovietelor. Profesorii 'Timaşef 
şi Alexieff ajung la concluzia că „în fapt, Constituţia nu domină 

un decret” 15%). Controlul constituționalităţii se întinde nu nu- 

rai la măsurile legislative, cari, în fapt, pot în mod: continuu 

-s7 modifice Constituţia, ci şi la măsurile administrative, cari ar 

fi contrare textului și spritului Constituţiunii 159). 

Declararea ca neconstituţională a unei legi sau'a unui act 

„administrativ nu atrage după sine: abrogarea sa 1%) ; legea 
ÎN 

- 

156). A. Mirkine-Guetzevitch, Le contrâle de" la constitutionnalite des' lois 

” sovittiques în Revue du droit public, 1925, p. 683. Acest rol este atribuit la noi, în 

parte, Consiliului Legislativ . ' 

157) Diabolo, op- cit., p. 59; citat şi de A. „Mirkine-Guetzevich, op. cit, 

pagina 688. 

158) Citat de A. Mirkine-Guetzevitch, op. cit. p. 685. 

159. Şi la noi Inalta Curte S. Unite, la 9 Febr. 1928, Pand. Săpt,, 1928, p. 
505, a primit recursul având drept obiect cercetarea constituţionalităţii unui regu- 

lament. Motivele juridice date de Inalta Curte sunt însă criticabile. 

160) A. Mirkine-Guetzevitch, op. cit., p. 690.
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poate fi îmbrăcată cu cerinţele constituţionale sau menţinută : 
neschimbată, împotriva hotăririi Curţii Supreme :s:). 

Curtea Supremă nu funcţionează, în permanenţă ; sesiunile 
„ei au loc la trei-patru luni de zile ; în atari împrejurări este 
foarte greu să se poată urmări şi controla, mulţimea de legi cari 
necontenit se pun în aplicare. 

- In ceeace priveşte recursul pentru neconstituţionalitate, 
trebuie să recunoaștem că-în practică Curtea Supremă înținde 
în mod considerabil inițiativa sa de control, pe care Constituţia 
n'o prevede decât în chestiile de constituţionalitate a organelor 
VU. R. S. S. ; ocupându-se de actele neconstituţionale ale Repu- 
blicelor Uniunii, Curtea, Supremă mare, în general, posibilitatea 
să aducă chestiunea înaintea plenului, ci. o încredinţează pro- 
curorului său... sau o transmite Comitetului cântral executiv, cu 
„cerere de a fi supusă deciziunii Plenului Curţii Supreme ; totuşi, 
practica arată că Presidium Comitetului central executiv 'exa- 
minează direct chestiunile prezentate de Curtea Supremă, fără 
a le supune deciziunei Plenului” i), 

Modul de organizare a acestei instanţe şi'n special func- | 
ţionarea, ei practică dovedesc că atribuţiile acestei Curți Su- 
preme sunt destul de reduse ; că, deși în principiu această Curte 
“are un drept foarte mare, acela de a examina din oficiu consti-. 

„- “vuţionalitatea tuturor textelor de lege, a decretelor și actelor - 
administrative, totuşi, în' fapt, această atribuţie e destul de re- 

" dusă, pentru următoarele consideraţii .: 
a) Hotăririle Curţii Supreme au caracterul unor avize, ne- 

“ obligatorii pentru Comitetul central executiv.; 
b) Hotărtrile pot fi luate de Presidium, fără a fi obligat 

să le supună aprobării. plenului Curţii ; - -. 
c) Textul constituţional este uşor moditicabil ; dacă unui 

text de lege îi lipsesc elementele cerute pentru a avea forţă obli- . 
gatorie, i se pot oricând adăoga pe cale de simplu decret. 

In atari împrjurări este lesne de văzut că organizarea 
acestui control mare nici o valoare ; că avem întrunite toate 
elementele cari să poată 'asigura în viaţa Statului” dominația 

N 

- 161) V. Diable,lop.. cit., p. 92. 

' 162) Sovietskoie Pravo, p..92, citat de A. Mirkine! Guetzevich, op. Cif.a 
"pagina 691,
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executivului şi deci a. dictaturii şi că organizarea unui control 
al constittiţionalităţii legilor este imposibil. | 

| Curtea Supremă este o instanță care are grija să vegheze 

:ca nu cumva puterea executivă să se abată dela principiile so- 

-vietice. Orice măsură, menită . să întărească aceste principii, 

chiar dacă este neconstituţională, este binevenită şi abrogată. 

-Cum foarte bine observă Diablo 1%), controlul constituţionali- 

“tăţii legilor se exercită în Rusia „mai ales în vederea unei edu- 

-caţii constituţionale”. Acest control n'are însă nici o valoare din 

moment ce în Rusia nu există actualmente nici un fel de res- 

„*pect pentru ideia de drept. 

|. — Italia. 

„203. — Statutul italian, Constituţie flexibilă. — In Italia che- 
“stia constituţionalităţii legilor nu se poate pune, deoarece Sta- 

utul italian poate fi modificat oricând printr'o lege ordinară. 

“In Italia nu avem legi constituţionale și legi ordinare, ci toate 

au aceiaș forţă şi autoritate 15:). Constituţia italiană a fost de 

repetate ori modificată prin legi ordinare, mai ales în ultimul 

“timp. „Im Italia, oricare ar fi părerile teoretice asupra sistemului 

american, putem spune, fără. posibilitate de îndoială, că jude- 

-cătorii n'au puterea, acestei Curţii Supreme (a Statelor-Unite). 

“Am văzut că în organele legislative ale Statului rezidă. tot- 

deauna viu și imanent puterea de a schimba legile după nevoi 

şi prin urmare chiar acele zise constituţionale ; desigur, dreptul. 

_de a interpreta, Statutul trebuie să le aparțină. A recunoaște 

magistraţilor o putere ca aceia care există în America, ar în- 

semna să facă Constituţia imuabilă, să împiedice desvoltarea ei 

legală, conform cu desvoltarea conștiinței naturale, să împie- 

dice acţiunea puterilor publice, să facă din magistraţii numiţi - 

de Rege și de-un ministru şi care trebuie secundum, legem, non 

„de legibus judicare, judecătorii Parlamentului: să le dea, ca şi 

puterii legislative, calitatea de organe superioare ale Statului, 

163) Diablo, op. cit. p. 92. 

164) Vezi raportul prof. Arcoleo, Revue du droit public, 1911, p. 602. In 

acelaş sens G. Jăze, op. cit., p. 145.
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ale nevoilor, intereselor şi arepturilor sale. O. astfel de pretenție 
ar fi, cu drept cuvânt, în Italia, neconstituțională” 165), 

„204. — Constituţionalitatea extrinsecă. — Totuşi, prof. Santi - 
Romano 1%) observă că jurisprudența italiană a început să cen- 
zureze legile din punct de vedere al conformităţii lor formale cu 
Statutul. Este vorba, aici de constituţionalitatea extriusecă a 
unei legi, fapt care este mai mult o chestie de legalitate. Pe 

"-Un începu de control al legilor din punct de vedere al con- 
stituţionalității- interne se întâlnește. în ultimul timp. în Italia 
sub forma controlului conformităţii decretelor-legi cu legea care 
a acordat pline puteri guvernului. Controlul constă în faptul că 
se examinează de tribunale dacă guvernul: n'a depășit limitele 
ce i-au fost fixate de > puterea legiuitoare Ii), 

]. — Cehoșlovacia. 

205. — Organizarea şi rolul Tribunalului constituţional —Legea 
preliminară a Constituţiei ceho-slovace din 2 Februarie 1920 

- (art. 1 şi 2), institue un tribunal constituţional, compus din 7 
membri, care are de scop să anuleze toate legile ce sunt contrare: 
„Constituţiei. Cei șapte membri. sunt desemnaţi, trei din ei de 
corpuril politice : Camera, Senat: şi Dieta subcarpatică, iar pa- 
tru din ei de corpurile judecătorești : doi de Curtea de Casaţie 
și doi de Curtea Supremă administrativă. Acest tribunal are 
drept să anuleze atât legile. votate de Parlamentul Cehoslovace 
cât şi de Dieta Ruteniei subcarpatice. Hotăriîrile acestui tribunal 

„au efect erga omnes. Tribunalul nu poate .fi sezizat direct de 
particulari interesaţi, ci numai de anumite organe : Curtea Si. 

ț 

, ) 
165) Luigi Palma,, Corso di diritto constitizionale, t. 11, p. 456. 
166) Santi Romano, Corso di diritta constituzionale, ed. IL, Padova. 1928, 

„p. 257. 

167) Roma, 31 Ian. 1916, Fagiolo, Foro it., 1916. |, 571; Vezi G. Jaze, 
Les pleins pouvoirs en Italie în Revue du droit public, 1917, p. 211; Cerciolo, 
L'ammissibilite dei decreti legge nel diritto positivo postbellico în Riv. de diritto 
publico, 1924, p..456 şi urm.; Esmein şi Nezard, op. cif, t. II, p. 92—93. Silvio» 
“Trentin, Les transformations recentes du droit. public italien, 1929, p. 49, unde - 
se dă şi o bibliografie complectă asupra materiei neconstituţionalităţii decretelor 

legi şi a deciziei Casaţiei italiene din 1922.
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premă, Curtea administrativă, Tribunalul electoral, Camera de- 

vutaţilor, Senatul și Dieta subcarpatică. Ca şi'n sistemul au- 

striac, particularii pot seziza acest tribunal, pe cale indirectă 

ridicând chestia, neconstituţionalităţii în faţa Curţii supreme 

ad- tive, care, în conformitate cu regulamentul ei din 4 Mai 

1925, hotărăște în ședință „plenară, după ce ascultă raportul unui 

Comitet desemnat de Curte, dacă este cazul de a se seziza Tri- 

bunalui constituţional. Trit-nalul + „cesta se poate însă seziza, şi 

din oficiu 15), . . 

$ 4..— Controlul constituționalită] ţii legilor în România 

SUMAR : A) Istoric. 206. Statutul lui Cuza. — 207. Constituţia din 1866. | 

208. Examinarea jurisprudenţii. — 209. Evoluţia jurisprudenţii. — B) Sistemul 

-actual. 210. Sistemul Constituţiei din 1923. — 211. Examenul jurisprudenții. — 

212. Când poate [i ridicată chestia constituționalităţii. —' 213. Autorităţile admi- 

nistrative pot ridica chestia neconstituţionalităţii unci legi? — 214. Cum şi-a exer- 

citat magistratura această prerogativă ? — 215. Problema agrară. — 216. Problema 

fiscală. — 217. Problema creditului agricol. — 218. Legi declarate neconstituţio- 

nale. — 219. Neconstituţionalitatea regulamentelor. — 220. Tendinţe de viitor. 
+ 

165) Vezi pentru studiul acestei chestii lucrarea d. Otokar Flanderka, 

Le contrâle de la constitutionnalite des lois en Tchăcoslovaquic, Paris, Jouve et 

„C-ie, 1926. 
In Norvegia, toate tribunalele au dreptul să aprecieze constituționalitatea 

legilor (vezi G. Jăze, Revue du droit public, 1912, p. 145). D-sa 'citează o decizie 

a Curţii Supreme din Cristiana din 3 lunie 1690 şi alta din 2 Febr. 1693. 

"In Grecia deasemeni întâlnim dreptul de control al constituţionalităţii le. . 

gilor, în special într'o decizie din 1904 cu No. 145 a Primei Camere a Areo-, 
_pagului. Vezi pentru mai multe lămuriri” N. Politis, Revue du droit public, 1904, 

- p. 111; 1905, p. 118. Vezi şi consultaţia dată-de d-sa în procesul tramvaelor, 

192... Aa | Ă 
În China, .prin Constituţia din 10 Oct. 1923: (James Woo, Le probleme 

constitutionel chinois, Paris, 1925) imitată în mare parte după recenta Consti- 

tuţie germană şi după cea a Statelor-Ulnite, întâlnim deasemeni în art. 25 dis- 
-poziţia că „legile provinciale contrare legilor Statului, sunt nule”. Conflictul 

între o lege provincială şi una naţională va fi rezolvat de Curtea Supremă de 

justiție. 

E lesne de văzut că această dispoziţie e luată după Constituţia germană 

în partea primă şi după cea a Americii, atunci când e vorba de organul însăr- 

cina să rezolve conflictul. Dar şi aici, ca şi în Germania, întâlnim aceiaş lipsă: 

lipsa controlului constituţionalităţii legilor Statului în raport cu Constituţia. 
a



"308 ORGANIZAREA STATULUI 

A) ISTORIC, 

206. — Statutul lui Cuza. — Problema unui control al consti- 
tuţionalităţii legilor la noi a fost cunoscută abia acum în urmă, 
sub imperiul Constituţiei din 1866. Sub Statutul lui, Cuza, acest 

- control îl exercita Corpul Ponderator, care era al doilea organ 
al puterii legislative. In această scurtă perioadă, chestia contro-. 
lului constituţionalităţii legilor nu s'a pus ; credem însă că. 
justiţia, deși ar fi avut dreptul să cenzureze constituţionalitatea 
legilor, totuși n'ar fi putut înlătura o lege ca neconstituţionălă, 
deoarece o lege legal votată şi promulgată, putea, modifica Sta- 
tutul. Dar problema constituţionalităţii nu prezintă în practică. 
mare importanţă prin sistemul creiat de Statut. Astfel, în art. 3 
se prevede că singur Principele are iniţiativa legilor. Deti, din. 
acest punct de vedere nu putea fi nici un pericol pentru Statut, 
deoarece, acesta fiin opera, Domnului, avea tot interesul să-l 
repecte, 

Sar fi putut însă întâmpla, ca, Adunarea legislativă, vo-. 
tând un proect de lege, să-l amendeze de aşa fel încât să violeze 
normele Statutului ; în acest caz Statutul era totuşi apărat, căci. 

"în conformitate cu dispoziţiile art. 12 (Statut) „dispoziţiile con-. 
stitutitve ale nouii organizaţii a României. sunt date în paza 

_ Corpului Ponderator. Acesta poate, la sfârşitul fiecărei sesiuni, 
să propună Principelui îmbunătățirile ce va 'crede necesare în. 
"diferitele ramuri ale administraţiei. Iar în art. 13 se arată că. 

- orice proect de lege, votat de Adunarea electivă, în afară de: 
« buget, va fi supus Corpului Ponderator, care va aprecia dacă-i 
„compatibil cu. dispoziţiile constitutive ale nouii organizații. 
Corpul ponderator are drept, fie de a respinge proectul votat.. 
de Adunarea legislativă, fie de a-l amenda, fie de a-l aproba așa 
cum a fost votat (art.. 14). Proectul amendat se întoarce la 
Adunarea electivă ; dacă aceasta aprobă amendamentele, proec- 
“ul e supus sancţiuni princiare şi devine lege. Dacă Adunarea. 
respinge amendamentele propuse de Corpul nonderator, proectul 
este trimis la Consiliul de Stat spre a fi studiat din'nou. Proectul 
astfel studiat, însoţit de avizul Consiliului de Stat și de even- 
tualele modificări propuse, poate fi prezentat de guvern Adu-. . 
nării elective, fie în sesiunea curentă, fie în cea următoare. In: 
cazul când Corpul Ponderator a a respins pur şi simplu proeetul
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votat de Adunare, atunci se trimite Consiliului de Stat spre a-l 

studia din nou. Proectul astfel studiat poate fi prezentat Adu- . 

nării numai într'o altă sesiune. 

Din dispoziţiile reproduse mai sus-se poate constata cât de 

serios era organizat controlul constituționalităţii legilor sub im- 

periul Statutului. Sar fi: -putut întâmpla ca o lege, după ce a. 

trecut prin ambele corpuri şi a primit sancţiunea Domnului, să 

difere totuşi de dispoziţiile Statutului. In acest caz nimeni nu 

s'ar fi putut plânge de faptul neconstituționalităţii ei, deoarece 

rin această lege se modifica, însăşi Statutul. Din moment ce se 

găseau întrunite cele două elemente, voinţa Domnului și a Adu- 

nării' Naţionale, compusă din Adunarea electivă şi din Corpul 

Ponderator, orice lege ordinară putea modifica Statutul. Din 

acest punct de vedere Statutul lui Cuza se aseamănă în totul 

cu Statutul italian, care formează şi azi Constituţia Italiei 

întregite. 

Este însă locul să observăm grija excesivă pe care o pune. 

Cuza în controlul constituţionalităţii legilor. Corpul Ponderator 

trebuia să fie, după dânsul, organul superior care să armonizeze 

“conflictele ce ar fi putut naște între puterile Statului ; el avea. 

menirea, să fie Senatul conservator, pe care l-am întâlnit în isto- 

ria,: constituţională franceză, însărcinat să privegheze la paza 

Constituţiei. Cuza, își "dădea bine seama. că în funcţionarea pu- 

terilor publice trebuie să fie un organ superior care să păstreze 

_ectiilibrul între puteri, singurul mijloc de a face respectată 

Constituţia. - 

207. — Constituţia din 1866. — Dar Statutul n'a avut 

timpul necesar să verifice eficacitatea dispoziţiilor introduse în 

“această privinţă, căci a fost înlocuit de Constituţia dela 1866. 

Sub regimul acestei Constituţii, chestia, controlului constituțio- 

nalităţii legilor s'a pus abia în 1912, cu prilejul procesului tram= 

„vaelor 1%). Iată, pe scurt expuse, faptele cari au dat naștere a- 

369) In mod incidental şi rezolvându-se fără nici o dificultate, sa pus la 

noi chestia neconstituţionalităţii legilor şi la 1902, în faţa Curţii de Casaţie Ss. 

III (Deczia 227/902, Buletin, 1902, pp. 446 şi 447). Prin decizia aceasta Inalta 

Curte înlătură o lege din. 1900, prin care locuitorii oraşului R. -Vălcea erau auto- 

rizaţi, în disprețul art. 132 Constit. din 1866, să vândă terenurile cu care fuseseră 

împroprietăriți foştii clăcași. Este adevărat că Constituţia (art. 132) spunea : „Lo- 

cuitorilor însă cuprinși în raza vreunei comune urbane se va a putea acorda prin legi
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: 
cestui proces. Primăria București, pe baza unei legi, a fost au-. 'torizată să constitue, în ânume condiţii, o Societate de tramvae _“comunale, care avea să funcţioneze după anumite Statute. -Pri-. 'măria era, dela 'lege “asociata acestei societăţi. Dispoziţiile legii -din 14 Aprilie 1909, care autoriza această. constituire, au fost 3 „îndeplinite toate, societatea a fost definitiv constituită, capitalul. „subscris, organele de conducere şi control instituite; societatea * “ începuse chiar aşezarea liniilor electrice, când izbucnește con: “flictul între ea şi Primărie. aa | 

„_ Conflictul a început mai întâiu între noua societate și ve-- 
-chile societăţi, care aveau concesionate tramvaele cu cai. Ele au refuzat autorizarea ca nouile linii să traverstze vechile linii ; „Primăria a refuzat concursul cerut de societate, declarând-o lip- . 
„sită de orice bază legală. In acelaș timp Primăria, intervine la 

-speciale facultatea de a înstrăina locurile lor de casă“, Întrucât însă legea dela - 1900 nu preciza că autoriză numai vânzarea locurilor de casă, ci avea un cu- 
prins general, motiv pentru care se şi făcuse contestaţia rezolvată prin decizia 
la care ne referim, Inalta Curte înlătură legea dela 1900, ca neconstituţională şi 
iată pe ce considerente : „Considerând că dacă s'ar crede totuşi că, după art, 
1 al legii din 1900, chiar terenurile cultivabile, dobindite de un locuitor în raza -oraşului R.-Vâlcea, în conformitate cu legea rurală, pot fi înstrăinate .şi dacă s'ar „face abstracţie de lucrările preparatorii, această dispoziţie a art. 1 al legii din 1900, 

fiind contrară art. 132 din Constituţie, este fără efect juridic” (Citat şi de G. 
"Jaze, Revue du droit public, loc. 'cit.). | a. N 

„Vezi totuşi contra: Cas. II, Dec, 110/1886 (Bulctin,. 1886, p. 217). Prin această decizie se stabileşte că instanţele judecătoreşti nu pot examina constitu- 
ţţionalitatea legilor decât din punct de vedere al formelor, adică constituţionali- tatea „extrinsecă, fiind datoare atunci când'e vorba de o lege ordinară s'o aplice 

-“în cuprinsul ei. In sens contrar adică al controlului” constituționalităţei intrinsec, 
-a legilor, s'ar fi pronunţat la noi Casaţia în 1875: (Buletin, 1875, p. 223). Decizia 
este citată de D. Alexandresco în Principiile dreptului civil, ed. 1926. vol. 1, 

-p. 355, notă şi de toţi avocaţii cari au luat parte în procesul tramvaelor. Vezi şi 
“trimiterile date de D. Alexandresco în Explicaţia teoretică şi practică a codului 
-civil vol. |, ed. 1926, p.. 60 în notă. In ce priveşte decizia din 1875, deşi se pare 
-că Inalta Curte pune chestia în mod categoric, totuşi, din 'examinarea întregii 
-decizii se vede că nu este vorba de a rezolva propriu zis un conflict de natura 
celui: de faţă, ci de a rezolva un conflict între o lege anterioară Constituţiei din 
1866 şi Constituţie. Chiar dacă ne-am fi găsit în faţa unei legi ordinare, încă - „această lege ar fi modificat o dispoziţie anterioară a altei legi. Prin urmare nu-i 
vorba de constituţionalitatea unei legi, în sensul care ne preocupă, ci. numai 'de 
“un conflict în timp între două legi — întâmplător una din ele este constituţională 

__— “conflict care nu prezintă nici o greutate de rezolvire. Toată discuţia por- 
_neşte din următorul considerent: „Considerând că în faţa a două legi care se
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* Consiliul de Miniştri pentru a abroga legea care autoriza con- | 

stituirea societăţii. Guvernul anulează aprobarea dată funcțio-- 

_nării societăţii, opreşte aşezarea liniilor şi vine la 18 Dec. 1911 

cu o lege interpretativă, prin care dă alte statute societăţii şi 

adaugă că până la data promulgării legii int: arpretative, socie-. 

tatea, de tramvae ar fi trebuit. să respecte, pentru constituire, 

formele dreptului comun. Din cauza acestei legi a izvorît con- - 

flictul rezolvat. prin decizia. Curţii de Casaţie, de care. ne vom. 

ouă mai JOS “ E | Mu 
208. — Examinarea jurisprudenţii. — Atât Tribunalul. 

Ilfov S. II, la 2 Februarie 1912, cât şi Inalta Curte de Casaţie, 

„se declară competinte de a examina, constituţionalitațea unei legi 

şi procedând la judecarea în fond, înlătură legea din 1911. ca. 

neconstituțională. _ 

Motivele ce determină tribunalul să, împărtășească această. 

scluţie sunt: 2 
- a) Principiul separaţiei puterilor cere ca puterile să se: . 

controleze şi cenzurere reciproc între dânsele ; A 

_b) Puterea! judecătorească, având în căderea sa aplicarea. 

legilor, este obligată să judece şi să aplice şi Jegile constitu- 

ţionale, care sunt tot legi ; ; în caz de contrarietate între aceste: 

două feluri de legi, puterea judecătorească este. în drept să de- 

cidă care lege trebuie aplicată ; 

6) Nu există nici un text care să oprească pe judecători. 

de a examina constituţionalitatea legilor ; art. 108 cod penal. 

român, copia fidelă a art. 127 c. penal francez, „pedepseşte pe: 

„judecătorii cari. s'ar fi amestecat în drepturile puterii legiui- 

toare, iar nu pe acela care, având să se pronunţe între aplicarea. 

N ” 7 

contrazic şi se distrug una pe alta, judecătorul care este ţinut să se pronunţe, se- 

vede obligat -a. aplica .numai una din ele, nesocotind pe cealaltă”. Dar acest: 

_considerent n'are nici o importanţă, deoarece imediat Inalta Curte îşi lămureşte 

ideia, în sensul celor afirmate de noi mai sus. - 

Se mai citează şi o decizie a Curţii de Apel din Bucureşti Ss. II, 12 Dc. 

1912 în C. Jud., 1912, p. 5, care are un considerent ce pare a da în căderea jus-. 

tiţiei dreptul de a examina constituţionalitatea unei legi :,,„că chemarea -justiţiei 

este de a da legii în aplicarea ei un sens constituţional, ţinând, seamă de spiritul 

ei, atunci când în mod lămurit se vede că textul legii merge în' contra spiritului” 

„ei şi contra Constituţiei, ceiace n'a fost în intenţia legiuitorului în alcătuirea legii: 

învoelilor, agricole... Din textul citat se pare că rezultă dreptul de a controla: 

şi ceiace am numit legitimitate constituţională.
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„unei dispoziţii constituţionale şi a.unei legi ordinare, 'care se 
“contrazice, dă preferinţă, conform principiilor fundămentale, . 
-dispoziţiilor constituţionale, în contra, legilor ordinare 1%) ; 
i d) Legea de organizare judecătorească, prin art. 77 (ve- 
„chea, lege, ca și cea, actuală), impurie judecătorului sarcina de a 
jura că va respecta Constituţia şi legile ţării ; din momentul ce: 
legiuitorul a lăsat în sarcina judecătorului aplicarea legilor con- 
stituţionale și a celor ordinare, implicit i-a dat în cădere şi drep- 
tul de a, decide care din ele trebuese aplicate în caz de con- 
fliet i), ; De 

Li 

170) "Trebuie să observăm de pe -acum că sensul pe care-l dă tribunalul 
-dispoziţiilor art. 105 c. penal nu este sensul exact, acceptat de doctrină. lată 
“cum se exprimă Garcon (T'raife, art. 124, No. 4) relativ la art, 127 c, p. fr. 
(art. 108 c..p. rom.); „Acest asticol determină cele irei cazuri în care magistraţii 

:se pedepsesc pentrucă au impictat asupra puterii legislative. Primul caz e atunci 
- “când magistraţii ar face regulamente ce conţin dispoziţii. legislative. Al doilea 

-caz când ei opresc sau suspendă executarea uneia sau mai multor legi: aci se 
referă la vechile hotăriri .ale corpurilor judiciare din Franţa, care refuzau să 
:aplice ordonanţele regale. De unde“ se trage concluzia că tribunalele n'ar putea | 

":să oprească aplicarea legii, pentrucă ar fi inconstituţională, căci magistraţii cari . 
"sar decide astfel, ar cădea sub sancţiunea penală a, acestui articol. Totuşi eroarea 
“în care cade magistratul asupra punctului de a şti dacă un decret are sau nu forţă 
legală (constituţionalitate extrinsecă) nu se pedepseşte...“. Această părere a fost. 
-adoptată şi de d. judecător 1. G. Manu, azi consilier la Inalta Curte, care, în 
“opinia separată ce o face declară “textual: „Că faţă de un asemenea text de lege * 
(art. 108 c. p.) orice controversă trebuie să cadă şi legile trebuesc respectate de 
tribunale, fără ca acestea să le poată declara contrare Constituţiunii.”, , 

171). Iată considerentele tribunalului, redactate de fostul preşedinte Algiu: 
„Considerând că după principiile Constituţiei noastre, Statul este alcătuit 

«din trei puteri : puterea executivă, puterea leiguitoare şi puterea judecătorească, 
ale căror atribuţiuni centrale sunt determinate de Constituţie ; i 

„Că fiecare putere este datoare să se mărginească în cercul competinţei 
sale şi 'n acelaș timp să-şi menţină atribuţiile sale ; | 

„Considerând că puterea legiuitoare are în 'atribuţiunile sale sarcina de a. 
-confecţiona legile, iar puterea judecătorească de a le aplica la diferite litigii 
“deduse de părţi înaintea sa (art. 14 şi 26 din Constituţie); că puterea legiuitoare. 

'* se compune din Adunările constituante pentru confecţionarea şi modificarea Con- 
“stituţiei şi din Adunările legiuitoare comune, care confecţionează legile ordinare ; 

„Considerând că şi legile constituționale sunt tot legi şi prin urmare 
"aplicaţia lor în litigiile între părţi intră în competinţa puterii judecătoreşti, ca şi 
“aplicaţia legilor ordinare ; : a 

Ş 5: i N - . . . .. „Că, de aci rezultă că dacă legea ce se invoacă înaintea tribunalului, ar fi 
în contra dispoziţiunilor pretise ale Constituţiei, judecătorul trebuie să acorde
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e) La aceste patru argumente ale tribunalului, d. J ze mai 

adaugă încă unul, după părerea sa destul de puternic. Consti- 

tuţia, română, luată aproape pe deantregul după Constituţia. 

belgiană, nu mai reproduce art. 107 din Constituţia, belgiană, 

pe care se sprijină doctrina spre a susţine că în Belgia judecă- 

torii mau dreptul să controleze constituționalitatea, legilor. Din. 

moment de art. 107 Const. belgiană vorbea, de controlul consti. 

tuţionalităţii regulamentelor și deciziilor administrative, din. 

moment ce n'a mai fost reprodus, î înseamnă că la noi s'a înţeles. 

să se facă, apel, în această materie, la principipiile generale, pe- 

care le-am examinat mai sus 12). : 

- precădere dispoziţiunilor constituţionale, care trebuie să se impună prin autori-: 

tatea lor, atât legiuitorului cât şi judecătorului ; ! 

„Considerând că aceste atribuţiuni ale puterii judecătoreşti rezultă din. 

principiul chiar al acestei puteri, căci rolul său constituțional consistă în a aplica. 

legile, atât constituţionale cât şi ordinare, în procesele deduse. înaintea sa, ceiace 

implică, în mod necesar, competinţa în caz de contrarietate între legi, de a decide! 

care din ele trebuie să fie preferată, aşa că nu este trebuinţă de un text formal spre-- | 

a se da în: competinţa tribunalului judecata constituţionalităţii legilor în pro- 

cesele de competinţa sa, ci, din contră, ar trebui un text formal, care să-i ridice: 

această competinţă 

„Considerând că este inadmisibil a se deduce din. dispoziţiile art. 108. 

din codul penal incompetinţa puterii judecătoreşti de a aplica Constituţia şi prin 

urmare de a judeca constituţionalitatea legilor, căci acest text. pedepseşte pe ju- 

decătorii cari s'ar îi amestecat în drepturile puterii legiuitoare, iar nu pe acel care- 

având să se pronunţe între aplicarea unei dispoziţiuni constituţionale şi a unei 

legi ordinare, câre se contrazic, dă preferinţă, conform principiilor fundamentale, 

dispoziţiunilor: constituţionale în contra legii ordinare ; : 

„Considerând că, din contră; prin art. 77 din legea organizării judecătoreşti. . 

se prevede că judecătorul, înainte de a intra în funcţiune, trebuie să jure că va. 

observa Constituţia şi legile ţării, ceiace denotă până la evidenţă că legiuitorul 

ordinar, făcând aplicaţia principiilor constituționale relative la separaţiunea pu- 

terilor şi la atribuţiunile lor, respective, a recunoscut în mod formal puterii jude- 

cătoreşti plenitudinea atribuţiunilor de a aplica atât Constituţia, cât şi legile şi î în 

consecinţă de a decide în caz de contrarietate între ele“. 

-172) “Trebuie să observăm că argumentarea d. Jăze nu poate scăpa unbi 

critici obiective ; în adevăr, atunci când a fost vorba de Belgia, am văzut că 

s'a susţinut inadmisibilitatea controlului constituţionalităţii legilor, tocmai pe mo-. 

tivul că art, 107 Const. nu s'a ocupat de această chestie. În tăcerea textului 

nu se putea crea o dispoziţie de asemenea natură. Dacă legea ar fi înţeles să . 

institue acest control, ar fi spus-o, aşa cum a făcut-o pentru regulamente şi 

decizii. In cazul de faţă d. Jăze referindu-se la textul art. 107 şi la discuţia.
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- Inalta, Curte $. I, având să .statueze asupra acestui inci- 
-dent prealabil, dacă tribunalele pot judeca, constituţionalitatea 
legilor, împărtășește. şi dânsa aceleași motive adoptate de tri- | 
bunal, plus motivul dedus din art: 107 Constituţia belgiană 172), 

„-In ce priveşte motivul tras din art. 108 c. p. Inalta Curte aduce. 
„-o motivare foarte curioasă : „Considerând că, din art. 108 e. p. 
nu se poate trage niciun argument serios în susținerea moti- 
'vului de recurs ;scă, în adevăr, mai întâiu nu se poate invoca 
la noi, în soluţiunea unei chestiuni de drept constituțional, qis- 
poziţia unei legi ordinare, care nu poate nici modifica, nici in- | 

 terpreta Constituţiunea. 
„Că pe lângă aceasta, art.'108 din e. p. pedepseşte pe ma- 

Bistratul care ar opri sau suspenda executarea unei legi, iar nu . 
„pe acela, care în fața unui conflict de legi, dă preferință, dispo- 

ziţiunilor şi principiilor fundamentale ale Constituţiei...” 
Astfel se pune pentru primă dată, în totă întinderea ci, .. 

“chestia controlului constituționalităţii legilor la noi şi se creiază . - 
această remarcabilă jurisprudenţă 7). Era îndreptăţită sau nu 
Inalta Curte să decidă așa cum a decis? 17): a 

Li 

1 

“făcută în jurul lui, trage concluzii complect contrarii, în sensul că din moment 
„ce legea a' tăcut, înseamnă că a admis controlul constituţionalităţii. i 

Nu avem lucrările preparatorii ale Constituţiei din 1866 şi nici nu şti 
” „dacă au fost făcute, spre a ne da seama de motivele cari au determinat pe le. - ” ! 

, . ? i . _“giuitor să proceadă astfel. - , . . . 
- 173) Cas. |, Dec. 261/0912 în.C. jud., 1912, No. 32, pp. 373. Recursul în "Casaţie s'a făcut împotriva jurnalului tribunalului prin care se declara compe- 

“tinte să judece constituţionalitatea “legilor. - 
174) Desigur, această problemă a provocat vii discuţiuni şi critici. Vezi 

-contra dreptului de a controla constituţionalitatea legilor pledoaria 'd. S. Rosental 
“în Dreptul, No. 62, 63, 641912 şi în Pand. Rom., 1923, 1, 65; N. Bazilescu în C.. 
Jud... No: 13/912, p. 145 şi urm. Deasemenea, Toma Stelian, la 1910, cu ocazia 
:desfiinţării "contenciosului administrativ. (Adunarea Deputaţilor, şedinţele dela 22 şi 23 Feb: 1910 şi Senatul, 17, 18 şi 20 Martie 1910).. - 

Vezi pentru admiterea controlului constituţionalităţii legilor D. N. Comşa, 
în C. Jud., 1912 No. 4 şi 5, precum şi notele din No. 32 şi 40. A se vedea decizia 
"Curţii de Apel din Bucureşti, S. II, din 6 Iunie 1912, dată în acest proces, în “C. 'Jud., 1912, No. 50. . 

„şi 'scoase apoi în broșură. e 
. 175) lată considerentele Inaltei Curți : E | 

„Considerând că dacă o lege invocată într'o cauză oarecare este contrarie 

A se consulta şi concluziile depuse de Mişu Antonescu în acest proces
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Strict juridic vorbind, socotim că nu. Suntem partizani ai. 

controlului constituţionalităţii legilor, fiindcă socotim că numai 

astfel se poate păstra armonia şi colaborarea dintre puteri, fără. 

de care nu poate exista viaţă constituțională. Nu înțelegem să se 
dea justiţiei un rol mai mare decât celorlalte puteri și nici nu va. 

"putea avea justiția acest rol, dacă. fiecare dintre puteri se va. 

strădui să rămână în marginea competinţelor fixate de lege şi 

dacă magistratura va rămâne străină de luptele politice. Dar: 

socotese că la 1912, Inalta Curte nu putea suspenda cursul unei. 

legi pe motiv că aceasta ar viola Constituţiunea, deoarece aveam 
textul categoric al art. 108 c. pen. Interpretarea constantă dată. 

” Constituţiei, judecătorul, în faţa : acestui conflict, nu se! poate sustrage de a judeca. 

procesul ; 

„Că, precum în cazul" de contrarictate între două legi ordinare, este în 

? drept şi dator să le interpreteze: şi să hotărască care din ele are să fie aplicată, 

tot aşa este dator să urmeze şi în cazul când una din aceste legi este: Consti- 

- tuţiunea ; 

„Considerând că în aceste limite nu se poate tăgădui puterii “judecâto-. 

reşti dreptul de a verifica constituţionalitatea unei legi ; 

„Că într'adevăr, acest drept rezultă mai întâi în mod firesc şi logic: 

- din natura şi atribuţiunile acestei puteri care sunt, precum s'a 'mai zis, de a 

aplica legile, prin urmare şi legea constituţională ; , 

„Că nu există! nici o dispoziţie în Constituţiune prin care să se ridice: 

-_ acest drept al puterii judecătoreşii ; din contră, legea de organizare judecătorească 
consfinţind acest drept, prin art, 77, obligă pe judecător sub jurământ, a observa. 

nu numai legile, dar şi Constituţiunea; 

- „Că dealtfel, în Statele unde n'au fost motive speciale ca prin texte ex-:- 

prese să se interzică puterii judecătoreşti dreptul de a verifica constituţionali» 

tatea legilor, doctrina, fără nicio dificultate, ii recunoaşte acest drept; | 

Că în Belgia, a cărei Constituţiune a servit de model Constituţiunii noa- 

stre, chestiunea este discutată şi acei cari susţin necompetenţa tribunalelor, se 

bazează pe un text din acea Constituţie şi anume pe art. 107; 

„Considerând că dispoziţiunea din acest articol n'a fost introdusă în. 

„Constituţia noastră şi prin urmare nu se poate tăgădui puterii. judecătoreşti, nici 

măcar pentru acel argument de text, dreptul de a aplica pe lângă legi și Con-: 

stituţiunea ; 

„Considerând dar, că în cazul de contrarietate de care ne ocupăm, jude- 

cătorul are drept să verifice constituţionalitatea legii ordinare şi găsind că este 

contrarie Constituţiei, să: dea preferinţă dispozţiunilor “constituţionale ; 

-, Că, într'adevăr, Constituţia, spre deosebire de legile ordinare, este per- 

manentă şi nu se poate revizui decât pe cale excepţională, în modul şi cu for-- 

mele speciale prevăzute într'insa ; „i 

„Că, ea fiind temelia edificiului nostru social, se impune. prin autoritatea. .
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acestui text „în Franţa cât şi la noi, este în sensul susţinerilor 
noastre. Din acest punct de vedere găsesc întemeiată opinia se- 
parată a d-lui Jude I. Manu, dată în acest proces şi a dd. con- 
silieri Ar. Alexandrescu şi N. Schina, cu ocazia judecării altui 
proces la Curtea de Apel din București, s. Il 176), 

| Inalta Curte î însă, a sacrificat textul legii pentru a face 
să triumfe -un principiu superior, absolut necesar în viaţa con- 
stituțională a Statului. Dacă atunci necesitatea acestui: principiu 
nu părea atât de evidentă, azi, în faţa Parlamentelor de după, 
războiu, nimeni nu se mai poate îndoi. 

„De părerea Inaltei Curți a fost d. Prof. C. Disescu 172), care 
se exprimă textual : „„- Constituția fiind baza, fundamentală a. 

— organizării sociale, tot ce-i în contradicţie cu dispoziţiile ei, e 
nul. Nu ni se poate obiecta că se violează principiul separaţiei 

7 „N 

sa tuturor, este „legea superioară şi suverană şi deaceca judecătorul este dator. 
să-i dea această preferinţă ; ' 

„Că, procedând asefti, nu se poate zice că judecatorul iese din competinţa * 
"sa şi uzurpă atribuţiunile puterii legiuitoare, ci din contră, îşi îndeplineşte 'obli- 
gaţiunea strict legală, aceia' adică de a decide care lege urmează să fie' aplicată 

“în procesul adus în judecata sa ; hotărirea o dă numai pentru acea speţă, ca nu 
are un caracter absolut, şi general şi prin urmare, judecătorul rămâne în. cercul 
atribuţiunilor ce i s'au fixat de Constituţie ; . 

„Considerând că, din art. 108 din codul penal nu se poate trage. nici un 
argument serios în! susţinerea motivului de recurs; 
- „Că, într "adevăr, mai întâi nu se poate invoca la noi, în soluţiunea unei! 

" chestiuni de drept. constituţional. dispoziţiunea unei legi ordinare, care ar opri 
sau suspenda executarea unei legi, iar nu pe aceia care în faţa unui conflict 

„de legi, dă preferinţă dispoziţiunilor şi principiilor fundamentale ale Constituţiei ; . 
„Considerând „că, dreptul şi datoria ce rezultă din Constituţia noastră 

pentru judecător de a face. pentru litigiul care-i este supus să se .respecte 
principiile constituţionale faţă cu o lege care le-ar călca,' se justifică pe deplin 

„şi nu poate da loc la nici o temere de a abuza din parte-i, căci, pe deopart:, . 
nici, un interes nu împinge pe judecător să refuze aplicarea .legilor cari sunt 
în conflict cu Constituţia, iar pe de altă parte, aprecierea lui. în această privinţă 
este supusă fără nici o întârziere, prin legea asupra Curţii de Casaţie, contro- |; 

” lului direct al acestei Inalte instanţe, care, prin organizaţia sa şi prin natura atri- 
buţiunilor sale, se. poate pronunţa în afară de orice “influenţă a luptelor politice, 
„cu toate garanţiile de independenţă şi imparţialitate“ . 

176) Rezolvat prin.decizia din 6 Iulie 1912, _ 

177) Curs de drept public român, 1890, p. 532 şi edit, 1915, p. 661. Vezi . 

contra A, Degre, Legi neconstituţionale în Scrieri juridice, t. Il, p. 443 şi urm.
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puterilor : tribunalele judecă pe cale specială, cle nu anulează 

legea pe cale generală” '*). » a - 

209. — Evoluţia jurisprudenţii. — Odată stabilită această 

jurisprudenţă, ea şi-a coritinuat mersul ei ascendent şi întâlnim 

'şi alte secţii ale Casaţiei pronunţându- se în acest sens ::9), până 

când legiuitorul a venit şi a consacrat expres acest drept în Con- 

„ stituţia: din 1923. 

Astfel, în 1921, cu ocazia, discutăţii constituționalităţii D, 

Lege 1420/920, care reglementa raporturile dintre proprietari și 

chiriaşi, Inalta Curte, în secţii-unite, se declară competentă să 

judece constituționalitatea unei legi. Procesul a venit în faţa 

secţiilor unite pentrucă şi celelalte instanţe de fond judecaseră 

constituţionalitatea acestui decret şi era divergență de hotă-: 
-xzâri 15). Deasemeni, în 1922, când se pune chestia constituţio- 

nalităţii art. 36 din legea agrară dela 1921, nici o instanţă jude- 

"cătorească nu stă la îndoială să examineze constituționalitatea 

acestui 'text. Această soluţie a instanţelor. de fond (Curțile de: 

Apel, căci preţul în primă instanţă se stabilea de comisiuni 

mixte, cu apel la Curtea respectivă):a fost consacrată de Inalta 

Curte de Casaţie în Secţii-Unite:*:). 

Legiuitorul din 1923, cu toată această jurisprudenţă: con- - 

stantă a Casaţiei, Gată. chiar în Secţii-Unite, a crezut că este - 

bine să consacre expres acest drept, tocmai pentru a nu se mai 

putea naşte în viitor discuţiuni asemănătoare celei din 1912. 

Controlul constituţionalităţii legilor este la noi opera jurispru- 

denţii, care a impus legiuitorului legiferarea acestui prin- 
cipiu 152) .. - 

178) De părerea că magistraţii pot examina constituţionalitatea, unei legi 

e şi d. C. Stere în Cursul. său de drept constituţional. | 

179) Cas. III; Dec. 194/913 în C. ind, 1913, p. 514, dată tot în procesul 

Soc. tramvaelor (fondul). , 

180) Cas. $. U., 2 lunie 1921 în Pand Rom, 1922, Il, 74. 

_181) Cas. S. U. 7 Spet. 1922 în Pand. Ron.., 1923, 1, cu o notă de Petre 

Missir. A se vedea prima decizie publicată în acest sens în Pand. Rom., 1922. 

1, 305 din 31 Martie 1922 cu notele dd. Basile Missir şi G. M. Sescioreanu. 

182) R. Alibert, op. cit. p. 27 arată că în Statele-Unite controlul con- 

stituţionalităţii legilor este opera Curţii supreme, precum în Franţa; Consiliul de 

Stat a creiat teoria recursului pentru exces de putere administrativă. Sunt atâtea 

instituţiuni care-şi justifică creaţiunea pe cale jurisprudenţială.
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"Inal doilea rând, legiuitorul a socotit necesar să legifereze- 
această creaţiune pretoriană, tocmai pentru a-i restrânge în- 
tinderea. Astfel, prin art. 103 din Constituţie, se dă dreptul de a 

„ judeca. constituţionalitatea . legilor numai. Curţii de Casaţie în. 
secţii-unite, nu tuturor judecătorilor, ca până acum :*%). Sistemul 
acesta introdus de legiuitorul nostru se deosebâşte de sistemul 
american și se apropie de acel al ţărilor în care există un tri- 
bunal special al constituționalităţii, a : , 

B) REGIMUL ACTUAL. 
. 

4 

210. — Sistemul Constituţiei din 1923. — Constituantul ro- 
mân dela 1923 a introdus controlul justiţiei asupra constituțio- 
nalităţii legilor, caracterizat prin două dispoziții speciale : 

| a) Controlul constituționalităţii legilor este dat numai în 
căderea Curţiii de Casaţie în Secţii-Unite. El se poate exercita: 
numai pe calea excepţiei, de inconstituţionalitate, ridicată cu 
ocazia judecării unui proces. Hotărîrea dată n'are putere de Iu 
cru judecat decât asupra speţei rezolvate. 

Motivul care a determinat pe legiuitor să dea numai în 
căderea Curţii de Casaţie, judecarea neconstituționalității nu 
este un motiv de desconsiderare a drepturilor celorlalți judecă- - 
tori, ci numai pentru o mai bună administrare a, justiţiei 15), 
Pentruca, să nu se întâmple, ca în procesul tramvaelor, ca pe ca- 
lea aceasta a controlului constituţionalităţii, un proces să treacă | 
de două ori prin faţa, aceloraşi instanţe și pentruca, decizia care . - 

"stabileşte validitatea sau inconstituţionalitatea legii să aibă o 

cât mai mare autoritate, s'a dat judecarea constituționaliăţii 
legilor în competinţa exclusivă a secţiilor-unite ale Inaltei Curți. 

b) Constituţionalitatea legilor se judecă la urmă, după ce 

N 

183) Raportorul Constituţiei, d. Prof. c. Disescu, a fost de părere că acea- 

stă: chestie a constituţionalităţii legilor „trebuie să fie dată în judecata tuturor 

magistraţilor, pentrucă altfel s'ar violenta conștiința magistraţilor dela Tribunal | 

şi Curte şi s'ar viola principiul egalităţii judecătorului în exercițiul jurisdicţiunii“. 

, 184) Vezi Desbateri Parlamentare, Senat, Răspunsul ministrului Al. Con- 

” stantinescu, în Al. Lascarov-Moldovanu, Constituţia României din 1923, p. 394.
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procesul a străbătut toate gradele legale de jurisâicţie. Această 

cale constitue un mijloc extraordinar de atac al unei hotăriri 15). 
Jurisprudența. Casaţiei, atât înainte de legea Curţii de 

Casaţie '*), cât şi în urmă :*), a stabilit că “chestia, constitu- 

ţionalităţii unei legi nu poate fi adusă în faţa, secţiilor-unite de- 

cât după ce procesul a străbătut toate gradele legale e juris- 

dicţie. Art. 29 din legea Curţii de Casaţie prevede o singură. 

derogare, atunci când reclamantul acceptă suspendarea, judecării 

fondului procesului pentru a se decide în prealabil de secţiile- 

"unite în privinţa constituţionalității” legii a cărei aplicare se 

„cere 1%5), | 

211. — Examenul jurisprudenţii. — Examinând însă des- . 

voltarea pe care a luat-o jurisprudenţa noastră în ultima vreme, 

în această materie, ajungem la, concluzii destul de interesante. 

Astfel, Inalta Curte, printr'o decizie din 24 Sept. 1925 1%) hotă- 

răşte că chestia neconstituţionalității unei legi are a fi exami- 

„nată dintr'un îndoit punct de vedere : al constituționalității 

interihe şi al celei externe. Atunci Gând este vorba de consti- 

tuţionalitate intrinsecă a unei legi, instanţa competinte de a, ju- 

deca este Curtea de Casaţie în Secţii-Unite; atunci însă când 
"este vorba de constituționalitatea ewtrinsecă, instanţa compe- 

165) Art. 29 |. Curţii de Casaţie din 1925. . 

„186) Cas. $. U., 24 Sept. 1925 în Pand. Săpt., 1925, p. 577. 
187) Cas. S. U., 10 Dec. 1925 în Pand. Săpt,, 1926, p. 49: Vezi şi Cas. 

" 1," Dec. pen. 1841 din 10 Oct. 1923 în Juris. Rom., 1923, p. 519. 

188) Cas. S. U., 17 Martie 1927 în Pand. Săpt.. 1927, p. 358. 

189) Dela această dispoziţie categorică a legii, s'a îndepărtat Inalta Curte, 

prin decizia sa din 20 Oct. 1927 dată în secţii unite (Pand. Săpt., 1927, p. 813), 

hotărind că chiar dacă reclamantul (recurent) acceptă să se judice în prealabil 

- aceste motive de neconstituţionalitate, totuşi, întrucât motivele de fond au o .im- 

'portantă legătură cu chestia constituţionalităţii, trimite afacerea spre a fi judecată 

întâi de secţia respectivă a Casaţiei. Inalta Curte a revenit însă la textul legii prin 

decizia Cas. S. U., 1 Martie 1928 în Pand. Săpt., 1925, p. 314 şi în Pand. Săpt,,. 

1929, p. 242. | 
În momentul când imprimăm aceste rânduri, ne găsim în faţa unei noui 

decizii a Cas. S. U., 7 Noembrie 1929 în Pand. Săpt., 1930, p. 51, prin care 

Inalta Curte, revenind asupra ambelor sale jurisprudenţe, decide că chestiunea 

constituţionalităţii unei legi poate fi dusă în faţa Inaltei Curţi în Secţii-Unite nu- 

mai în. cazul când ambele părţi în proces consimt la suspendarea afacerii în fond 

pentru a se judeca mai întâi chestiunea constituţionalităţii. Jurisprudenţa nu este 

deci fixată încă în această privinţă: « ea se va fixa desigur în sensul ultimei decizii. 

7
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tinte de a judeca este instanţa ordinară 190) ; ; competinţa « spe- 
cială a. secţiilor-unite a fost fixată de legiuitor numai pentru. . 
examinarea în fond a deosebirilor dintre legea fundamentală. 
și legea specială. Atunci însă când lipseşte o' condiție esenţială. 
de formă a unei legi, cheştiunea aceasta poate fi examinată și 
censurată, de orice instanţă judecătorească, căci din moment ce- 

„lipseşte o formă cerută pentru existenţa unei legi, acea lege nu 
există, mare fiinţă şi putere legală și tribunalele sunt chemate- 
“să aplice legea :*:). . 

Am arătat că suntem partizanii « opiniunii cari cere să se: 
dea judecarea constituționalităţii legilor în căderea tuturor in-. 
stanţelor judecătoreşti ; ; legea a preferat să adopte sistemul. 
opus, instituind Curtea, de Casaţie ca singur organ de control. 

"Dar legea n'a făcut nici o distincţie între aceste două feluri de- 
„constituționalitate. stabilite pe cale de interpretare. Socotim că. 
nici” Inalta Curte nu era, îndreptăţită s'o facă — deşi, trebuie- 
s'o recunoaștem, cu ocazia, desbaterilor parlamentare nimeni nu. 
s'a gândit la această, problemă. In adevăr, dacă s'a ajuns la. 
'concluzia,că numai Curtea de Casaţie este competinte să judece: 
constituționalitatea unei legi, nu vedem de ce restul instanţelor: 
judecătoreşti ar putea judeca, constituţionalitatea "extrinsecă. 
De ce sunt competinte întrun caz și nu și în celălalt? De 

“multe ori chestiile de formă sunt mai complicate și mai grele *- 
decât cele de fond. Şi chiar Inalta Curte a recunoscut acest. 

190) „Considerând că astfel pusă chestia, ea nu este de competinţa sec-: 

fiilorLunite ale acestei Inalte Curți, întrucât nu este vorba de violarea vreunui. 

principiu constituţional printr'o dispoziţie de lege ordinară, ci de lipsa unei. 

cerinţe de formă a legilor de recheziţii — cum se pretinde, ca să fie aplicabile. în. 

Bucovina, chestiune ce putea fi ridicată! înaintea oricărei instanţe de fond; că. 

asemenea chestiune de formă pentru aplicabilitatea oricărei legi, neputând con-- 

stitui o chestiune de constituţionalitatea legilor, în sensul art. +03 din Constituţie, 

afacerea urmează a fi trimisă în faţa S. III, care a fost sesizată cu acest recurs". 

A se vedea şi nota d. av. S$. Şerbescu în Pand. Rom., 1925, I, 195. 

191) Cas. $. -U., 20 Oct. 1927 în Pand. Săpt., 1927, p. 813: „Ca deaze-- 

meni'-şi chestiunea dacă textul art. 106 din legea vămilor s'a votat sau nu. 

în aceiaş formă de ambele corpuri legiuitoare, poate fi ridicată şi cercetată 

de orice instanţă de judecată, căci acestea fiind chemate a aplica legea, sunt: 

datoare să examineze mai întzi Cacă ca îndeplineşte toate condiţiunile d= 

formă necesare pentru existenţa ei... ” 
ve
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lucru şi se pare că a revenit asupra vechii sale decizii 1%). Che- 

stia dedusă în judecata Secţiilor-Unite era aceia de a şti dacă 
este constituţională o lege votată de membri ai Parlamentului 

cari nu sunt cetăţeni români. Inalta, Curte, după jurisprudenţa 

ei anterioară, ar fi trebuit să spună că verificărea unei legi din 
_punet de vedere al formelor (și era o chestie tipică de formă, 
aceia de a şti dacă o lege a fost votată de membrii Pârlamen- 
tului), este o chestie de competinţa. tuturor instanţelor, cu re- 
curs la secţia respectivă a Casaţiei. Secţiile-Unite se declară 
însă competinte să judece această chestie, pe care o respinge 

pe alte considerente !:*). Socotim că aceasta este intepretarea 
cea mai justă ce se poate da art. 103 din Constituţie. 

212. — Când poate fi ridicată chestia constituționalităţii 7 — 
Evident, astfel pusă problema, ea nu constitue nici o greutate în 

rezolvare. Chestia, constituționalităţii unei legi poate fi ridicată, 

„atât la instanţele de fond cât şi Ja Inalta Curte, până în ultima 

fază a, procesului, căci este o chestie de ordine publică 104), S'a, 

'stabilit printr'o decizie recentă 1) că această chestie poate fi 

ridicată pe cale de apărare, chiar cu ocazia, judecării divergenţii 

- la Casaţie, fără să i se poată opune tardivitatea, 

„Chestiunea cea mai importantă e aceia de a şti dacă che- 

stia constituționalității unei legi poate fi dedusă direct în faţa 

secţiilor-unite ale Inaltei Curți, fără să fi fost ridicată înaintea 

instanţelor respectve de judecată. Problema a 'fost rezolvată 

"prin două decizii ale Inaltei Curți :%) şi soluţia dată a găsit 

192) Prin Dec. Cas. S.U., Dec. 34, 35 şi 36 din 23 Linie 1927 în Pand. 

Săpt., 1927, p. 621. 

193) „Considerând că vcificarea titlurilor membrilor Parlamentului se 

face de însuşi Parlamentul, care singur judecă contestaiile ce se ridică în acea- 

"stă privință, aşa că puterea judecătorească nu poate impieta asupra prerogati- 

velor puterii legiuitoare şi examina dacă compunerea corpurilor legiuitoare: s'a 

făcut sau nu numai cu cetăţeni români; 

„Că, prin urmare, această Înaltă Curte nu poate cerceta neconstituţio- 

nalitatea. legii pentru organizarea Dobrogei-Noui din acest punct de privire, etc... 

194) Vezi “în acest 'sens, deşi în altă materie, dar pentru identitate de 

- rațiune, Cas. S. U., 21 Oct. 1926 în Pand. Săpt., 11927, p. 3. 

195) Cas. S. U.,.18 Dec. 1926 în Pand. Săpt., 1927, p. 497. 

196) Cas. S. U., 11 Martie 1926 în Pand. Săpt., 1926, p. 411; Cas. S. : 

:U., 3 Noembrie 1927 în Pand. Săpt., 1927, p. Sl şi în Pand. Săpt., 1928, p. 

169; Cas. S. U., 5 Mai 1927 în Pand. Săpt., 1927, p. 501. 

G Alexianu — Curs de Drept Censtituțienal i : PE 2i
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aprobarea complectă, a d-lui procuror general al Inaltei. Curți, 
I. N. Stambulescu. 127), Inalta Curte stabileşte că, din moment ce 
un proces a. străbătut toate gradele de Jurisdicţie, inclusiv Ca- 
saţia, el este un proces terminat şi chestia constituţionalităţii 
nu se mai poate pune :%5). Cu alte cuvinte, în materie de incon- 

“stituționalitate nu se poate seziza direct instanţa competinte să 
„judece, ci această instanţă trebuie sezizată prin intermediul unor 

instanțe incompetinte. Este adevărat că legea, Curţii de Casaţie, 
prin art. 29 1%), pare să întărească soluția adoptată de Inalta - 
Curte, şi susţinută de d. Stambulescu. Dar acest argument, dedus: 
din textul legii, e numai aparent şi nu poate. rezista în faţa, 
marilor principii de interpretare. - . | 

Să examinăm însă argumentele date de d. 1. N. Stambu- 
Jescu 2%) 'şi care, desigur, sunt şi ale Inaltei Curți, care adoptă 

„concluziile d. procuror general. D-sa dă două argumente î în sus- 
ţinerea, tezei sale: - | 

_a) Din moment ce partea a , acceptat să i se aplice o lege, 
fără a obiecta, că-i: neconstituţională, fie chiar în ultimul mo- 
ment, prin recursul făcut, ea a achiesat, a primit să i se aplice 

„0 lege neconstituţională şi nu mai poate invoca acest fapt, din 
„moment ce a primit să fie astfel judecată ; 

b) Dacă un proces s'a terminat printr'un recurs, el este 
- un proces definitiv sfârşit şi nemai fiind proces, chestia con- 
stituţionalităţii, aşa cum s'a arătat mai sus, nu: poate fi dedusă ; 

„în judecată, RR 

Argumentul prim, dedus din achiesare, atunci când este 
vorba de o chestie de ordine publică — şi nu cred să existe 

197) Vezi Dreptul No. 38/927 şi raspunsul nostru din Dreptul No. 40/927. 

198) Cas. S. U., 11 Martie 1926, loc. cit; „Că dar Secţiile-Unite ale 
Curţii de Casaţie nu pot judeca o asemenea chestiune ce s'ar judeca pe calea 
unui recurs direct îndreptat aci în 'contra unui act administrativ de autoritate, un 

asemenea act putând fi atacat numai ca ilegal înaintea contenciosului adminis- 

trativ şi acolo apoi s'ar putea ridica chestiunea de neconstituţionalitate ă legii, 

pe baza căreia agentul administrativ a instrumentat“. ! . | | 

199) „Instanţa înaintea căreia se va fi ridicat chestiune de constituţio- 

nalitatea unei legi va continua să judece procesul, rămânând ca chestia de con- 

stituţionalitate să fie adusă în judecata Secţiunilor-Unite ale Curţii de Casaţie 

” după ce procesul. va fi fost rezolvat în mod definitiv, chiar şin Casaţie, prin - 

“rezolvarea altor motive de recurs de secţiunea competinte”' . 

200) Dreptul, No. 38/927.
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altă chestie de ordine publică mai importantă decât aceasta, 

„nu poate rezista. Ordinea publică interesează atât de mult, încât 

este dată în paza, instanţelor judecătoreşti, cari o pot ridica din 
oficiu. : . 

„In privinţa argumentului al doilea, socotim că un proces 

care se termină. printr'un recurs nu este un proces sfârşit. Ne 

găsim în fața unui proces sfârşit numai în cazul când hotărîrea 

nu.mai poate fi susceptibilă de 'nici o altă cale de reformare, 

ordinară sau extraordinară. Un recurs sfârșit la secţia respec- 

tivă a Inaltei Curți sau la instanţa, specială de casare, poate fi 

anulat de Secţiile-Unite ale Inaltei Curți, pe motiv că legea este 

" neconstituţională. Procesul nu-i, deci, sfârşit Gin moment ce 

hotărîrea mai poate fi anulată. Dacă legiuitorul a. dat părţii 
încă o instanţă de control a aplicării legilor, nu se poate sus- 

ţine că un proces este terminat înainte de a se fi epuizat toate 

mijloacele de apărare și căile de atac prevăzute de lege. Legiui- . 

torul a; creiat, prin art. 103 din Constituţie, ca și prin art. 29 

„legea Curţii de Casaţie, o nouă instanță de judecată, Secţiile- 

Unite ale Inaltei Curți. Nu se poate spune că un proces este 
terminat înainte de a se fi epuizat calea contestației prevăzută 

"de lege și cu ocazia judecării căreia poţi foarte bine ridica 

- chestia constituţionalităţii. ă 
* D. Stambulescu se pare că mai aduce un argument dedus 

din textul art. 29 1. C. de Casaţie, care se exprimă astfel : „In 

acest caz (când neconstituţionalitatea a fost ridicată la instan- 
ţele obişnuite de judecată) partea care a contestat coustituțio- 

nalitatea, va. ataca. hotărîrea sub forma. unui recurs special î îna- 

intea secţiilor-unite, etc....”. Argumentarea ar fi că numai partea 

care a ridicat constituționalitatea la instanţele obișnuite, poate 

seziza secţiile-unite, că din moment ce ai achiesat și procesul 

s'a. sfârşit prin recurs, nu mai poţi veni direct la Secţiile-Unite. 

Acest argument este criticabil. Motivul care. a determinat pe 

legiuitor să introducă acest text se deduce din faptul că ma . 

voit ca secţiile-unite să fie sezizate direct de instanțele unde 

s'a ridicat chestia constituţionalității. Chesta constituţionalită- 

ţii nu poate fi judecată, decât la stăruința părţii interesate şi cu 

ocazia, judecării unui proces, altminteri, puterea judecătorească 

ar constitui o adevărat impietare asupra legislativei. 

In susţinerea argumentelor D-sale, d. Stambulescu exami- 

nează desbaterile parlamentare și ajunge la următoarea conclu-
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zie, pe care o redăm textual 201) : „Dar nimeni nu a pretins că, 
cineva ar putea să sezizeze deadreptul Casaţia, spre a: decide . 
dacă o lege este sau nu constituţională ; toţi. oratorii au pre- 
supus un proces pendinte la judecătorie, la tribunal sau la 
Curte; cu care ocazie una din părţi ar pretinde că legea ce se 
invoacă este neconstituţională”. | 

„ Examinând și noi textul desbaterilor parlamentare la legea 
Curţii de Casaţie, am găsit următoarea discuţie, care rezolvă . 
chestia în sensul susținerilor noastre. Astfel, la Cameră, depu- 
tatul VI.. Atanasovici întreabă : „Iată care este întrebarea, pe 
care-mi permit a pune d-lui ministru de Justiţie, şi d-lui raportor 
şi din aceste răspunsuri va rezulta o lămurire cu privire la di- 
ficultăţile care se ivesc în practică : Presupunem că partea n'a 
ridicat chestiunea anticonstituționalităţii înaintea instanţei în 
faţa căreia se judecă. Poate şi atunci va putea să o ridice dea- 
dreptul în faţa, Curţii de Câsaţie în secţii-unite, mai ales fiindcă 
este vorba, de o chestiune de ordine publică, întrucât se discută 
chestiunea principiului constituţionalităţii legii ? După părerea 
mea, cred în mod neîndoios că lucrul este posibil. Aştept însă, . 
răspunsul cuvenit”. La aceasta G. G. Mârzescu, ministrul ju- 
stiției răspunde : „Această chestiune se poate să fie ridicată şi 
înaintea secţiunilor-unite ale Curţii de Casaţie” 202). | 

- Dar nu numai atât. Din declaraţiile ministrului de justiţie, 
făcute la Cameră cu ocazia discuţiei art. 103 din Constituţie și 
citate şi în expunerea, de motive a art. 29 din legea Curţii. de - 
Casaţie, rezultă tot aşa de categoric că partea poate seziza direct 
secţiila-unite spre a judeca constituționalitatea unei legi. 202) 

Socotim deci.că din acest punct de vedere chestiunea este. 
definitiv lămurită și. Inalta Curte va trebui să revină asupra ju- 
risprudenţii sale. 

201) Dreptul, 1927, No. 38, p. 303, col, II, dreapta, sus. . 
202) ' Desbateri Cameră, 1926, No. 38, p. 1066, citat şi de C. “Țunescu, 

Legea Curţii de Casaţie, 1927, p. 56—57, ia . . 
203) „Ce se va face cu acele procese care sfârşesc la tribunal, fără a 

merge la Casaţie ? ” IN j 
„Partea -va avea drept, .cum se va spune în viitoarea lege, să se adreseze 

direct înaintea Curţii de Casaţie, adică să facă separat acțiune de neconstituţio- 
nalifate inaintea Curţii de Casaţie, care va judeca de urgenţă şi cu precădere, 
precum .se va pune în lege, dacă legea este sau nu constituțională”. 

ie 

1.



. 
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Singurul lucru asupra căruia trebuie să ne oprim este că 

legiuitorul, printr'o inadvertenţă, care nu-i singura în această 

lege, a uitat să prevadă termenul înlăuntrul căruia trebuie de 

făcut un astfel de recurs special la, secţiile-unite. In tăcerea tex- 

tului trebuie să spunem că acest recurs poate fi făcut oricând. 

Această situaţie nu poate dura şi este absolut necesar să se 

modifice în această privinţă legea Curţii de Casaţie, stabilind ' 

şi pentru acest recurs special acelaş termen ca pentru recursul 
obişnuit. Pe „cale de interpretare nu , credem că sar putea creia 

o nulitate în lipsă de text. 

Tot aci este locul să arătăm că s'a stabilit de Inalta 

Curte 2:) — cu drept cuvânt — că toate incidentele în legătură 

cu inconstituţionalitatea legilor au a fi propuse și rezolvate de 

- secţiile-unite, 
213. — Autorităţile administrative pot ridica chestia necon- 

stituţionalităţii legilor? — Organele “puterii executive, Statul, se 

pot găsi uneori în situaţia de a vedea aplicându-li-se o lege pe 

care o socotesc neconstituţională. Poate el veni în fața Inaltei 

“Curți să: ceară înlăturarea acestei legi pe motiv că depăşeşte 

:Constituţia ? La prima vedere, problema ar părea imposibilă. 

Puterea, executivă, al cărui șef promulgă legile, să vină tocmai 

dânsa, să ceară să se declare actul de promulgare -nevalabil, să-i 

:conteste legitimitatea sa ? 
„ Dar privită in punct de vedere general, problema nu poate 

suferi discuţie. Constituţia, organizează competințe ; toate orga- 

nele Statului trebuie să funcționeze potrivit acestor competinţe. 

Când unui organ al Statului i se aplică o dispoziţie, luată, de 

alt organ cu călcarea competinţei sale, datoria, acestui organ 

este că ceară înlăturarea aplicării acestei dispoziţii. Supunân- 

du-se unei dispoziţii luate de un organ peste marginele compe- 

tinţei sale, depășește el însuși competinţa, sa și săvârşeşte o ile- . 

-palitate,. Datoria organelor Statului este să se supună numai 

regulelor legale, edictate de organe competinte. Prin urmare, 

autorităţile administrative au nu numai dreptul, dar chiar da- 

toria de a, cere înlăturarea, legilor neconstituţionale, căci ele nu 

fac altceva, decât-să ceară respectarea competinţelor stabilite de 

| “Constituţie. | , . 

204) Cas. S. UL, 11 Martie 1926, în Pand. Săpt,, 1926, p. 386.
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"Am arătat că atât în Constituţia cehoslovacă, cât şi în 
„cea, austriacă, particularii nu pot deduce chestia, neconstituţio-. n pas. . A -. a. si . „nalităţii legilor în faţa instanţelor însărcinate cu acest examen. 
„decât pe cale indirectă. Pe cale directă, n'o pot duce decât auto- .. - 
” rităţile Statului, Curtea, Supremă, Dieta, Senatul, Camera De-: 
putaţilor, Tribunalul administrativ, ete. Ideia, care la noi sa 
desprinde din principiile generale, acolo este expres formulată, 
ba chiar se institue un monopol în folosul acestor organe, aşa 
cum. dealtfel instituise Napoleon în folosul Tribunatului prin. : 
Senatele consulte din anul X. Da | | 

„Cum rămâne însă cu promulgarea, în special în sistemul - 
Constituţiei noastre, unde Regele o poate refuza. ? Vom vedea. 
care este rolul promulgării. Regele însă, prin promulgare, exer-, 

 cită şi dânsul o competință, delimitată de Constituţie. Dar Re-. 
gele poate greşi, poate promulga o lege neconstituţională ; el * 
excede atunci competința sa, ; organele Statului, cari nu dețin. 
competința lor dela Rege, au dreptul şi datoria de a cere să 
se facă respectată ordinea competenţei stabilite. Numai astfel 
se poate asigura ideia de legalitate. | A | 

In fapt, șeful Statului, nici la noi, nici în Franţa, nici în. 
alte State, cu excepţia Germaniei, nu examinează, prin actul de 
“promulgare, dacă o lege este constituţională sau nu ; el exer-. 
cită o simplă competență. Şi mo face pentrucă s'ar amesteca 
în luptele politice, ar intra, în conflict cu Parlamentul şi şi-ar creia, o situaţie primejdioasă. Examinarea; acestei chestii este: 
lăsată unui organ imparţial, lipsit de orice preocupare politică. ! 

De altfel, autorităţile administrative, pentru respectul le- 
galităţii, anulează propriile lor acte. Un decret regal de numire a 

- unui funcționar poate fi anulat oricând pentru ilegalitate, de un A 
alt decret regal. Este nu numai un drept, dar o.datorie a auto- 
rităţii să restabilească legalitatea. Exact acelaș lucru :se în- 
tâmplă şi atunci când autoritatea cere înlăturarea, unei legi ca. 
neconstituțională. Diferența este numai că n'o poate anula. 
„singură, |. " a | 

-:214: — - Cum şi-a exercitat magistratura această preroga-. 
tivă ? A). Până la Constituţia din 1923. Inainte'de Constituţia 
din 1923, Inalta Curte a avut: să examineze, ca şi instanţele or-. 
dinare, o singură 'dată problema constituționalităţii legilor, în - 
afacerea tramvaelor, la 1912. Imprejurările de fapt în care se 
prezenta, acest proces au fost expuse. Chestiunea ds fond care 

.- 
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avea să fie rezolvată era înlăturarea ca a neconstituţională a legii 
din 18 Decembrie 1911, pe motiv că ar viola art. 36 din Con- 

„stituţia dela 1866, după care justiţia se exercită: de Curți şi 
tribunale şi art. 14, după care nimeni nu poate fi sustras dela 
judecătorii pe care-i dă legea. In adevăr, legea din 18 Decem- 
brie 1911, sub pretext de lege interpretativă, tranșa, procesul 
tramvaelor, pendinte în faţa instanţelor judecătoreşti. Justiţia 

„a înlăturat această lege neconstituţională, pe motiv că „ministe- 
rul cu concursul Corpurilor legiuitoare, se substituia, chiar la 
propria sa cauză, instanţelor judecătoreşti, căci a, impune jude- 
cătorului soluţiunea unui litigiu pendinte înaintea sa, este a ju- 
deca, în locul lui şi a-i dicta. hotărîrea asupra acelui litigiu” 2%). 
Cu toată pasiune ce-a deslănţuit acest proces şi cu toată cam- 
pania de „presă ce s'a dus, suntem datori să recunoaștem că de- 
cizia Casaţiei, deşi discutabilă, se poate menţine pe argumente ! 
„foarte serioase. , 

"Tot înainte de Constituţia din 1923, ca şi sub imperiul 
acesteia, Inalta Curte a avut să rezolve importanta problemă a 
fixării preţului moşiilor expropiate, a constituționalităţii 'art. 
'36 din legea agrară. Problema se punea mult mai gravă decât 
în chestia, tramvaelor. Aici era, vorba de un conflict — cel mai 
serios poate — dintre două clase sociale, țărănimea şi clasa 
proprietarilor. Era vorba de a se şti dacă art. 36, prin care se 
fixa preţul maxim al terenului expropriat, nu constitue o con- 
fiscare şi o violare a principiului constituţional, care garantează 
proprietatea. Inalta Curte, inspirându-se mai mult din motive 
de necesitate socială, a declarat constituţional textul care fi- 
xează maximul prețului terenului expropiat 205).. Cu toate cri- 
ticile care i s'au adus, această decizie a, răspuns unei adevărate 
„necesităţi sociale și a adus un real serviciu ţării 27). Inalta 

205) Cas. 1, Dec. 549 din 1912 în C. Jud. 1912, p. 762. ! 
206) Vezi Cas. S. U., 7 Sept., 1922. în Pand. Rom., 1923, 1, cu o notă de 

Petre Missir. Jurisprdenţa a rămas constantă în „sensul acestei decizii. Prima 
decizie a Cas. S. Ul. Dec.:2 din 31 Martie 1922 în Juris. Rom., 1922, p. 146. 

„207) Este locul să relevăm aici o' importantă decizie a Inaltei Curți S.U., : 
14 Martie 1929 în Pand. Săpt,, 1929, p. 409 prin care se stabileşte: 

a) Legea agrară făcând o derogare dela Codul civil în fâvoarea! femeilor 
“măritate şi a minorilor, n'a înţeles. să: extindă această dispoziţie și - incapabililor ; ” 

+» B) Desbaterile parlamentare şi lămuririle date de „ministru în Parlament 
“nu pot schimba textul legii. :
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Curte a adoptat aici în totul rolul Curţii Supreme din Statele- Unite. ae . ! 

„215. — Problema agrară. — Dar problema, agrară este prea. importantă pentru a nu inzista asupra ei. Regimul agrar, la noi, anterior începerii războiului, era un regim de mare pro- prietate, supus încă, în parte, unor dispoziţii feudale. Existenţa besmanarilor şi a clăcaşilor, dijma, ete. dovedeau acest lucru: Încă din 1914 se preconizează, transformarea, marei. proprietăţi şi atribuirea ei țăranilor cultivatori de pământ. Imprejurările cari Survin imediat fac imposibil acest proect. In plin răsboiu, legiuitorul, nostru, în 1917, la Iaşi, vine să modifice Constituţia şi să înscrie dreptul de expropriere pentru utilitate naţională. Art..19 din Constituţia dela, 1866, unde se găsea înscris prin- cipiul garantărei dreptului de proprietate se modifică, Noul : „text păstrează “vechile principii în ce - priveşte exproprierea pentru . utilitate publică %). Lărgeşte însă considerabil no- țiunea de utilitate publică. Alături de această noţiune, consti- tuantul creiază posibilitatea de expropriere pentru utilitate na- fională, adăugând o serie de aliniate noui art. 19 2). După ce înserie acest nou principiu și determină cazurile în care se va. tace exproprierea, se ocupă în $ IV şi de preţul terenurilor ex- propriate în aceste condiţii şi hotărăşte că 'stabilirea lui se face în ultimă instanță de Curțile de Apel. Decretele-legi de expropriere, care au venit să desvolte principiile înscrise în Constituţie, au. prevăzut două dispoziţii, socotite ca neconsti-. tuţionale : | e Se | a) prin decretul-lege 3681/9183 se prevede exproprierea, deîndată, fără a se mai aştepta dreapta, şi prealabila despă- gubire 202) ; | a | 

”200) „Proprietatea de orice natură, precum şi toate creanţele asupra Sta- „tului sunt sacre şi. neviolabile, | 
„0 „Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru cauză de utilitate publică. legalmente constatată şi după o dreaptă şi prealabilă despăgubire”, 

201) Iată principiul pus de noul text: „Pentru cauză de utilitate na- ţională se sporeşte întinderea proprietăţii rurale ţărăneşti prin exproprierea tere „nurilor cultivabile, în măsura şi condiţiile următoare, în scopul de a se vinde- " ţăranilor cultivatori de pământ, cu precădere ţăranilor mobilizați din această: - categorie, sau a familiilor lor, dacă ei au murit din cauza sau în timpul răz- Boiului”. . ” 
202) Art. V D. L. 3631/918: „Executarea exproprierii va începe deîndată:
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b) prin decretul-lege 3697918 (art. 18), după ce se arată 
modul după. care se va stabili preţul, se fixează justiţiei un maximum peste care nu se paote trece (preţul regional de 
arendă înmulţit cu 20). Acest text devine art. 36 al legii agrare 
din 1921, cu singura deosebire că preţul regional se înmulțește 
cu 40. N e 

Prima problemă care s'ar fi putut ridica era aceia de a şti 
dacă în cadrul art. 19, luarea în. primire a terenurilor se putea 
face mai înainte de a se fi efectuat justa şi prealabila despă- 
gubire. Din cauza împrejurărilor :pârticulare în care se făcea . 
exproprierea, problema nu s'a pus în justiţie. Dar este unanim | 
„admis că atunci când este vorba de a se face o expropriere pe 
o.scară întinsă, în condiţii care privesc însăşi siguranţa Sta- " 
tului, principiul: prealabilei despăgubiri nu-și mai poate găsi 
aplicaţie 203), o | 

Dar, problema care sa pus în toată întinderea ei a fost 
aceia a constituționalităţii textelor care' impuneau justiţiei un 
maximum peste care aceasta nu putea trece în fixarea preţului. 
Inalta Curte, sprijinită pe textul Constituţiei modificată la Iaşi, 
a răspuns obiecţiunii ridicată că nu se putea impune justiţiei 
un maximum de preţ peste care nu putea trece, 'deoarece acest - 
maximum nu fusese prevăzut în: Constituţie. Argumentul” In- 
naltei Curţi e un argument de text. In adevăr, ultimele: aliniate 
ale art. 19 din Constituţie, modificat, prevede că legea de ex- 
-propriere, care va desvolta, principiile cuprinse în acel articol, 
ge va votă cu majorităţile prevăzute în ultimul aliniat al art. 
128 din Constituţie, adică cu majoritate absolută, Dar Consti- 
tuţia mai adaugă un ultim aliniat din care rezultă că dispozi- 
țiile acestei legi astfel votate vor fi înscrise în art. 19 din Con- 

" stituţie,. făcând parte integrantă din el. Ori, art. 36 din legea 
* 

după publicarea în „Monitorul Oficial” a acestui decret-lege şi 'se va urmări 
fără întrerupere până la terminare”. , 

lar art. 24 D. L. 3697/918: „„Hotărirea comisiunii locale se va da îndată 
după terminarea lucrărilor, chiar la faţa locului, printr'un proces-verbal... , . 

„Dacă hotărîrea este-dată în unanimitate, atunci obştea va fi autorizată 
prin inspectorul agricol să intre îndată în folosinţa terenului expropriat...”. 

203) Chiar legea de expropriere pentru utilitate publică din 1864 prevede 
dispoziţia luării în posesie a pământurilor necesare pentru o lucrare de apărare 
naţională fără prealabila despăgubire ; aceasta urmează să se efectueze ulterioz, 

+
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agrară din 1921, fusese votat în condiţiile prescrise de art. 19 
ul. aliniat din Constituţia modificată la 1917 ; el devenise prin 
aceasta text constituțional şi nu se putea ridica nici o obiec: 

3 

fixării preţului terenului expropriat. 

ție împotriva: lui Astfel ia sfârşit această mare problemă â. 

“216. — Problema fiscală. — Nu putem însă să nu rele 
văm o importantă decizie prin care se declară constituţională 
dispoziţia art. 130 din legea contribuţiilor directe din 1923 20), 

„care anulează toate scutirile de impozit acordate prin legi spe- 
ciale, scutiri ce nu sar găsi menținute în legea contribuţiilor 
directe. Dacă suntem de acord cu considerentele Inaltei Curți 

“atunci când vine şi afirmă „în materie de impozite este de prin-. 
- cipiu că cetăţenii n'au un drept, ci numai obligaţii, în sensul că 
legiuitorul regulează, contribuţiile după cum crede că reclamă 

„interesul general al Societăţii al cărei reprezentant este şi poate _- 
să revină asupra unei scutiri acordate anterior, întrucât inte- 
resul general primează interesul. individua” 2), nu putem fi 
însă de acord cu considerentul care aplică aceste principii, — 
indiscutabile dealtfel — şi atunci când este vorba, de scutiri de 
impozite acordate 'unor îniprumuturi, solicitate de Stat. Intre. 
Stat şi cel -care subscrie la împrumut, se închee un contract, în 
care ambele părţi își au obligaţia să respecte reciproc angaja- 
-mentele. A modifica singură una din părţi acest contract,. în- 
seamnă a aduce o desființare a dreptului de proprietate şi a 

"viola art. 17 din Constituţie. Iată. consideraţii care ne fac să 
regretăm că Inalta Curte. nu şi-a spus în această chestie cu= .» 
vântul hotărîtor şi a validat o lege care depăşeşte în chip grav 
textul Constituţiei şi care a adus şi aduce serioase prejudicii 

„creditului ţării. a | : 
Deasemeni, într'o serie întreagă de cazuri ce-au venit în - i 

desbaterile sale, Inalta Curte s'a pronunţat pentru constituţiona- . - 
litatea, legilor încriminate. Astfel, a declarat constituţional art, 
90 din legea vămilor 2%), art. 114—116 din legea Dobrogei-Noui, . | 

„care dispune verificarea titlurilor de proprietate ale imobilelor 

208) Cas. S. U.; 6 Oct. 1927 în Pad, “Săpt., 1927, p. 717. Vezi şi Case S. U., 31 Ian. în Pand. Săpt.,- 1929, p. 337. 
209) Pand. Săpt., 1927, p. 718. | E 

210) Cas. S. U., 12 Febr. 1925 în Pand. Săpt., 8/925. ! . Pa vw | | E  
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“rurale din Dobrogea-Nouă 21), legea Curţii de prize mari- 
“time 2:2), legea încurajării construcţiilor 2::), art. 75:şi 76 din 

- legea: agrară din 1921 214), art. 40 din legea avocaţilor 215), legea 
de organizare 2:) judecătorească din 1926, prin care se dă ju- 
“decarea „recursurilor fiscale î în căderea Curţilor de Apel, legile 
“cu efect retroactiv D legile pentru prelungirea contractelor 

7 

211) Cas. S. U., 9 Apr. 1925 în Pand: . Săpt, 10/925; Cas. S. U., 9 
Febr. 1928 în Pand.. Săpt., 1929, p. 241. 

„„ 212) Cas. S.U,, 17 Aprilie 1924, în C. Jud, 251925, 
> 213) Cas. S. Ul Noembrie 1923, în Juris. Rom., 21924. 

214) Cas*S. U., 29 Maiu 1924 în C. Jud,,-42]924, 
215) Cas. S. UL, 30. Oct. 1924 în C. ud., 421924... 
216) Cas. S. U., 27 Sept. 1927 în Pand. Săpt.,. 1927; p. 74l. 

PI 217). A se. vedea Cas. S. U.; 17 Mai 1928 in Pand. Săpr., 1929, p. 313, 
pin care se “declară valabile legile cu. efect retroactiv; Cas. Ss. U. 2. Noemb. 
"1928 în Pand. Săpt., 1929, p. 97. - 

Jurisprudenţa Casaţiei este constantă în acest sens. A. se vedea Cas. 
S. U., 11 iunie 1925 în Pand. Săpt., 1925 p. 337. In speţele indicate Inalta 
Curte în. secţiuni unite se pronunţă asupra constituţionalităţii unei legi cu ca- - 

„racter retroactiv. Legea pentru lichidarea averilor supușilor inamici, prin art. 36 
admite dreptul 'de tecurs chiar” şi împotriva hotăririlor rămase definitive sub 
imperiul vechii legi. . - 

Secţiile-Unite, ale Inaltei Curți stabilesc că aceasta nu violează întru nimic 
principiile de ordin constituţional. Ca o consecinţă şi 'o desvoltare a principiului 
constituţional avem art. 1 cod. civ. O derogare dela acest articol şi dela principiul 
neretroactivităţii este admisă de „jurisprudenţă în următoarele cazuri: când noua 
lege prevede expres retroactivitatea ; în cazul legilor interpretative şi: în. cazul 
legilor penale cari desfiinţează sau micșorează pedepsele prevăzute de legea sub 

__ care s'au petrecut faptele. şi în cazul legilor de procedură. A se vedea în acest 
- sens: Cas. 1. 595/912 în C. Jud. 741912; Cas. 1, 61912 în C Jud. 11/1912. Doctrina 

este de acord cu interpretarea dată .de Secţiile-Ulnite ale Casaţiei. Astfel D. 
“Jăze în „Cours de Droit Public” (1924) o spune categoric; „Le Parlement peut 
tres correctement organiser un nouveau râgime de, recours. Îl peut decider que ce. 

- regime s'appliquera aux decisions non encore definitives. C'est I'cvidence.:1l le 
peut aussi pour les decisions definitives, Il ne fait que modifier une -situation 
juridique generale: Le: regime des, recours en justice. La constatation faite par 
„le juge n'est pas effacâe: un des atributs juridique de nature gâncrale et imper- 
sonelle, — lirrevocabilite, — est efface pour Yavenir. Or un loi peut toujours tres 
correctement, du point de vue juridique, enlever.ă une acte son caractăre irrevo- 

“ cable. Une loi pourrait organiser, pour les donations dâja faites et irrevocables, de 
nouveaux cas de revocations, de nouvelles” exceptions ă la regle de Tizrevocabilite 
des donations (art. 953, du code civil). Cette loi s'appliquerait sans dificulte â 
mon avis, aux donations dâia faites avant la li nouvelle, (p. 93). 
= Dar D. D. Colin şi Capitant în Couzs ElEmentaire de droit civil francais,
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de închiriere 2:5), art. 3 al. b din legea contenciosului adminis- | 
trativ 21%, ete. ! - | 

„217. — Legi declarate neconstituţionale. — Inalta Curte 
a declarat totuşi ca neconstituţionale următoarele legi :. 

a) Legea pensiilor din 31 Ianuarie 1923 =), prin care se 
suspendă legile de pensii din teritoriile alipite până la alcătuirea 
nouii legi a pensiilor, deoarece contravenia dispoziţiilor art. 137 
din Constituţie, după care legile locale rămân în vigoare până 
la unificarea legislaţiei ; - o 3 

b) Legea din 5. August 19242»), prin care se perfectau 
 înstrăinările 'de terenuri în loturi mici, făcute după 1 Februarie 
1921, ca una ce era, în contradicţie cu dispoziţiile art. 3 al. 1 din: 
legea, agrară din 1921. | | 

c) Art. 23 din legea agrară din Basarabia, care ridică 
dreptul de recurs împotriva, deciziilor comisiei centrale de ex- 
propriere din Basarabia, pronunţate după promulgarea, Consti- 

, 
- ; 

. 4 

t. I, p. 55 (edit. 1923) luând ca exemplu legea chiriilor din 1918 şi legea de 
executare a contractelor încheiate înainte de război, cărora a trebuit să li se! 
aplice principiul impreviziunii, adaogă apoi: „cette loi a fait de plus echec au , 
principe de nonretroactivite, car elle permet de demarider la resolution meme, 
ă celui qui a €t€ condamne par une dâcision de justice pass en 'force de chose 
jugee pour celles de: ses obligations qu'il n'a pas encore executâes“, 

Şi la noi Inalta. Curte a declarat 'constituţionale legile de prelungirea 
contractelor de închiriere şi dispoziţiile din aceste legi prin care se anulează ho-, 
tăririle definitive de evacuare, dar neexecutate încă. Justificarea pe care o dă 
Inalta Curte în-ultima sa decizie Cas; S. U., 7 Noembrie 1929 în Pand. Săpt., 
1930, p. 49 este aceasta : „Neputându-se contesta legiuitorului ordinar puterea de 
a legifera asupra raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi, trecând peste conven: Ă 
țiunea părţilor şi prelungind contractele de închiriere când chiriaşii se găsesc în 

” posesiunea imobilelor, acelaş drept trebuie să-i se recunoască şi când proprietarii 
"au obţinut hotăriri definitive:de evacuare, pe care insă nu le-au executat, pentru 
motivul că aceste hotăriri nu creiază drepturi noui, ele nu fac decât să constate : 
şi să declare drepturile părţilor cari rezultă din convențiile încheiate între ele“, 
Justificarea Inaltei Curți se bazează mai mult pe interesul general decât pe prin- 
cipiile consacrate în această materie, - - 

Vezi în acelaş sens pentru legi interpretative Cas. S .U., 14 Februarie 
1929 în Pand. Săpt., 1929 p..362. ” 

218) Cas, S. UI. Dec. No. 2 din 2 Iunie 1921, în Juris. Rom. 1921, p. 226 
2181) Cas.-S. UL. 26 Aprilie 1928 în Pană. Săpt., 1928, p. 529. 
218) Cas. S. U., 19 Noembrie 1925 în Pand. Săpt., 1925, p. 673. 
219) Cas. S. U., 30 Sept. 1926 în Pand. Săpt., 1926, p. 793, 
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tuţiei, a fost considerat abrogat î în baza dispoziţiilor art. 103 
din Constituţie 22) ; 

d) Art. 3 al. ultim din legea contenciosului administrativ 
din 1925 a fost declarat neconstituiţonal, ca unul care exclude 
de controlul contenciosului administrativ actele administrative 
de autoritate şi gestiune ale Președintelui Camerii şi Senatului. 
Această excludere contravine dispoziţiilor art. 107 din Con- . 
stituţie. ) 

„Examinând aceste decizii, putem lesne să ne dăm seama 
că Inalta Curte a procedat cu toată circumspecţia necesară de- 
licatei sale misiuni şi a îndeplinit cu prisosinţă chemarea hără- 

. zită de legiuitor 22). Dar acum în urmă Inalta Curte a avut să 
se pronunţe asupra unor importante chestii de. constituţio- 
nalitate. 

218. — Problema Creditului agricol. — Pe baza legii din 
5 Aprilie 1873, care autoriză instituirea de societăţi funciare de 
credit rural, se constitue Prima Societate civilă de Credit fun- 

- ciar rural, „bazată pe o asociaţie a proprietarilor, având drept 
scop să procure proprietarilor împrumuturi ipotecare pe termen 
lung. Proprietarii. asociaţi garantau solidar plata. tuturor titlu- 
rilor emise” pe baza actelor ds împumut. Legea le garanta în 
acelaş timp că Statul nu ar autoriza, timp de 10 ani, nici o altă 
societate de a face operaţiuni qe asemenea natură. Prin legi. 
ulterioare, din 1888 şi 1903 privilegiul exclusivităţii, dată, fiind 
importanța. operaţiunilor făcute de această societate, se prelun- 
geşște treptat. In 1923 se vine cu o nouă lege prin care se auto- 

„riză societatea să facă şi alt fel de operaţiuni, aceasta. renun- 
ţând în schimb la privilegiul exclusivităţii ce mai avea până în 
1933. O renunțare şi dintr'o parte şi din alta deci, un acord nou, 
“pe baza legii din 1923, se închee între Stat şi Prima Societate 
de Credit funciar rural. 

220) Cas. S. U., 5 Febr. 1925 in Pand. Rom:, 1935, [, 193. In sensul abro- 
gării legilor anterioare: Constituţiei din 1923, care ridicau dreptul de recurs în 
casare, a se vedea Cas, S. UL., 21 Febr. 1929 în Pând. Săpt., 1929, p.:290. 

221) Inalta Curte a avut mult de lucru cu chestia de a şti dacă art. 3 
" din legea contenciosului ad-tiv al. b., prin care se ridică dreptul de recurs sau 
„acţiune în contencios împotriva hotăririlor disciplinare, este în contradicţie cu 
“dispoziţiile art. 103 şi 107 Constituţie. Inalta Curte a declarat constituţional acest 

text, interpretându-l însă de aşa natură ca să. nu existe nici o contradicţie cu 

Constituţia. Vezi această chestie tratată sub capitolul Recursul în casare. 

[a



S 

, 

p. 261. 

334 ORGÂNIZAREA STATULUI 

La 20 Aug. 1929 Statul face o lege nouă 2:58) prin care 
restrânge atribuţiile date Primei Societăţi de Credit prin legea 
din 1923, reducându-le din -nou la vechile: atribuţii” avute prin. 
legea din 1873. “Atribuţiile luate Primei Societăţi sunt atribuite 
nouilor societăţi ce. se vor creia pe baza acestei legi (art. 39). 

"In acelaș timp se desființează garanţia solidară a tuturor pro: 
- prietarilor asociaţi pentru scrisurile funciare emise pe bază de 
împrumuturi. Se aducea_deci o atingere drepturilor: consfinţite 
prin legi Primei Societăţi de Credit funciar rural. | 

In faţa. acestei situaţii, societatea lezată se adresează Ju- 
stiţiei, cerând înlăturarea legii ca, neconstituţională, pe motiv « că 
violează dispoziţiile art: 17 din Constituţie. Da 

” Inalta: Curte, în Secţii-Unite =»), stabilește două principii . 
extrem de importante : 5 Doe 

a) sensul art. 17 din Constituţie; în ce priveşte proprie- 
tatea de orice natură, trebuie să fie înțeles în chip cât mai larg, 
cuprinzând $ şi drepturile fără existenţă pur materială „care con- 
stituese adevărate creațiuni juridice ale ştiinţei şi progresului 
dreptului, dar care sunt totuşi! susceptibile de apropiere”. 22). 

-b) restrângerea drepturilor de „proprietate nu poate . 
echivala cu reglementarea exerciţiului dreptului de proprietate, . 

- reglementare prevăzută de art. 480 c. civ., căci cu această formă 
s'ar ajunge ia suprimarea dreptului de proprietate. 

Aprobăm pe deantregul soluţia adusă de Inalta Curte în. 
Secţii-Unite, care vine să stabilească o serioasă îndrumare a ju- 

 risprudenţii, „contrară atât de jurisprudența prin care nu se res-. 

218) Hamangiu — Codul general, vol, XVII, p. 1125. 
219) Cas. S. U., Dec. No. 22 din 10 Iunie 1930 în Juris. Rom. 1930, 

220. „Considerând, în adevăr, că art, 17 din Constituţie garantează pro-" 

“prietatea de orice natură”; că prin „proprietatea de orice natură”, în sensul 

acestui articol,' trebuie înţeleasă proprietatea în accepțiunea cea mai largă, cu- 

prinzând nu numai proprietatea pur corporală, mobiliară sau imobiliară, Sus- . 

ceptibilă de o apropiere directă, dar şi proprietatea incorporală, din care fac 
parte drepturile fără existenţă pur materială, cari constituesc adevărate creaţiuni 

juridice ale ştiinţei. şi progresului dreptului, dar care sunt totuşi susceptibile de : 

„apropiere; că aceste “drepturi denumite drepturi intelectuale îşi găsesc concre- 

- tțizarea în proprietatea comercială, industrială, . ştiinţifică, literară şi artistică 

cunoscute până azi, precum şi în drepturile pe care progresele minţii „omeneşti 

şi ale ştiinţei le-ar fixa în viitor” .
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pecta contractele de împrumut ale Statului, cât şi de jurispru- 
„denţa care admite restrângerea dreptului de proprietate sub 
pretextul exerciţiului acestui drept (contractele de închiriere 
prelungite). Să sperăm că: aceste jurisprudenţe au fost. simple 
episoade în viaţa Inaltei Curți şi că aceasta a reintrat în vechiul 
și normalul ei făgaş. 

„219, —  Neconstitiiţionalitatea regulamentelor, — In faţa 
Inaltei Curţii, în secţii-unite 2), a, venit chestia de a se şti dacă 
această Inaltă instanţă este competentă să judece recursul de 
neconstituționalitate, prevăzut de art. 103 din Constituţie, în-. 

- dreptat împotriva unui regulament. In adevăr, recurentul invoca 
neconstituţionalitatea art. 50 din regulamentul legii agrare Ve- 
chiul Regat, dat în contradicţie cu art. 10 din lege, care, în baza 
art. 131 din Constituţie, a devenit text constituţional. Procurorul 
general a, ridicat incidentul inadmisibilițăţii recursului, pe motiv 
că Secţiile-Unite ale Inaltei Curți n'au în căderea lor decât cer- - 
cetarea neconstituţionalităţii legilor, nu şi a regulamentelor, a 
căror legalitate urmează să fie cercetată, de instanţele obișnuite. 
Căci este necontestat că un regulament care depăşeşte textul 
unei legi, poate fi înlăturat de orice instanță, judecătorească. 

Incidentul ridicat a fost respins şi Inalta Curte s'a, decla- 
rat competentă să judece constituţionalitatea, unui regulament 

| pe următoarele două consideraţii : 

a) Dreptul de a controla constituţionalitatea legilor 
„există nu numai când s'a luat o dispoziţie neconstituţională de 
către puterea legiuitoare, în mod direct, ci şi când s'ar exercita 
de altă putere dreptul de.a. legifera, fie în virtutea unei dele- 

| -gaţiuni dată de cea, legiuitoare, fie fără delegaţiune”. 
-b) Textul art. 10 din legea, agrară „devenind text al Con- 

stituţiei, articolele de regulament înscrise pentru complectarea 
şi desvoltarea lui, îndeplinesc rolul pe care Par îndeplini o lege”. . 

„Motivul întâiu dat de Inalta Curte, dacă ţinem socoteală. . 

. de principiile stricte de logică şi interpretare, ar părea criticabil, . 
Se ştie că valoarea regulamentului, fie că este dat î în baza unei . . 

“delegaţii a puterii legiuitoare — nu înţelegem să discutăm aici . 
valoarea acestei delegaţii — fie că se face din proprie iniţiativă, 
are caracter obligatoriu, ca şi legea, întrucât nu contravine 

222) Cas. S. U., 9 Febr. 1928, în Pand. Săpt., 1928. p. 505.
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legii pe baza căreia este dat, sau, în ipoteza a doua, dacă nu 
aduce vre-o âtingere libertăţii individuale, cum spune Hauriou. 
Dar nu aceasta era problema care trebuia discutată, ci aceia 
de a ști dacă această legiferare. specială — regulamentul — 

_-poate fi examinat din punct de vedere al controlului instituit de 
art. 103 din Constituţie, de Curtea de Casaţie în secţii-unite. 
Avem un regulament care, după teoria Inaltei Curți, constituie 

„0 legiferare indirectă”. Acest regulament, deși ar avea putere : 
de lege, ar putea fi înlăturat însă în momentul când ar con- 

„. traveni' legii ; această înlăturare sar putea face de orice in- 
'stanță judecătorească, ea constituind un simplu motiv de ile- 
galitate.. | | a 

Inalta Curte, în secţii-unite, se declară însă competinte să 
examineze constituționalitatea, unui regulament, pe motiv că 
dânsul constitue o legiferare indirectă, făcută în baza unei de- 
legaţii dată de puterea legiuitoare. Principiul este categoric for- 
mulat : „Că a admite contrariul, ar însemna, că această, garanţie 

"constituțională să fie înlăturată numai'pentrucă o dispoziţie le-: 
gislativă nu este intitulată lege, nu face parte dintr'o lege sau 

"nu este făcută după normele cerute pentru o lege ; că, în acest mod S'ar înlesni nesocotirea Constituţiei şi sar face aproape 
fără valoare prerogativa dată Curţii de Casaţie pentru apărarea 
pactului fundamental al Statului”. Inalta, Curte socotește de:i 

"că regulamentul care complectează o lege pe baza unei dele- 
E gaţii dată de puterea legiuitoare, are exact valoarea unei legi 

şi ca atare poate fi supus controlului prevăzut de art. 103 din 
Constituţie. Desigur, chiar dacă sar fi pus în discuţie principiul 
delegata potestas non delegatur, încă. Inalta Curte era, în drept 

“să judece constituționalitatea, acestui regulament, pentru sim- 
'plul motiv că acest regulament, prin conținutul său, violează “Constituţia. Ia | 

„Dar tot din examinarea, considerentelor Inaltei Curți se 
, mai desprinde o idee, care merită să fie reţinută. Controlul con- .. 
siituționalităţii legilor, iată un lucru foarte important : demo- : 
crațiile moderne au înţeles că viața şi puterea Constituţiilor mo- 

„derne este viu ameninţată; că o instituţie care şi-a experimentat 
un şir de ani normele sale constitutive, se găseşte zdruncinată în 
însăși existenţa sa, tocmai din cauza acestei experimentări. S'a 
căutat atunci o soluţie, care n'a putut fi găsită decât pe calea 
lăturalnică a întăririi textului constituțional, prin intermediul 

i 

  
e 
e
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controlului constituționalităţii legilor. Toate celelalte mijloace, 
deşi ar fi fost mai eficace poate, ar fi dat rezultate mai înde- -, 

- părtate. Aceasta-i singura, explicație a introducerii, în toate 
Constituţiile moderne, a acestui control ; aşa se explică de ce 
Franţa este pe punctul de a ceda curentului ce s'a format pen- 
tru introducerea controlului constituționalităţii legilor. 

Inalta Curte și-a dat seamă de rolul pe care este chemată 
să-l joace în viaţa Statului prin acest control. Deciziunea, de care 
ne ocupăm marchează, după părerea noastră, o importantă etapă 
în ascensiunea pe care o ia acest control în viaţa noastră con- 

„stituțională. Curtea de Casaţie se declară organul suprem, menit 
să examineze nu numai. constituţionalitatea legilor, dar orice 
dispoziţii cari, chiar dacă nu sunt intitulate lege, conțin totuși o 

- nesocotire a Constituţiei. Și dacă în primul considerent citat, 
această idee apare încă timidă și cu precizări mai puţin sigure 
— cum era, şi firesc dealtminteri, în considerentul final ideia 
se desprinde în chip destul de clar : „Considerând că o asemenea 
interpretare este hotărit protivnică textului şi spiritului art. 103 
şi în special scopului urmărit de constituant, care, dintr'o înaltă 
"concepţie juridică, a ţinut:să asigure o apărare eficace contra 
"oricăror dispoziţii neconstituţionale”. 

„ Acest principiu, astfel stabilit de Inalta Curte, constitue 
una, din cele mai importante etape pe care a străbătut-o juris- 
prudenţă noastră, înseamnă însă prima etapă în ţinta pe care | 
şi-a propus-o de a se apropia de rolul pe care şi l-a atribuit | 

" Curtea, Supremă din Statele-Unite în această materie. Deşi, cum 
am arătat, controlul unui regulament se poate face, din punct 

- de vedere al legalităţii şi deci implicit şi al constituționalităţii, 
de toate organele de judecată, aceasta nu înseamnă că s'ar putea 
răpi Inaltei Curți dreptul de.a, cerceta constituționalitatea unei 
astfel de măsuri cu caracter legislativ. Di 

Al doilea, motiv dat de Inalta Curte este că din moment 
ce o lege îmbracă caracterul unei legi constituționale, regula- 
mentul care vine să complecteze sau să desvolte această lege, 
are caracterul unei legi și poate fi controlat din punct de vedere | 
al „constituționalității, conform art. 103 in Constituţie. Socotim 

„că acest al doilea argument nu era necesar, căci nu vedem cum 
sar putea justifica. Legea nu poate fi făcută de puterea exe- 
„cutivă, oricare ar fi caracterul regualmentului. A da unui regu- 
lament caracter de lege numai fiindcă desvoltă o dispoziție con- 

,
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 stituţională, ni se pare inadmisibil. Argumentul a fost între- 
* buinţat, desigur, numai pentru a face mai puţin pronunţat im- portantul pas făcut de jurisprudenţă. i 
„„. Dela această decizie, jurisprudenţa Inaltei Curți sa abătut 
din nou, statornicind că Secţiile unite nu pot judeca constituţio- 
nalitatea unui regulament, deoarece această. chestie este dată în 
competinţa, instanţelor judecătoreşti ordinare 22), N 
„220, 2 Tendinţe de viitor. — Din sumara examinare a... 

jurisprudenţei Inaltei Curți, ne putem da seama că în toate ca- 
.zurile care au venit în desbaterile sale, Inalta Curte s'a arătat 
întotdeauna preocupată de intereşele generale ale ţării şi a in-: 
terpretat textul legii în raport cu necesităţile sociale, neaducând 
aproape nici un fel de împiedicare puterii legiuitoare, tocmai . 
în momenteale când, poate, justiţia, ar trebui să-şi spună cu- 
vântul cu mai multă hotărîre. Inceputurile acestei imstituţii au 
fost fericite şi suntem siguri că Inalta noastră Instanță va şti 
să menţină totdeatuna echilibrul dintre puteri, de așa natură 
ca acuzația adusă, Curţii Supreme. din Statele-Unite să nu-şi - 

-poată găsi aplicaţie la noi. | i 
7 - 

7 

$ 5. — Justiţia constituţională fundament al regimului 
democratic. 

SUMAR: 221: Generalizarea controlului constituţionalităţii legilor. --— 
222. Justiţia constituțională, bază a democraţiei, : o - 

„i 221. — Generalizarea controlului constituţionalităţii legilor, — . 
Sistemul acestă, în special al controlului constituționalităţii le-. 
gilor de către un organ jurisdicţional, tinde să cucerească, azi 
câmp de aplicaţie în toate Statele ; el apare odată cu instaurarea 
regimului democratic ; este chiar fundamentul care îngădue re- 
gimului democratic să fiinţeze şi să se desvolte.. | . 

- „Astfel, în Norvegia, toate tribunalele au dreptul să apre- 
cieze constituționalitatea legilor 22), Acest fapt este constatat - 

221) Cas. S. UL, Dec. No. 47 din 3 Iulie 1930 în Juris. Rom., 1930, p; 325. 
223) Vezi G. Jaze, Revue du droit public, 1912, p. 145. | - 
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i- prin deciziile Curţii Supreme din Cristiana din 3 Tuhie 1890 
“şi i 2 . Februarie 1893. 

d "In Grecia, dreptul de control al constituționalităţii legilor 
“se întâlnește încă dela 1904 în Dec. No. 145 a Primei Camere a 
Areopagului **). Prin art. 5 al nouii Constituţii din 2 Iunie 1927, . 
problema aceasta, este rezolvită expres, în sensul că se dă tu- 

.“turor tribunalelor dreptul de a înlătura, legile contrare Consti- 
tuţiei. In adevăr, declaraţia interpretativă a art. 5 arată, cate- 
goric că înțelesul adevărat al acestui articol este „că tribunalele 
Sunt obligate să nu aplice legile contrarii Constituţiei”. 

„In China, prin Constituţia. din 10 Oct. 1923 225), imitată 
în mare parte după recenta Constituţie germană şi după cea a 
Statelor-Unite, întâlnim deasemeni în art. 28 dispoziţia, că „le-: 
"gile provinciale, contrare legilor Statului, sunt nule”. Conflictul 
între o lege provincială și una națională va fi rezolvat de Curtea 
Supremă de Justiţie. 

E lesne de văzut că această dispoziţie e luată după Con- 
stituţia germană, în prima,parte și după cea a Americii, atunci 

» „când e vorba de organul însărcinat să rezolve conflictul. Dar 
şi aici, ca şi în Germania, întâlnim aceiași lipsă : a controlului 
constituţionalităţii legilor Statului în raport cu Constituţia. - 

In Irlanda, Constituţia, din 1922, prin art. 65 şi 66, orga- 
-nizează un serios control al constituţionalităţii legilor. EL este 
dat în căderea Inaltei Curți, care singură poate examina în 
primă instanţă dacă o lege este contrară Constituţiei. Impotriva 
deciziei acestei Inalte Curți se poate face apel la Curtea  Su- 
.premă, care judecă în ultimă, instanţă. Părţile au însă dreptul 

„să se adreseze în astfel de cazuri şi Consiliului privat al Regelui." 
| In Polonia, dispoziţia art. 81 din Constituţia dela 1921; re- 
văzută în 1926 : „Tribunalele nu sunt competente să examineze 

„validitatea legilor regulat publicate”. a dat naştere -la foarte 
„mari critici şi la o campanie întreagă dusă împotriva, ei. Con- 

gresul: juristilor polonezi ' dela, 1929 a cerut înlăturarea, ei şi in- 
troducerea, - controlului - jurisdicițonal al constituționalităţii 
legilor... - - Se Ps 

7 

224) Vezi N. Politis, Revue du droit public, 1904, p. 111; 1905, p. 118. 
Vezi şi consultaţia dată în procesul tramvaelor, 1912. 

225) James Woo, Le probleme constitutionnel chinois, Paris, 1925. -
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In Mexico s'a introdus încă dela 1857 prin art. 101 şi 102 ale Constituţiei federale mexicane, procedura, amparo, pe larg - reglementată de legea organică din 1897, Această procedură are . de scop să protejeze libertăţile individuale şi să garanteze func- ționarea organelor Statului federal şi ale Statelor particulare ! în limitele şi competențele stabilite de Constituţie. Această ac- 
ţiune e dată în căderea judecătorilor federali, cu apel la Curtea Supremă. . Autoritatea lucrului judecat este relativă. Căile de deschidere ale acţiunii. sunt foarte largi ; o simplă ameninţare . poâte da naștere la acţiune 22%), _ i 

In Egipt deasemeni s'a introdus prin ultima Constituţie controlul constituţionalităţii legilor. a - | Dacă, examinăm Consituţiile celorlalte State, găsim pretu- tindeni introdus acest principiu sau, nu întâlnim nici o dispo- 
ziţie protivnică lui. In aceste țări el există implicit, rezolvându-se „pe calea unui simplu conflict al legilor. Rare sunt ţările cari, ca „ Polonia, au dispoziţii exprese de împiedicare a, acestui control. 

222. — Justiţia constituțională bază a democraţiei, — Ge. neralizarea acestui Sistem. apare ca o adevărată „necesitate pretutindeni unde se încearcă realizarea, guvernământului demo- | cratic. Principiul însăşi care stă la baza acestui guvernământ şi care pretinde ca toate organele Statului să funcţioneze în chip legal, adică în limitele competințelor statornicite de puterea con- 
„Stituantă ,cere în mod imperios să i se asigure, să i se garanteze „ acestei puteri constituante o superioritate, pentruca dânsa să poată priveghea la exercitarea competenţelor în limitele trasate. - „ Constituţia deci se ridică ca normă, superioară de viaţă, menită "să cenzureze funcţionarea organelor Statului. Cu ocazia alcă- : „tuirii Constituţiei, pact sau convenție, cetăţenii unui Stat au: 
delegat puterile lor, într'o încredere comună, anumitor organe, precizate de dânşii. Nici unul din aceste organe nu trebuie să 
depăşească voinţa deleganţilor. Cine va priveghia la, exacta, res: "„pectare a acestui principiu ? Cetăţenii însărcinează un COrp po- litic sau deobiceiu justiţia, să cenzureze orice abateri dela acea- stă regulă. Ideia 'de legalitate se găseşte astfel satisfăcută, şi încrederea, reciprocă, element fundamental în regimul democra: tic, găsește o puternică, ocrotire. „Democraţia organizată este 

226) Bernadez, Le procedure d'amparo au Mexiquc, These, Paris, 1914.
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aceia în care forma guvernământului pentru toţi nu este un, 
cuvânt zădarnic. Cei cari deţin puterea nu vor avea drept — 
sau mai bine competenţă — decât în măsura utilă pentru a servi. 
interesul general. Este necesar pentru ordinea socială de a pre-.: 
ciza această competenţă, aceasta va fi sarcina, Constituţiei” 227), 
Tocmai acest lucru urmărește să asigure controlul jurisdictional 
al constituţionalităţii legilor, instituţie care tinde să pătrundă . 
în toate Constituţiile şi să devină cel mai serios apărător al lor. 
Dar pentruca această instituţie să poată să funcţioneze în mod 
"efectiv, are nevoie să fie ajutată de un. sistem special de revi-. 
zuire a Constituţiilor. . > 

CAPITOLUL III 

Revizuirea Constituţiei 

7 

Ş1.— Mijloace pentru a asigura o oarecare imutabilitate 

Constituţiei. , 

SUMAR : 223. Supremaţia Constituţiei tinde la o oarecare imutabilitate. — 

224. Jurământul de credință Constituţiei. — 225; Declaraţii solemne de intangibili- 

tate. — 226, Necesitatea revizuirii Constituţii. 

223. — Supremaţia Constituţiei tinde la o oarecare imu-. 

tabilitate, — Când s'a ajuns la sistemul Constituţiilor scrise ca. 
cel mai bun mijloc de garantare a nouii organizări sociale, în-. 

făptuite. de revoluţie, oamenii și-au dat- seama, de fragilitatea, 

"instituţiilor pe care dânșii le creiau şi au căutat, prin diferite. 

mijloace artificiale, să le întărească. Grija, lor de căpetenie era. 
de a asigura Constituţiei o supremație faţă de legile ordinare ;: 

ca nu cumva, prin aceste legi, organizarea fundamentală a Sta-. 

tului să poată fi schimbată dela o zi la alta şi întreaga lor operă 

distrusă. In afară de sistemele politice sau juridice, examinate. 

în cap. precedent, ei au înfățişat un sistem întreg de mijloace: . 

menite să asigure Constituţiei o oarecare stabilitate. 

227) Barthelemy et P. Duez, op. cit., p. 186. 

. 

o
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5 224; Jurământul: de credinţă- Constituţiei, — Majoritatea, Constituţiilor obligă pe şefii Statelor să-i jură credință. Con- 
“stituția noastră, în art. 82, obligă pe Rege să jure : „a păzi "Constituţiunea..”. Constituţia franceză, din 3 Sept. 1791 obliga; "însă pe fiecare cetăţean activ. să depună următorul: jurământ: 

- Jur de a fi credincios Naţiei, Legei, Regelui și de a menţine : -din toată puterea mea Constituţia Regatului, decretată de Adu- -narea Naţională constituantă în anii 1789, 1790 şi 1791”. For- “mule de natura aceasta se întâlnesc şi în Constituţia Statelor- "Unite, Iigo-Slavă, Germană din 1919, art. 42, ete. In art. 3 din „legea pentru organizarea, Ministerelor din 2 Aug. 1929 Miniştrii 
sunt obligaţi, la intrarea în funcţie, să depună următorul jură- 
mânt : „Jur credință Regelui, jur să respect Constituţiunea și. „legile ţării, să apăr drepturile ei şi să păstrez secretele de Stat”, 

Jurământul acesta, se dă oral si în scris, în fața Regelui, .. 3 
“care semnează procesul-verbal. Un asemenea sistem impunea, şi 
art. 14 al Constituţiei franceze. din 1852, deputaţilor aleşi ; ei. 

„nu puteau exercita mandatul lor decât în urma prestării jură- - *mântului. Prin senatul consult din 17 Februarie 1858, jurămân- 
“tul de credință Constituţiei și Împăratului se cerea numai în „ „scris, ca o simplă formalitate prealabilă pentru a putea candida. 
“Valoarea, acestui jurământ este pur morală : oamenii se anga- 
:jează să respecte Constituţia. Dar, cum cu drept cuvânt observă dd. Barthâlmy şi Duez „acest jurământ var putea să fie inter-. pretat ca o renunțare la, puterea; de iniţiativă în materie con- , :stituţională: organul care a depus jurământ ma putut să-şi în- -lănţuiască pentru totdeauna iniţiativa sa”). 

225. — Declaraţii solemne de intangibilitate, — Alături de * “acest mijloc, s'a recurs la sistemul declaraţiilor solemne de imu- 
tabilitate a Constituţiei “pentru o anumită perioadă de vreme. ” "Se declară chiar prin Constituţie că aceasta, în întregime sau în „parte, nu va putea fi modificată, fie pentru o anumită. perioadă, fie pentru. totdeauna. Astfel, Constituţia, portugheză din.1911 prevede, prin: art. 82. $ 2 că forma republicană a Statului nu Ya putea face niciodată, obiectul unei revizuiri „constituţionale. "Vechea, Constituţie norvegiană dela 1814 prevedea, că niciodată, - printr'o revizuire constituțională, nu se va putea, modifica, spi- 

* 1) Op. cit., p. 225.
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“ritul şi principiile Constituţiei. Şi dacă se examinează viaţa. 

„tuturor Constituţiilor, constatăm .. pretutindeni apariţia unor 

'astfel de declaraţii în care se fixează termene de imutabilitate 

- a. Constituţiei. Care este „valoarea unor astfel de declaraţii ?: 

Pot oare ele să oprească curentul de viaţă, care cere o modi-. 

ficare a Constituţiei ? Dd. Barthâlemny şi Duez se întreabă care: 

este valoarea prohibirilor î înscrise în unele Constituţii, cum e cea 

română, belgiană și'sârbă, de a nu putea fi modificate în timpul. 

Regenţei ? Răspunsul nu ni-l dau precis, dar înglobează şi acest 

caz în celelalte declaraţii de imutabilitate, pe care nu vor să. 

- le judece din punct de vedere teoretic, ci din punct de vedere: 

al rezultatelor date. Pentru toate aceste declaraţii, formulează o 
singură judecată : „Forţa unei Constituţii nu este în barierele. 

“de hârtie inaugurate de constituanţi; ea este în adeziunea POpo-- 

rului şi în adaptarea la nevoile momentului” 2), 

Dacă această. jidăcată este foarte exactă pentru toate cele-. 

lâlte declaraţii de imutabilitate constituţională, ea nu este însă. 

. exactă, pentru probibiţia de modificare a Constituţiei în timpul. 

Regenţei. Este adevărat că generaţiile, trecute nu pot, prin Vo-. 

inţa lor, să ţărmurească libertatea generaţiilor prezente. Consti- 

tuţia trebuie să reprezinte în permanență voinţa generaţiilor pre- 
zente. Dar atunci când este vorba.de o Constituţie de forma. 

” pactului, alcătuită prin acordul de voinţă între Rege și Națiune, 

prohibițiunea de a modifica Constituţia, î în timpul Regenţei do-. 

„bîndeşte o însemnătate specială care n'ar putea “fi nesocotită. _ 
Rațiunea, care a prezidat la edictarea acestei măsuri este de a se: 

garanta un echilibru între cele două puteri faţă în faţă, Regele - 

şi Națiunea. Numai printr” o violare a regulii de drept, adunarea. 

constituantă ar putea procede î în acest timp la revizuire. 

Exemplul acestor declaraţii de intangilibitate a influențat, 

în ultimul timp şi pe legiuitorul.nostru. Intr'o serie de legi apare- 

declaraţia că. acestea n'ar putea, fi modificate. decât pe. calea. 

unor legi generale. Astfel, art. 94 din legea, pensiilor din 1925 

declară că -orice dispoziţii s'ar prevede prin diferite legi orga-. 

nice sau speciale, care ar atinge prescripţiunile legii de faţă, 

fără modificarea, prealabilă şi a acestei legi, vor fi considerate, + 

'2) Op. cit., p. 227. a
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nule și neavenite”. Deasemeni Statutul funcţionarilor publici, Prin art. 4 şi prin dispoziţiile sale finale. 
Valoarea acestor declaraţii este aceia a unor simple de- ziderate exprimate de legiuitor, care nu pot însă lega voinţa legiuitorului viitor. Practica legislativă, n'a ţinut nicio socoteală de dânsele, căci voința unei naţiuni nu poate fi legată de voinţa aceleiași naţiuni exprimată de generaţiile trecute. Din neferi- “cire, la noi se face un mare abuz de această teorie, abuz ce-l vom examina în titlul următor 3), 

| 226. —— Necesitatea revizuirii Constituţiei, — Constituţia este 'exteriorizarea, în formule juridice a normelor de viaţă ale unui - popor:; ea este manifestarea însușirilor sufletului unei naţiuni. . “Constituţia trebuie să fie în permanenţă icoana fidelă a acestor însuşiri. Viaţa unui popor evoluiază însă în raport cu inediul şi cu împrejurările istorice prin care trece ; Constituţia, trebuie să urmeze deaproape aceste manifestări, căci altfel viaţa se revoltă împotriva ei. Nimeni n'a susținut imutabilitatea. Rousseau spunea că : „este contra naturii corpului social de a-şi impune legi pe care să nu le poată revoca, dar nu este, nici contra na- - _turii, nici contra rațiunii ca el să nu poată revoca aceste legi 'eu aceiași solemnitate cu care le-a stabilit” 4). Revizuirea Con- stituţiei se impune ca o necesitate imperioasă. „Mişcarea — evo- ” Tuţie sau progres — este legea societăţilor omenești. O Consti- “tuţie poate, în cele din urmă, să înceteze de a mai răspunde sen-! 

| 3) De o bucată de vreme Secţia L-a a Consiliului Legislativ a adoptat o teorie, în avizele sale, care, privită după termenii exprimaţi de: consiliu, nu este "exactă. Se socoteşte că o lege generală nu poate fi: modificată printr'o lege spe- "cală sau parţială, înțelegând prin acest cuvânt. o dispoziţie singuratecă de lege,” “strecurată în cine ştie ce dispoziţii transitorii ale unei legi cu un conţinut cu totul diferit sau o lege de un simplu articol, rătăcită prin maldărul de legi votate de Parlament, fără a se ține socoteală de structura generală a nouii corfiguraţii a... legii 'în urma acestei” modificări. De cele mai multe ori se spune în textul legii E modificatoare:că dispoziţiile art. x sau y din legea z se modifică precum urmează. “Nimeni, afară de propunătorul legii, nu ştie ce conţin articolele ce se movifică. Parlamentul însă votează mereu. | 
. ” Obiecţiunea Consiliului Legislativ este întemeiată dia acest punct de ve: -dere, dar ea n'are fundament juridic. Nu poate servi decât ca un simplu dezi- “-derat, ca un simplu sfat, ca un principiu, de technică legislativă, dar nu ca o „dispoziţie juridică. . Sa „7 ” 4) Considerations sur le gouvernement de la Pologne, 

+ 
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timentului poporului. Generaţiile se succed, aducând idei noui. 
Oricare ar fi autoritatea morţilor, ea, p'ar putea înlănţui pe cei 
vii. Suverariitatea naţională nu este a oamenilor de altă dată, ci 
a celor de azi. Un popor are un drept imprescriptibil la revi- 
zuirea Constituţiei” 5), | ! 

Trebuia, totuşi găsită o conciliaţiune între ideia de durabi-.. 
” litate şi stabilitate, caracteristice ale Constituţiei și între ne- 
„_cesitatea revizuirii, Declaraţiunile de intangibiltate, caşi toate 

celelale măsuri de respect al Constituţiei nu aveau decât valoa-.. 
rea unor norme morale, incompatibile însă cu: realităţile vieţii. 
„In locul acestora, se acceptă ideia, lui Rousseau, a posibilităţii 
modificării, Constituţiei, însă nu de legislaţia ordinară, ci după. 
aceleiaşi norme cu care ea însăşi a fost instituită, Se introduc o 
serie de forme solemne, la început destul de anevoioase, forme 
variabile după tipul de Constituţie. Toate acestea, avau un în- 
doit scop : a 

1* modificarea Constituţiei să se înfăptuiască într'o peri- 
oadă mai lungă de vreme ; - i 

2” modificarea să se facă în forme solemne, deosebite de a . 
legilor ordinare, cât mai apropiate de modul în care â fost in- 
stituită Constituţia, pentru a atrage atenţia asupra importanţei 
actului. 

[ 

/ 

ş 2. —: Formele de revizuire a Constituţiei. 

„SUMAR : 227, Variabilitatea lor în raport cu felul Constităţiei. — 1* Re- 
” vizuirea Constituţiei-pact. A) România. — 228, Revizuirea Constituţiei sub regi- 
"mul din 1866. — 229. Revizuirea poate fi totală ? — 230. Rolul nouilor Adunări. 
„231. Rolul Regelui în operaţia” revizuirii, — 232.. Revizuirea sub regimul Consti= 
tuţiei din 1923. — 233. Modificarea legilor votate cu majoritate calificată; B) 

- Jugoslavia, — 234. Procedura reviziunii. — 235. Caracterul acestei revizuiri, — 
-2” Revizuirea Constituţiei Convenţie; A) “Franţa. — 236. Iniţiativa revizuirii, — 
237. Adunarea năţională de revizuire, — 238, Puterile Adunării naţionale. — 
239. Rolul Preşedintelui Republicei, — B) Statele-LInite. — 240. Modificarea Con- 
sfituţici Statelor. — 241. Revizuirea Constituţiei federale. — C) (Germania. — - 

7 

5) A de Lapradelle, op. cit, p. 119, .
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:242. Revizuirea Constituţiei federale. — 'D) Polonia. — 243. Procedură revizuirii. 
-E) Cehoslovacia. — 244, Cum : se poate face modificarea ? - — FE) Austria, — 
„245. “Procedura revizuirii. , , , E , 

1 - ' - RR 

227. — Variabilitatea formelor în raport cu felul Constituţiei. — 
- Formele după care pot fi modificate Constituţiile variază. în ra:. : 
“port cu felul acestor Constituţii. Astfel, Charta sau Statutul. 
sunt Constituţii | date de monarch ; ; ele pot fi revizuite de acesta, 
“fără, consimţământul poporului, atunci când monarhul vine să 
acorde noui drepturi şi libertăţi. Deşi teoreticește are dreptul să 
restrângă libertăţile acordate, în fapt el n'o poate face. Când 
Statutul dat de monarh a fost supus ratificării populare prin ple: 
biscit, modificarea nu se poate decât tot de monarh, prin ratifi- 
care populară. Aceasta, bineînţeles, numai în cazul când Consti- 
“tuţia însăşi nu prevede alte forme în care se va face revizuirea ; 
în acest caz se va urma acele forme. Statutul lui Cuza nu con- . i 
“ţine nici o dispoziţie privitoare la modificarea sau revizuirea sa; 
el însă putea fi modificat prin orice lege ordinară, în urma acor-. 
dului dintre Domnitor, Cameră şi „Corpul “ponderator. Statutul 

„no spune expres, dar consecinţa această rezultă din faptul că 
„singur Domnul avea iniţiativa legilor ş şi după.ce ele erau cenzu-! 
'rate de Corpul ponderator şi Domn, din punct. de vedere al con- 
“stituţionalităţii, erau promulgate. Statutul era o Constituţie fle- 
xibilă ; un „control posterior al constituționalităţii legilor: nu 
existe, i 

Când este vorba, de „un pact, revizuirea trebuie făcută de | 
“ “acord între Parlament şi Rege. Astfel, în Anglia, pactele pot fi 

"modificate printr'o lege ordinară, sancționată, de Rege, deoarece 
"Constituţia, este flexibilă. La noi, în Belgia şi Serbia, unde Con- 
'stituia este rigidă, pactul poate fi modificat prin acordul între . 
“Rege şi un parlament special, care lucrează cu majoritate şi 
“procedură specială, dând acestor legi caracterul de lei consti- 
“tuţionale. 

| Intr o Constituţie de forma convenției, dacă ea: este rezul- 
datul unei puteri constituante superioare puterii legiuitoare ordi- 
“nare, modificarea ei nu se poate face decât în aceleași forme în 
:care' a, fost instituită. Dar cum aceste forme variază dela Stat 
1a Stat şi în raport cu tipurile de Constituţie, vom examina câ- 
“teva forme mai importante de revizuire a Constituţiilor — pact 
'şi convenție. 
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1. — Revizuirea Constituţiei-Pact. 

, A). — România. NR E | 

- 228; — Revizuirea Constituţiei sub regimul dia 1866. 
| Odată dreptul de revizuire admis, Constituţia, din 1866 îl regle-. 

- menetează: în aceleași condiţii ca, şi Constituţia, belgiană. In. 
adevăr, art. 128 din Constituţia noastră este traducerea aproape 
fidelă a art. 131 din Constituţia belgiană din 1831. Procedura, 
revizuirii era minuţios şi mai sever reglementată, decât cea bel-. * 
giană. Iniţiativa declarării revizuirii aparţine puterii legiuitoare, 
adică Regelui şi celor două Adunări, Camera şi Senatul. Decla:- | 
raţia de revizuire se citește de trei ori, din 15 în 15 zile, î in şe- 
dință „publică, în ambele Adunări. După ce dânsele adoptă de- 
claraţia, sunt de drept dizolvate și se convoacă noui Adunări, în. 
termenul obicinuit prevăzut de art. 95 (cel mai târziu în două. 
luni dela data, dizolvării). In Constituţia belgiană nu sunt pre-. 
văzute cel trei lecturi din 15 în 15 zile ; Adunările sunt în drept 

„să ia, inițiativa, revizuirii, pe care o pot adopta cu majoritate. 

e 

simplă, ca orice rezoluţie ordinară ; din moment ce votul este. 
înfăptuit, Adunările sunt de drept dizolvate; ele nu şi-ar mai 
putea prelungi funcţionarea, căci toate actele săvârşite posterior: 
acestei date sunt considerate nule; decretul regal vine numai să 
constate faptul dizolvării, care atârnă dela, lege şi nu dela vo-- 
inţa Suveranului şi să fixeze data, nouilor alegeri. Adunările cele 
noui proced apoi în acord cu Regele” la modificarea punctelor. 
supuse revizuirii. Hotărîrile lor si se iau în prezența, a două treimi 
din numărul votanţilor. . : 

„Este de: observat că, în acest sistem, iniţiativa aparţine: 
Regelui sau oricăreia din Adunări ; iniţiativa, pentru a-şi pro-- 
duce efecte; trebuie să fie adoptată de ambele Corpuri Legiui-. 
toare, după a treia lectură a punctelor supuse revizuirii. In acest. 
caz Adunările iau o rezoluțiune, care trebuie supusă sancţiuni. 
regale, deşi Constituţia n'o prevede. Prin sancţiune, Regele î își 
dă adeziunea la modificarea, Constituţiei, în ipoteza: când iniţia- 

_tiva este a Corpurilor legiuitoare. Din acest, moment Adunările: 
sunt dizolvate de drept. Regele sar putea opune la revizuirea 
Constituţiei în punctele stabilite de Parlament. El ar putea re- 
fuza sancţiunea, rezoluţiei votată de Adunări, căci el trebuie. 

. 

. 

+



.. 

3483 . „* ORGANIZAREA STATULUI 

„'să-şi dea adeziunea chiar asupra: punctelor ce urmează a fi su- 
„puse revizuirii, | | a 

“Totuşi, în cazul unui dezacord, dacă am interpreta literal 
textul Constituţiei, am ajunge la o Situaţie imposibilă, In ade- “văr, Constituţia prevede dizolvarea de drept a Adunărilor după 'ce declaraţia de revizuire a fost primită de dânsele „După această, declaraţiune, cetită de trei ori din 15 în 15 zile, în şe. dinţă publică şi primită de ambele Adunări, acestea sunt dizol- 'vate de drept”. In ipoteza când Regele nu sancţionează această declaraţie, dizolvarea de drept 'a, Parlamentului duce la o si- “tuaţie destul de ciudată. Ea m'are rațiune de a fi decât dacă se 

prevăd ,noui alegeri pentru Constituantă. Pentru a înlătura. „această situaţie dificilă, textul Constituţiei trebuie interpretat 
„de 'așa natură ca sistemul să poată funcţiona. In adevăr, prin “expresia „primită de ambele Adunări” trebuie să înțelegem că 
“această primire trebuie să se facă cu toate formele legale, adică Şi cu atestarea, Șefului Statului, în calitatea lui de Şef al puterii „Jegislative, că primirea s'a făcut cu toate formele legale. Numai 
din momentul când se constată; prin sancţiunea regală, primirea "rezoluţiei din partea Adunărilor, operează dizolvarea de plin 
drept. Cu această interpretare dispare 'orice dificultate prac- “tică ; în acelaş timp se acordă Regelui posibilitatea de a-și exer- cita prerogativa sa şi cu ocazia stabilirii punctelor supuse revi- “:zuirii. Deşi Constituţia spune că Adunările cele noui proced în 
-acord cu Regele la modificarea punctelor supuse revizuirii, to- 
“tuşi, socotim că acest acord trebuie să existe dela început până la sfârşit, adică şi asupra propunerii de revizuire. Este o lege “psichologică de-a nu mai putea rezista, la modificarea unui text 'Supus revizuiri ; mulţimea se așteaptă să-l vadă schimbat ; în orice caz rezistența devine mult mai grea. Ar însemna să se :Ştirbească prerogativa, regală şi să se forțeze mâna Suveranului, 
"dacă mu i sar recunoaște dreptul de a-și da adeziunea chiar cu “ocazia stabilirii punctelor de supus revizuirii. 

| 229. —. Revizuirea poate fi totală ? — Din modul cum se “exprimă Constituţia, sar părea că dânsa nu se referă şi nu ad- „mite decât revizuiri parţiale. Din întrebuințarea expresiilor „a se supune revizuirii dispoziţiilor din Constituţe anume arătate” si „modificarea punctelor supuse revzuirii”, reese că nu poate fi vorba decât de o modificare parţială. De această părere este :şi Errera „Orice revizuire la noi este parţială, pentrucă trebuie



să poarte asupra cutărui sau cutărui articol, pe care legiuitorul 
îl desemnează prin numărul său. Declaraţii concomitente pot 
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viza oricâte articole vrei ; dar oricât de departe am împinge - 
această latitudine, nu se poate ajunge la sistemul revizuirii to- 
tale, căci trebuie îndepărtată, ca absurăă ipoteza voturilor simul- 
tane asupra tuturor articolelor din Constituţie” <). La fel se pro- 
nunţă la noi d. Dissescu ?).. 

Socotim că, cu tot textul şi cu toată, concepţia care a stat 
la baza lui, la data confecţionării, nu se poate susține imposi- 
bilitatea de modificare totală a Constituţiei. In adevăr, nici .0 
limită nu se aduce punctelor posibile de supus revizuirii ; revi- 
zuirea ar putea, să poarte asupra quasi-unanimităţii articolelor 
sale; dacă ar rămâne un singur articol nemodificat, revizuirea 
ar fi, ca formă, parţială, dar, ca fond, ar fi generală. Să admitem 
însă că textul acesta, aşa cum este redactat, nu se ocupă, în 

„cel mai rău caz, decât de revizuirea parţială ; nu vorbeşte nimic 
* de revizuirea totală, ; însemnează de aici că nu există drept de 
“revizuire totală ? „Tăcerea Constituţiei în privinţa revizuirii 
sale nu trebuie interpretată ca o consacrare de imutabilitate'ab- 
solută””, spun dd. Barthâlemy şi Duez *), pentrucă această imu- 
tabilitate este împotriva firii lucrurilor, Dealtminteri, de părerea 
că se poate face o revizuire totală este la noi d. prof. Paul Ne- 
gulescu ?), care aduce în Sprijinul acestei susţineri: faptul că 
textul actual al Constituţiei din 1923, art. 129, a prevăzut. po- 
sibilitatea de revizuire parţială sau totală. 

Ceiace s'a urmărit însă de Constituant, ca şi de cei cari : 
susțin că revizuirea nu sar putea face -decât parţial, e ca în 
toate cazurile când se face revizuire, să se respecte formele pre- 
văzute de Constituţie în acest scop. Revizuirea, fie totală, fie 
parţială, trebuie înfăptuită de organele competente prevăzute de 
Constituţia, în vigoare. Nu se poate concepe ca atunci când este 
vorba de o revizuire totală a Constituţiei să se suţină, că aceasta 
nefiind prevăzută, poate fi făcută fără respectul formelor im- . 
puse de Constituţia în vigoare, cum s'a făcut la noi atât cu Con-. 

6) Op. cit,, p. 21. 
7) Op. cit., p. 802. 

-8) Op. cit., p. 230. 

; 9) Op. cit., p. 478.
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stituţia din 1866 cât și cu cea din 1923. Acest lucru a voit să în- 
“ lăture legiuitorul constituant, cânâ a lăsat să se înțeleagă că nu - se poate aduce. o revizuire totală. Căci dacă am admite că revi- 
zuirea totală, nefiind prevăzută, ea se poate face. oricum, orice. Părlament sar putea declara constituant şi da, o nouă Consti- tuţie. In sistemul Constituţiei dela 1866 prohibirea revizuirii 
totale trebuie înţeleasă ca o restricție pentru păstrarea, tradiţiei 
constituționale ; şi în acest caz revizuirea trebuie făcută cu ace- leaşi forme. a 

230. — Rolul nouilor Adunări.- — „Nouile Adunări proced 
în acord cu Regele la modificarea punctelor supuse revizuirii”, 
declară 'art. 128 din Constituţie. Mai întâiu, din moment ce 
aceste adunări au dreptul să modifice Constituţia, din moment 
ce au fost alese în acest scop, ele devin Adunări constituante. 
Au oare aceste Adunări rolul de a aduce la, îndeplinire dezidera- 
tele exprimate de Adunările ordinare dizolvate de drept ? Sauau. 
un drept propriu, pe care-l deţin chiar dela natura, lor ? Cu alte 
cuvinte, aceste Adunări constituante, sunt mărginite la rezolva- 
rea numai a acelor puncte stabilite de Adunările ordinare, sau . 
pot aduce orice altă modificare. Constituţiei ? După cum am re- 
„cunoscut dreptul pentru Constituţie de a fi moâificată în total, 
tot. astfel trebuie să recunoaştem că Adunările constituante au 

-o-competinţă. proprie, că activitatea lor nu poate să fie fixată 
de nişte organisme inferioare lor, organe stabilite de puterea, 
constituantă. Aceste organe n'au altă cădere decât să constate 
necesitatea sezizării puterii constituante ; ele sunt acele care fac 
apel la dânsa spre a se pune în funcţiune. Puterea constituantă 
odată pusă în funcţiune, dobîndește plenitudinea de competenţă, . 
(vezi şi Barth. op. cit. p. 229). ' IN Ma 

“Această opinie nu este împărtășită de publiciștii belgieni. 
In adevăr, Errera arată, că „Camerele noui au o competință con: 
“stituţională limitată la punctele supuse revizuirii prin voturile 
anterioare. De aceiaşi părere e şi Orlando,-iar la noi dd. Dissescui . . 
şi P. Negulescu. „In al goilea- rând, Camerele de revizuire nu 
pot să modifice decât anume puncte, numai punctele determi-. 
„nate de Camerele precedente în rezoluţiunea de revizuire. Raţio- 
namentul este foarte simplu: poporul a fost chemat, cu oca- 
Ziunea, nouilor alegeri ca,. în vederea, acestor. modificări, să 
aleagă. Prin urmare aleșii au acest mandat, să examineze nu-  
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mai aceste puncte stabilite în programul studiat de Camerile 
precedente şi stabilit prin rezoluțiunea de revizuire” 10), 

, Socotim că puterile Adunării Constituante nu pot fi țăr. 
„ murite de ale unei Adunări ordinare; aceasta are o singură că- 
dere, de a, seziza adunarea constituantă, a cărei “activitate însă 
nu poate fi precizată de o Adunare de un grad inferior, cum sunt 
Camerile ordinare. Generaţiile trecute nu pot țărmuri prin vo- 
„inţa lor soarta generaţiilor prezente. 

Care este atunci raţiunea stabilirii punctelor de revizuire ? ? 
Este îndoită : 

- 19 se justifică astfel necesitatea sezizării Constituante; 
„20 formează baza de control a. opiniei publice asupra ne- 

cesităţii revizuirii. 

Soluţia aceasta se impună « cu atât mai mult cu cât la noi 
s'a declarat în mod expres că revizuirea poate avea loc şi în 
total. Adunarea constituantă poate prin urmare să facă o Con- 
ștituţie nouă ; cum i sar putea țărmuri atunci competinţa, ei de | 

“o Adunare ordinară, care poate lua hotăririle numai cu o „majo- 
ritate obişnuită. Dar, spune d. prof. Negulescu, alegerea, con- 
stituantei se face pe baza acestui program ; este o consuliare 
a poporului asupra punctelor supuse revizuirii, este un da sau 

„nu; "noua Adunare este obligată să respecte programul pe baza 
căreia s'a ales. Dar în sistemul nostru parlamentar, mandatul 
nu este imperativ ; deputatul şi senatorul poate vota după cum 
socotesc; ei nu sunt o simplă mașină care spun da sau nu, după 
cum actele propuse să se înfăptuiască sunt conforme sau nu. 
cu-programul pe baza căruia s'a ales. Adunarea constituantă, 
votând modificările propuse pentru revizuire, poate găsi şi alte 

„puncte care trebuese revizuite, spre a fi puse de acord cu nouile 
modificări. In rezoluţia de revizuire nu se prevede şi sensul în 
care vor fi revizuite diferitele articole. Intre partidele politice se 
va da, lupta în jurul ideilor ce va prezida la, revizuire. Să admi- 

„tem că partidul care decide revizuirea este un partid conservator, 
care vrea, să păstreze aproape intacte instituţiunile existente ; ; 
Constituanta apare însă de nuanţă socialistă, făcând modificări 
radicale instituţiilor constituționale, apare necesitatea de a se 
aduce modificări şi altor articole, neînscrise în rezoluţie, pentru 

+10) Op. cit., p. 478.
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a le pune de acord şi pe care Adunarea de atunci nu le prevă- 
zuse sau nu crezuse că vor avea nevoie de modificare în urma, 
revizuirii ce va avea loc. Atunci ar însemna că Adunarea consti- tuantă să fie pusă în imposibilitate de a lucra, să trebuiască să se dizolve şi să se aleagă 0 nouă Constituantă ; conflictul sar putea repeta la infinit, 

Impotriva acestei păreri se aă și un argument de: text. : Vechiul aliniat al art. 128 spunea că Adunările cele noui, proced . 
_în acord cu Regele, la, modificarea punctelor supune revizuirii, 
Pentru textul întreg al art. 128, această dispoziţie era logică, 
în parte, deoarece ea nu se ocupa decât de modificări parţiale. 
Nu prevăzuse procedura în caz de modificare totală a Consti- 
tuţiei. Dispoziţia, aceasta este în raport cu starea de spirit care domnea atunci despre Constituţie şi are aceiași valoare ca şi toate celelalte mijloace moale de menținere a supremaţiei şi intangibilităţii constituţionale. Care a fost valoarea, atâtor Qis- 
poziţii din iferitele Constituţii prohibând în mod expres Tevi- 
zurea ? Au împiedicat oare opera Adunărilor Constituante ulteri- oare ? Pot generaţiile prezente să impună reguli de conduită generaţiilor viitoare ? Constituţia trebuie să fie în permanenţă 
opera suveranității naţionale actuale ; aceasta nu înseamnă că 
toate instituţiile trebuiesc schimbate cu fiecare generaţie, ci nu- . mai că ele trebue să corespundă structurii sufleteşti a fiecărei - generaţii. o pa 

e 

Dispoziţia aceasta nu şi-ar putea găsi justificare decât 
„ într'o Constituţie în care s'ar prevedea posibilitatea de amen- 
dare de către Adunările ordinare, pe baza, unei legi votată cu o majoritate special. In acest caz, incontestabil, nu s'ar putea mo- 
difica decât acele dispoziţii pe care chiar Constituţia însăşi le-a. - delegat puterii legiuitoare ordinare să le modifice, lucrând cu 

'o majoritate calificată. Stabilirea punctelor câre pot fi astfel 
modificate e făcută de Adunarea, constituantă; ea delegă com- 
petența 'ei Adunării ordinare calificate. Plenitudinea de compe- 
tență aparţine primei adunări; se concepe lesne .deci: fixarea, 
limitelor în care va lucra Adunarea a doua. Dar nu vedem cum o 
Adunare ordinară ar putea ţărmuri limitele unei Adunări con- Stituante. Chiar dacă s'ar spune că Adunarea ordinară o face . în baza unei delegaţii dela, Constituţie, că deci ea îndeplineşte un 
act constituțional, încă nu 'se poate susține țărmurirea, liberțăţii  
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+ 7 „de a dispune a nouii Adunări Constituante ::) cu Singura con- - diţie, de a, fi de acord cu Regele. | 
231. — Rolul Regelui în operaţia revizuirii. — Regele, Şe- * ful Statului, trebuie să colaboreze aici cu Parlamentul, de aşa ratură ca între aceste două instituţii să se stabilească un a- cord. Dacă Adunarea constituțională nu împărtăşeşte punctul de vedere al Regelui, acesta, incontestabil, are dreptul de di- zolvare. Noua Adunare, care se va alege, va fi tot adunare cons- tituantă; acelaș lucru trebuie spuse şi despre o Adunare cons- tituantă care, în termen de patru ani, nu și-a: putut termina revi- 

zuirea Constituţiei; mandatul ei odată expirat, noua Adunare . 
aleasă va, fi tot constituarită şi va continua, opera începută de Adunarea dizolvată. Pa . ” 

Adeziunea Regelui la modificările înfăptuite de Cameră și . 
Senat, care statuează fiecare în parte, nu trebuie dată într'un 
rod solemn special, așa cum s'a susținut în Belgia 11) iar la 

„noi de d.'Dissescu 12), Sancţiunea regală pentru textul votat de . 
- Adunările constituante este singura şi suficienta adeziune ju- 
ridică a Regelui la textul votat; el dă şi o adeziune morală, 
prin faptul că jură pe noua Constituţie, sancţionată şi promul- 
gată. Acordul dintre Rege şi Parlament se va, face în tot tim- 

_ 1) L. Duguit — Op. cit, t. IV, p. 54! : „Camerele au specificat în dispo- 
zitivul rezoluţiilor “votate articolele asupra cărora trebuie să poarte revizuirea. 
Adunarea revizionistă este atunci legată de aceste rezoluţii ? Nu poate dânsa 
să revizuiască decât articolele vizate în rezoluţiile Camerelor sau, din contra, 

„chiar în această ipoteză, poate face o revizuire totală ? ” | 
„Nu ezit să răspund că Adunarea nu-i deloc legată de rezoluţiile anterioare 

ale Camerelor. In adevăr, dacă am stabilit că Congresul, oridecâteori este în- 
- tocmit pentru revizuire, este o Adunare constituantă, e sigur că el este şi rămâne 

chiar şi atunci când rezoluţiile Camerelor au specificat punctele asupra cărora 
trebuie să poarte revizuirea. | E 
„De altă parte, dacă se admite distincţia legilor constituţionale şi-a legilor 

ordinare, pare' foarte greu de înţeles cum legiuitorul ordinar poate să limiteze 
drepturile legiuitorului constituant“,- 

11) Thonissen, La constitution belge, p. 393. , 
12) Cu ocazia discuţiei art, 129 şi 130 din Constituţia dela 1923 d. prof, , 

"Dissescu ridică la Senat chestia de a şti dacă este nevoie de un acord între Rege 
şi Parlament şi în timpul discutării punctelor de reviziune şi al doilea, dacă 
Regele: trebuie să vină personal în faţa Adunărilor să-şi dea adeziunea, sau 

” aceasta trebuie făcută prin intermediul guvernului. Vezi A!. Lascarov-Moldovanu, 
op. cit., p. 438 şi urm... ” - ' 

G. Alcaianu — Cuss ce D:cpi Censtituţisaal . | 23
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pul elaborării, aşa cum se. face în toate cazurile, prin interme- - 
diul guvernului. Căci între preorogativele' regale, Regele o are. 

şi pe aceia de a putea refuza sancţiunea legilor şi deci şi a Con- 
stituţiei. . 

232. — Revizuirea sub regicaul Cozstituţiei din 1923. — _ Prin- 
cipiile puse de Constituţia din. 1866, în privinţa revizuirii, au. 

„fost reproduse şi în Constituţia din 1923, cu unele modificări 

- de procedură. După art. 129 şi 130, referitoare la revizuire, ini- 

ţiativa revizuirii totale sau parţiale aparţine Regelui sau ori- 

căreia, din Adunările legiuitoare. Fiecare Adunare în parte se - 

rosțeşte asupra, propunerii cu majoritatea absolută. După ce 

„necesitatea revizuirii a fost admisă, adică după ce şi-a dat şi 

_ Regele asentimentul său la rezoluţiunea, votată. de Adunări, a- 

_cestea aleg din sânul lor o comisiune mixtă, care va, propune 

“textele din Constituţiune ce urmează a îi supuse revizuirii. Co- 

misiunea alcătueşte un raport, care se citește în fiecare Adu- 

nare, de două ori la, interval de 15 zile; în urmă, ambele A- 

dunări, întrunite” sub preşidenţia; celui mai în vârstă dintre 

Preşedinţi, în prezenţa a cel-puţin două treimi din totalul mem- 

brilor 'ce le compun: și cu: majoritate de două treimi, stabilesc _ 

punctele de supus revizuirii. Apoi Adunările sunt. de drept di- 

zolvate şi se va convoca „corpul electoral, în termenul stabilit 

de Constituţie. 

Diferenţa de “procedură este mult diferită faţă de Con- 

stituţia din 1866. Pe când acolo hotărîrea de modificare era 

luată de fiecare corp .în parte, cu majoritatea ordinară, cu 

singura diferenţă a trei lecturi consecutive, procedura este 

acum. mult îngreunată, deoarece se cere ca ambele corpuri, 

lucrând împreună, să hotărască cu o majoritate calificată. 

Noua - Constituţie prevede şi o altă inovaţie față de ve- 

chea “Constituţie, privitor la modul de funcţionare al Adunări: 

lor constituante. Ele nu pot delibera dacă cel puţin două trei- 

mi a membrilor din. cari se compun nu sunt prezenţi şi nici o 

schimbare nu se poate adopta dacă nu va întruni cel puţin 

"două treimi din numărul celor prezenţi. Vechea Constituţie 'ce- 

„rea Adunărilor constituante o majoritate obişnuită. 

. 

Este de remarcat că noul sistem, pe lângă că. este foarte 

greoiu și caută să asigure posibilitatea de înfăptuire a, revi- 

zuirii numai guvernului care ar avea mai mult de două treimi 

„din numărul deputaţilor și: senatorilor, este şi nelogic. In ade- 

i i



REGIMUL CONSTITUȚIONAL A 355 

"văr, când este vorba de aprobarea în principiu a punctelor su- puse revizuirii, Adunările legiuitoare lucrează ca un singur corp întrunit, ca Adunare Naţională; când însă este vorba de o operaţie mult mai importantă, de aprobarea revizuirii însăşi. Adunările lucrează în mod separat, având o majoritate califi- - cată. Care este raţiunea ? Desigur, nici una. Constituantul în 
grija lui excesivă de a face aproape imposibilă revizuirea Con- 
stituţiei, a înscris o serie de dispoziţii cât mai exigente. Condus 
de acest principiu, ar fi trebuit să fie și logic și să admită, ace- iaș procedură şi pentru adoptarea modificării lor: 

In schimb art..130 aduce două precizări, cari formau o- 
biect. de controversă sub imperiul vechii Constituţii: : 

a) Adunările constituante au o durată . constituţională. 
„obișnuită. Ele funcţionează în tot acest timp, în afară de modi- ficarea Constituţiei, şi ca Adunări legiuitoare ordinare. După terminarea revizuirii ele rămân numai Adunări ordinare până în 
Sfârşitul mandatului. In acest sens trebuie înțeleasă dispoziţia, 
art, 138 al. 1. . a 
„b) Dacă Adunările de revizuire nu-și pot îndeplini mi-. 

“siunea în termenul unei legislaturi ordinare, nouile Adunări 
vor:continua opera începută, având acelaş caracter. o 
„233. — Modificarea legilor votate cu majoritate calificată. — - 

O altă chestiune care se poate pune 'n practică este aceia de a. 
şti care-i caracterul legilor votate cu majoritate calificată, 
atunci când acea majoritate este expres cerută de Constituţie. Astfel, Constituţia noastră din 1923 prevede, atât în art. 17 

| privitor la nouile exproprieri pentru cauză de utilitate naţio- 
nală, cât și în art. 6 privitor la acordarea drepturilor politice” 
femeilor, posibilitatea înfăptuirii acestor deziderate. prin legi 
votate cu majoritate de două treimi. Se poate oare susține că 
aceste legi, votate cu o majoritate specială, cerută de Constitu- 
ție, au devenit prin aceasta legi constituționale şi nu pot -fi 

modificate decât în aceleaşi condiţii în care se poate modifica 
| și Constituţia ? Necontestabil, aceasta nu se poate susține; şi 
legile acestea sunt simple legi ordinare, votate cu o majoritate 
calificată, cerută anume de constituant, pentruca măsura să 
îie luată cu mai multă seriozitate. Legiuitorul constituant a. so- 
cotit că în anume materii importane, cum sunt cele indicate 

„mai sus, este bine ca legea ordinară să fie aprobată cu un nu- 
“măr special de voturi, pentru a dobîndi mai multă seriozitate şi
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pentru a se face 'cu consimțământul cât mai deplin al Par- 
lamentului. Dar. legea: rămâne tot lege ordinară, nu se poate 
susţine că devine constituţională, deoarece Constituţia noastră, 
e de tip rigid şi nu poate fi modificată sau complectată decât 
în formele prevăzute la art. 129—130. 

Aceste legi, votate cu majoritate calificată nu sunt, prin 
urmare, legi constituţionale: ele pot fi modificate sau abro- 
gate ca orice lege ordinară; numai pentru menţinerea institu- 
ției se cere o majoritate calificată. 

. 

B): — Jugoslavia 

- 234. — Procedura. revizuirii, — Constituţia Jugoslaviei este 
un pact de tip rigid. Procedura; revizuirii este prevăzută de 
art. 125 şi 126. Dreptul de revizuire aparține Adunării naţio- 

“nale, de acord cu Regele. Propunerea, de revizuire poate porni | 
fie dela Rege, fie dela Adunarea naţională şi. trebuie să pre- 
vadă articolele ce urmează a se modifica sau complecta. | 

Dacă propunerea porneşte dela Rege, ea va fi imediat - 
comunicată Adunării naţionale ; aceasta va fi imediat dizol- 

-vată, şi o nouă Adunare' convocată în termen de maximum pa- 
“tru luni. | ÎN 

Când însă propunerea porneşte din partea Adunării na- 
ționale, ea trebuie să fie votată ca orice lege, însă cu o majo- 
ritate de trei cincimi din .numărul legal al deputaţilor. După 
adoptare apropunerii, Adunarea naţională, “va fi dizolvată şi o 
nouă Adunare se va convoca în maximum patru. luni socotite 
dela, data adoptării propunerii. . Prin operaţia dizolvării şi con- 
vocării nouei Adunări, cari aici nu se înfăptuieşte deplin drept, 
Regele își dă adeziunea la, propunerea de modificare. Noua A. 
dunare naţională are să se pronunţe numai asupra punctelor su- 
puse revizuirii sau adăugirii ; Constituţia a prevăzut în mod 
expres acest fapt. Hotărârile acestei Adunări se iau cu majori- 
tatea absolută a numărului total al membrilor săi.
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2. — Revizuirea Constituţiei — Convenţie, 

PS ! 

235. —. Caracterul acestei revizuiri. — Această Constituţie! 
«este rezultatul acordului voințelor generale pentru a adapta. 
0 anumită organizaţie; paza acesteia este dată în căderea şefu- 
lui Statului, ales, președintele de republică. spre exemplu. Mo- 
dificarea: acestei Constituţii se poate face în acelaşi condițiuni 

„ în care a fost instituită. Din moment ce simplul acord al voin-. 
țelor generale a fost suficient să institue Constituţia, tot acest 
acord poate s'o modifice. Aici, şeful Statului nu intervine ca 
parte în modificarea Constituţiei; el nu are să-și dea adeziu- 
nea 'sa, n'are de cât să constate acordul voințelor generale, ex- 
„primat, în forma prevăzută anume pentru acest scop, şi să a- 
teste acest lucru. El este supus în totul Convenţiei şi nu s'ac 
putea opune la modificarea ei, | 

Regulele de revizuire a, acestui fel de Constituţie sunt prin- 
cipial aceleași în toate țările'cu regim convenţional, ele variază, 
însă dela Stat la Stat, numai în amănuntele procedurale, Vom 
examina aceste reguli în principalele State care se bucură de 
-atare regim: Franţa, Statele Unite, Germania, Austria, Polo- 

; 

A). — Franţa o N 

+ 

236. — Iniţiativa revizuirii. — Aparține guvernului sau fie- 
căruia din cele două Camere : Camera deputaţilor, şi Senatul. 
Propunerile de revizuire adoptate de fiecare din cele două Ca- 
:mere iau denumirea, de rezoluțiuni. Caracterul lor este diferit 
de acel al voturilor pe care-l dau uhui proect de-lege. Fie că 
iniţiativa porneşte dela guvern, fie dela una din cele două A- 
dunări, rezoluţia, de revizuire trebuie să fie luată de fiecare 
"Cameră, lucrând aparte. Din moment ce această rezoluţiune a 

„ “fost adoptată, Adunarea, Naţională se întrunește deplin drept :3). 
Diferenţa între sistemul nostru şi cel francez este esenţială. . 
La noi, deşi Camerile cari au adoptat rezoluțiunea sunt dizol- 

13) Vezi L. Duguit, op. cit, t. IV, p. 535.
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vate de drept, totuşi Şeful Statului are prerogativa de a con- 
voca Adunarea .constituţională, deci: implicit şi pe aceia de a: 
„constata, dizolvarea de drept a Camerelor ordinare. - 
„237. — Adunarea naţională de revizuire. — Această, Adunare 

se compune din contopirea într'un singur corp a celor două. 
Camere ordinare cari au adoptat rezoluţia; de revizuire. Din: 
momentul adoptării acestei rezoluţii, Camerele ordinare se. 
transformă de drept în Adunare Naţională, constituind un sin- 
gur organ, Congresul, în care individualitatea fiecărei Adunări. 
dispare, spre a, da naștere unei Adunări cu totul distincte. 

Biroul acestei Adunări este format din preşedintele, vice 
preşedintele şi secretarii Senatului (art. 11 ş2 legea constitu- 
ţională din 1875).. Sediul Adunării nu mai este la Paris, ci la 
Versailles, potrivit art 3 $ 2 legea din 22 Iulie 1879. Măsura. 
aceasta este luată pentru ca Adunarea să fie ferită de eventuala. 
efervescenţă la care ar putea da naștere ideia revizuirii. 

- Pentru ca această adunare să poată lua hotărîri valabile. * 
se cere să lucreze cu o majoritate calificată; hotărîrile trebuesc: 
luate cu majoritatea absolută a. membrilor cari compun Adu-- 
narea naţională (art. 8 $ 3 legea constitut. 1875). Această ma- 
Joritate trebuie calculată după numărul legal al membrilor.cari 
“compun Adunarea, adică nu se poate scade din quorumul total 
numărul deputaţilor şi senatorilor î în concediu, nici | locurile- 
vacante, 
„238. — Puterile Adunării Naţionale. — Adunarea, Naţională. 

are cele mai întinse puteri; ea singură îşi poate fixa durata 
mandatului ei; nu poate fi prorogată nici dizolvată de preşe- | 
dintele republicei; poate schimba chiar forma guvernului. Du-. 
guit susține că această „Adunare are toate drepturile unei A- 
dunări constituante şi că poate modifica, chiar $ 3 al art. 8. 
din Cont. 1875, introdus la 1884, cu privire Ia schimbarea for-- 
mei republicane de guvern, deoarece acâst text este opera unei. 
„Adunări de revizuire şi o altă Adunare, 'tot. de. acelaș -gen, 
poate foarte corect să modifice această dispoziţie 14). Aci se. 

14) „Această dispoziţie a fost votată de o Adunare naţională de revi- 
zuire; că, prin urmare, atâta vreme cât acest text există, Adunarea naţională nu: 
poate să schimbe forma guvernului; n'are decât să-l abroge şi odată lucrul făcut,. 
va putea în mod foarte conștituţional să schimbe forma guvernului“, (L. Duguit,. 
op. cit., t. IV, p. 540). .



    

  

REGIMUL CONSTITUȚIONAL | 359 

“face simpla aplicaţiune a principiului. constant în dreptul pu- 
-blic, că o instituţie creiată cu o anumită, formă, poate fi des- 
fiinţată sau modificată tot în aceiaș formă. 

In privinţa competinţei legislative, există divergență, de o- 
„Piniuni în Franţa. Se susţine de asemeni, în special, că Aduna: 
rea 'Naţională de revizuire ar fi legată de rezoluțiunea, luată, 

"-de cele două. -Camere ordinare şi că ele mar putea să aducă alte 
modificări Constituţiei. Părerea aceasta tinde să dispară azi 

“în doctrină, şi majoritatea publiciştilor, în frunte cu Duguit 5), 
„„Barthelemy şi Duez:*), susțin drepturile nelimitate ale Adu- 

„nării Naţionale. — Adunările Naţionale au dreptul să voteze, 
în tot acest timp cât funcţionează ca Adunare revizionistă, şi 
legi ordinare, 'cu singura restricție- că trebue să specifice că 
„aceste legi au caracterul de legi ordinare. 

„239. — Rolul Preşedintelui Republicei, — Este cu totul di- 
„ferit de acela al monarhului din regimurile constituţionale de 
„tipul pactului. Aici preşedintele republicei nu face altceva de- 
-cât să constate hotăririle luate de Adunarea Naţională. El nu . 
-este parte în această, operă de revizuire; are un singur drept 

„ acela de a promulga legile constituţionale; dar el n'are nici una 
„din celelalte prerogative pe care le-ar putea exercita cu ocazia 
“promulgării legilor ordinare. Astfel, el nu poate uza de terme- 
nul de trei zile sau de o lună acordat de Constituţie pentru 
promulgarea legilor ordinare; n'are drept de veto suspensiv şi 

mu poate trimite legea constituţională din nou în deliberarea 
"Adunării Naţionale. Duguit spune că „el trebuie să promulge 
"legea de revizuire în cel mai scurt timp posibil”. 

Cu toată ușurința sistemului cu care se poate. modifica 
-o lege constituţională în Franța, totuși modificările aduse dela 
18175 Constituţiei franceze au fost cu totul neînsemnate şi pu- 
“ţine la număr. Spiritul conservator al poporului francez este o 
garanţie de stabilitate mult mai solidă decât toate formele 
:greoaie cu care legiuitorii vor să apere intangibilitatea Consti- 
“tuției edictate. - 

15) Loc. cit. , 

16) Op. cit., p. 229... 
- DĂ , - 
N . . pe
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B). — Statele Unite 

240, — Modificarea Constituţiei Statelor, — Atunci când e 
vorba de revizuirea Constituţiei în Statele Unite, trebuie să. 
deosibim după cum e vorba de revizuirea Constituţiei Sta- 
telor, sau de revizuirea Constituţiei federale: 

Constituţiile particulare ale. Statelor pot fi modificate în... 
"două chipuri: 

a) când e vorba de o revizuire totală Parlamentul pro- 
pune instituirea unei Convenții. Acceptarea acestei propuneri 
se face prin referendum, cetăţenii votând pro sau contra. Dacă. . 
propunerea, este primită, convenţia se întruneşte, redactează și. 
proclamă noua Constituţie, pe care o supune din nou aprobării 
cetăţenilor. Aceştia votează: Constitution : sau No constitution. 

b) când e vorba de o revizuire parţială, adică numai de: 
modificarea unei dispoziţii constituţionale, aceasta se face pe 
cale de amendament, votat de Parlament şi ratificat de popor - 
prin referendum. Ideia, Constituţiilor rigide a făcut ca Statele 
americane să constituţionalizeze o serie întreagă de dispoziţii, 
cari, prin natura, lor, nu sunt strict constituţionale. Se vrea, însă. 
să se sustragă anumite materii puterii legiuitorului ordinar; se. 
recurge atunci.la sistemul constituţionalizări acestor materii pe: 
calea, referendumului, creindu-se amendamente constituționale; 

Fie că este vorba de o revizuire totală sau de una par- -. 
ţială, Constituţiile Statelor particulare au avut toate grijă să | 
înscrie dispoziţii care să garanteze o superioritate regulelor 
constituționale faţă de legile ordinare, consacrând astfel sis- 

“ temul Constituţiilor rigide. Ă | 
241. — Revizuirea Constituţiei Federale. — Ideia unei revi- 

zuiri totale a Constituţiei îederale trebuie înlăturată, spiritui 
însăși al Constituţiei interzicând aceasta. In Statele Unite sz- 
socoteşte că dacă s'ar aduce o modificare totală a Constitu- 
ției din 1781, s'ar aduce o gravă atingere î însăşi existenţii Sta-- 
tului federal, 

"In schimb, revizuirea parţială, pe cale de amendament, 
este admisă şi a. fost practicată pe o scară destul. de largă; se 
numără azi peste 20 de amendamente constituționale. Sunt 
însă anumite materii cari nu pot fi revizuite pe această - cale“ 

" (spre ex. forma, Statului federal).
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Constituţia. federală ese alcătuită de Convenţia federală 
“şi notificată de Convenţiile celor 9 State din 13. Revizuirea ei 
nu s'ar putea face decât în ateaș fel în care s'a făcut institui- 
rea. Va fi necesar pentru aceasta ca propunerea de revizuire să 
“pornească din partea Congresului, sezizat și acestea de cererea, 
a ?/, din Parlamentele diverselor State. Convenţia federală, pro- 
pune, punctele de modificat, convențiile a 54 din Statele fede- 
rale ratifică propunerea. Numai astfel se poate modifica Con- 
stituţia federală. Dar dela aceste principii, practica a adus. 
“unele derogări. Astfel, Congresul poate propune modificarea 
şi atunci când */, din Camere o socotesc necesar. Constituţia 

„ prevede că. ratificarea poate fi dată și de :4 in legislaturile 
„Statelor particulare; rămâne la facultatea Congresului de a 
cere ca ratificarea amendamentelor propuse să se facă de le- 

:gislaturile ordinare sau de Convenţiile Statelor. Amendamen. - 
tele votate până acum au fost supuse ratificării legislaturilor 
-ordinare. Ș 
„Deşi regulele după care se poate revizui această Consti- 

tuţie sunt destul de severe, totuşi observăm o tendință gene- 
:rală de a se mări competinţa Congresului federal şi de a se 
micşora puterile de ratificare ale Statelor, Este tendinţa care 
apare în mod firesc în Statul federal şi-l face să evolueze către 
“Statul unitar. | 

C). — Germania 

242. — Revizuirea Constituţiei Federale. — In conformi- 
tate cu dispoziţiile art. 76 din Constituţia dela, Weimar, aceasta 
poate fi revizuită pe cale legislativă. Revizuirea se poate face 
de Parlamentul ordinar, având o majoritate calificată; se - 
cer, două treimi din numărul legal al membrilor iar hotărîrea - 

„să se ia cu majoritate de două treimi, modificările astfel votate 
sunt supuse Consiliului Reichului, care hotărăște cu majoritate 

de două treimi din voturile exprimate. 
Iniţiativa revizuirii Constituţiei apârţine şi poporului, care 

o poate înfăptui pe cale de referendum. In acest caz revizuirea 
„nu poate avea loc de cât dacă referendumul întruneşte majori- 
tatea voturilor raportate la numărul total al alegătorilor. In -



. 
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caz de conflict între Reichstag şi Consiliul Reichului, privitor- | 
„la revizuirea Constituţiei, preşedintele Reichului nu va putea. . 
publică legea decât după trecerea unui interval de două săptă- 
mâni, în care 'timp consiliul Reichului are dreptul să ceară su- 
punerea legii votate referendumului. 

D). — Polonia 

| 243. — Procedura revizuirii. — In Polonia 'se pare că legiui. 
torul constituant ma voit să inţerzică revizuirea totală a'Con-. 

-Stituţiei; ba Gimpotrivă, ea nu este numai facultativă, ci chiar. ! 
obligatorie, potrivit dispoziţiilor finale ale art. 125: „La fie-- 
care douăzeci şi cinci de ani, începând dela votarea prezentei. 
Constituţii, Legea constituțională trebuie să fie supusă revi-. . 

" zuirii din partea Dietei şi Senatului, întrunite în acest scop: în. 
Adunarea, Naţională și statuând cu majoritate ordinară”, | 

Sistemul acesta, al revizuirii la termene fixe prezintă între 
alte inconveniente și pe acela că întreţine o agitaţie continuă. » 
în jurul ideii de revizuire, aducând o mare nesiguranță în Stat. 

-: In afară de aceste revizuiri obligatorii, Constituţia a pre-. ." 
văzut şi posibilitatea revizuirilor facultative înainte şi în afară. 

- de aceste date fatidice, fixate de dânsa. Dar aici trebuia să fu-- 
cem distincţie, după cum este vorba de revizuirile obişnuite: 
ce-ar urma să aibă loc la epocile când s'ar găsi necesar, .sau de- * | 
revizuirea specială pe care Constituţia a dat-o în căderea celei. 

„de a. doua Diete, aleasă pe baza principiilor stabilite în Con-: 
stituție. | , 

a). Când este vorba de revizuirile. obişnuite făcute în a-- 
" tara termenelor de 25 de ani prevăzute de al. final al art. 125,. 
atunci procedura este următoarea: inițiativa: revizuirii trebue- 
luată de unele din cele două corpuri, Dieta sau “Senatul, în. 
urma unui vot dat cu două treimi din numărul celor prezenţi.  - 
Adunările nu pot statua dacă mau prezenţi cel puţin jumătate: îi 
din numărul legal al deputaţilor sau senatorilor. a 

In afară de aceasta se. mai cere ca propunerea de revi-. 
zuire să, fie semnată cel puţin de un sfert din numărul legal al: 
deputaţilor, iar depunerea, propunerii trebuie să fie anunţată cu: 
cel puţin 15 zile înainte de a se lua în discuţie.
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b) constituantul polon a stabilit o altă procedură atunci 
“când e vorba de modificarea sau revizuirea pe care dânsul a 
“dat-o în căderea, celei de a doua Diete, aleasă pe baza. Consti-. 
tuţiei din 1921. Este de observat că aici 'reviziunea este dată 
“numai în căderea Dietei, care va trebui însă să procedeze cu 
majorități. speciale; pentru a putea statua trebuie să fie pre- 
:zenţi cel puţin jumătate din numărul legal al deputaţilor, iar 
hotărirea să se ia cu majoritate de trei cincimi din numărul 
votanţilor, - a CI 

Desigur, „diferența de procedură se justifică în sistemul 
„polonez numai prin faptul că legiuitorul constituant.a înţeles 
ca Adunările ordinare dela fiecare 25 de ani, lucrând întru- 
mite, să ia caracterul de Adunări naţionale, alegătorii ştiind că 
la fiecare 25 de ani aleg o Constituantă; surpriza, deci este - 
înlăturată aici; alegătorii se așteaptă la, modificarea Constitu- 
ţiei şi vor da voțul lor având în vedere această delegaţie legală. 

„Deaceea condiţiile în care pot lutra aceste Adunări naționale 
„-Sunt mai uşoare decât condiţiile cerute pentru modificarea 
„Constituţiei în afară de aceste epoci. Constituţia polonă a fost 
modificată în 1926 şi actualmente (1930) se urmăreşte o nouă 
modificare. Si 

E). — Cehoslovacia 

„1 244. —' Cum se poate face modificarea? — O. simplă dis- 
“poziţie, $ 33 se ocupă de această chestie, asimilâna amenda. 
mentul constituţional cu declaraţia de războiu. Pentru a se pu- 
tea aduce o modificare Constituţiei pe cale de amendament se 
cere o majoritate de trei cincimii din membrii ambelor Camere, Ă 
Constituţia uită însă să ceară o majoritate minimă de deputaţi 
şi senatori prezenţi în ambele corpuri“spre a putea, delibera. 

“In lipsă de această dispoziţie, rezultă dela sine că ambele cor- 
puri trebuie să lucreze cu majoritatea legală a membrilor lor. 
Dealtfel, în $ următor, când e vorba de punerea, sub acuzare a 
Preşedintelui Republicei sau membrilor guvernului, Constituţia 

“ pretinde ca, pentru a putea valabil delibera, Camera deputaţilor . 
- “trebuie să aibă două a'treia din numărul legal al membrilor, 

iiar hotărârea să se ia cu majoritatea prezenţilor. Diferenţa de
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procedură, se explică .poate prin faptul că în cazul revizuirii: 
Constituţiei, hotărîrea este adoptată de ambele corpuri legiui-- 

. toare. 
i 

„7 ă . 

- E). — Austria 

» 245. — Procedura revizuirii. — Pentru. votarea legilor con- 
“stituționale sau numai a dispoziţiilor constituţionale cuprinse | 
în legile ordinare, Constituţia, cere, prin art. 44, ca ele să fie- 

„Votate în prezenţa a cel puţin jumătate din membrii corpurilor 
“legislative şi cu majoritate de două treimi din numărul votu- 
"rilor exprimate. Ele trebuesc desemnate sub numele de „legi: 
constituționale” sau „dispoziţii constituționale”. a 

Când este vorba de o modificare de ansamblu a Constitu- 
ției federale, după ce se epuizează, procedura prevăzută de ari. 
42 (votul Consiliului Naţional, executarea dreptului de veto din. 
partea Consiliului general), ea trebuie supusă referendumului. 
Aceiaș măsură trebuie luată şi pentru modificările parţiale ale 
Constituţiei, cu deosebirea, că, referendumul trebue cerut în acest - 

“caz, de un sfert din membri Consiliului naţional, sau ai Consi.-.. 
liului general. In Austria deci modificarea Constituţiei se poate: 
face tot atât de uşor ca şi în ţările cu Constituţie flexibilă. 

» - CAPITOLUL IV 

Suspendarea Constituţiei | 

„81. Starea de necesitate. a 

SLIMAR : 246. Caracterizarea ei. — 247, Concepţia germană. — 243. Con-- 
cepţia anglo-franco-americană. — 249. Cum se constată starea de necesitate ? —. 
250. Justiţia poate examina legalitatea “actelor făcute în aceste timpuri ?. 

246. — Caracterizarea ei, — Viaţa Statului, organizată pe . 
ideia de respect a. regulii: de drept, este uneori grav atinsă în 
normala, ei funcţionare; imperative puternice vin să dovedea-- 

„Scă că sunt împrejurări politice de aşa, natură încât cer o în--
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lăturare, pentru o anumită perioadă, a garanţiilor moderne con- 
„stituționale. „Dacă observăm numai dreptul positiv, în afară 
de orice teorie, de orice principiu, de orice prejudiciu pur teore- . 
tic, suntem obligaţi să recunoâștem că, totdeauna şi pretutin-. 
deni a fost admis, fie în doctrină, fie în texte, că regulele con- 

„stituţionale sau legislative trebuie să cedeze în faţa necesităţii 
“superioare a salvării Statului” ), 

-Imprejurările politice care pot duce la crearea stării de 
necesitate sunt de două categorii. 

1“ înterne, atunci când este vorba de un conflict puternie | 
între clasele sociale, sau de o gravă turburare lăuntrică. 

22 externe, atunci când este vorba de un conflict izbucnit 
între două State şi în care singură preponderanţă forţei poate 
să hotărască. 

Aceste două împrejurări duc în „chip firesc la d crearea a- 
celei stări de necesitate, în care ideia salvării Statului apare 

„mai presus de ideia de legalitate. Consecința logică a acestei si- 
tuaţii este înlăturarea, în parte sau în total, a garanţiilor cons- 
tituţionale și întărirea cât mai mare a puterilor guvernului. 

Infăţişarea particulară sub care se prezintă starea de ne- 
cesitate face să varieze gradul în care garanţiile constituțio- 

nale sunt suspendate. Sunt cazuri în care ideia de salvare a 
patriei este împinsă atât de departe, încât toate libertăţile mo- 
derne sunt înlăturate; regula de drept în funcţionarea Statului 
dispare; acesta, nu mai este ţinut să observe nici o regulă; func- 
'ţionează aşa. după cum o cer interesele și nevoile momentului. 
„Sunt cazuri în care trebuie pus pentru un moment vălul pa 
statuia libertăţii” spune Montesquieu. | 
„In alte împrejurări însă, suspendarea, garanţiilor consti- 

tuţionale se face numai în parte; deobicei ea constă într'o nouă 
repartiție a competenţelor, în diminuarea, până. la dispariţia 
totală a atribuţiilor puterii executive. Diferenţa între primul 
şi al doilea sistem este esenţială; pe când în primul sistem re- 
gula de drept dispare ca normă de conducere, Statul nefiind 
ţinut să respecte decât acele reguli pe care le impun necesită- 
tile momentului, în cel de al doilea sistem regula, de drept ră: 

mâne ca bază de funcționare a Statului; ceiace se înlătură î însă 
, 

1) Barthelemy, op. cit., p. 235-—236. .
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este ordinea fixată de Constituţie pentru funcţionarea diferite- lor organe ale Statului. 
. E Justificarea, suspendării totale sau parţiale a garanţiilor „constituţionale în timpuri de criză se găseşte în. faptul că în aceste împrejurări grave prin care trece Statul, funcţionarea tuturor organelor sale, potrivit pescripțiunilor constituționale, poate să-i cauzeze serioase prejudicii şi să ducă chiar la desa- sregarea sa. Sunt momente în viaţa Statului, în care este nevoie de o forţă centrală şi unitară, care să salveze Statul din mar- ginda prăpastiei. Parlamentul, cu discuţiile lui neîncetate, cu : tergiversările încontinui, poate primejdui ordinea, de drept. Gu: vernul este mai aproape de realitatea, faptelor, mai în «curent 

cu nevoile Statului, mai direcţ informat de curentele fe-l do- mină. Prin acţiunea sa repede și hotărită poate să înlăture dintr'odată, pericolul care a doua zi poate fi fatal. O scăpără- tură de fulger poate transforma totul în pulbere; guvernul conștient de menirea sa, totdeauna atent la. datorie, o poate lesne înlătura, dacă are puteri libere, plenitudinea competinței. 247. — Concepţia germană, — Sistemul suspendării totala a garanţiilor constituţionale îşi găseşte origina şi Justificarea, sa în doctrina germană. Gerber, Jhering, Jellinek, Kohler, La- band, au reluat. doctrinele lui Hegel 2) şi le-au transpus în for- “mule juridice. Pentru aceşti autori se pune problema margi- nelor subordonării puterii de Stat sub lege. Ei nu vor să re-: cunoască o limitare, o subordonare a puterii Statului. Dacă Statul respectă regula 'de drept, o face numai din necesitate, pentrucă astfel să se facă mai bine ascultat, In momentul când : această necesitate nu mai există, Statul nu mai este ţinut să respecte regula de drept. Căci, după concepţia școalei germane; dreptul este creaţia Statului şi nu poate exista, în afară de Stat. Jhering înlătură complectamente ideea de subordonare a puterii de Stat legii: „Exclusiva, domnie a legilor este sinonimă 
cu renunţarea societăţii 'la libera, folosință a mâinilor proprii. Cu mâini legalte sar preda societatea necesităţii încăpăţânate, 

2) Hegel spune: „Statul creiază: dreptul, el i se supune din interes, prin "urmare, nu-i mai este supus când interesul său e contrariu. In adevăr, dreptul nu este decât un mijloc pentru atingerea unui scop, anume salvarea societăţii; nu mai! există deci drept când regula juridică nu trebuie să mai conducă la acest scop; Statul sacrifică acest drept societăţii“, i
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"stând fără ajutor în. faţa tuturor situaţiunilor și pretenţiunilor 

vieţii, cari n'ar fi prevăzute în lege, sau pentru cari legea s'ar 

dovedi de insuficientă. De aici naşte maxizna că puterea de Stat 
să nu-și restrângă, prin lege, posibilitatea activităţii spontanee, 
mai mult decât e neînconjurat de lipsă. Mai bine mai puţin în 

direcţiunea. aceasta, decât mai mult. ' 

„E deșartă credinţa, 'că interesul siguranței de drept și al. 

libertăţii politice ar pretinde cea mai posibilă restângere apu- 

- terii de Stat prin lege; această părere se naște din curioasa i- 
maginaţie, că puterea ar fi un rău, care trebuie învins cu posi- 

bilă urgenţă. Dar puterea în realitate e un bine, la care însă, 
ca la orice bun, pentru a-i lăsa deschisă posibilitatea folosirii 

rodnice şi vindecătoare, trebuie să se cumpere și posibilitatea * 
abuzului” 3). - 

Şi el justifică aceasta tocmai pentru consideraţia că drep- 
tul nu este un scop în sine, ci un mijloc pentru atingerea unui 

„scop. Scopul suprem al dreptului este asigurarea condiţiilor de 
viaţă ale Societăţii. Dreptul ca și Statul sunt simple mijloace 

cu ajutorul căruia societatea își poate dura viaţa. Când viaţa 
sociteăţii este în pericol, dreptul trebue 'să cedeze pasul în 
faţa scopului pentru care este creiat, căci el este un singur 
mijloc pentru garantarea unui scop— existenţa, Societăţii. El 
are chiar datoria s '0 facă. 

Doctrina, germană astfel formulată, capătă o înfățișare 

juridică; de timpuriu Germanii au creiat un N otrecht, care apare 
sub forma ordonanțelor de necesitate sau. ordonanțe în cazuri 

de criză, în toate Constituţiile. Statelor germane din perioada 
1818-—1850. Starea de necesitate avea de scop să desființeze 

toate îngrădirile puse de Constituţie puterii monarchului. 

Dispoziţia. aceasta nu-apare în Constituţia federală din 

1871. Nimeni însă n'a contestat existența, acestui Wotrecht şi 

sub imperiul Constituţii din 1871. Ba dimpotrivă, „Laband îi 
constată şi justifică existenţa). 

O consacrare practică a acestui drept de necesitate ne-a 

- fost dat s'o aflăm în faimoasa formulă a Cancelarului Beth- 
U 

3) Jhering — Scopul în drept, p. 271. 

4) Op. cif., t. Il, p. 386 şi urm.
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„man Holweg cu ocazia invaziunei Belgiei:  Wof _kennt lei: „ gebot..., | o | A 
Actuala Constituţie germană urmează din acest punct de vedere vechea Constituţie din 1871; ea nu prevede posibilita- tea suspendării garanțiilor Constituţionale. Dar starea de ne. - cesitate se ridică deasupra dreptului, înscris în Constituţie. şi-i “impune acestuia postulatele. sale. Deşi actuala Constituţie n'o prevede, starea, de necesitate este o realitate superioară Cons- tituției. îi o - | i Ei 
248. — : Concepţia anglo-franco-americană. — In sistemul a- „cesta, chiar în timpuri de criză, principiul legalităţii domneşte.. Starea de necesitate este o stare trecătoare, care nu. poate să. - dea năștere la creațiuni juridice. In timpul acestei stări orga- nele trebuie să procedeze tot în conformitate cu principiile cons- . tituționale sau cu dispozițiile legale. Actele făcute în contra- zicere cu acesțe principii rămân acte ilegale sau inconstituţio- nale; starea de necesitate nu atribue un caracter legal acestor acte. Actele însă, pe care le-ar săvârși guvernul în: aceste tim- puri de criză, în disprețul principiilor constituţionale sau legale, | își găsesc o scuză în faţa Parlamentului. din cauza împrejură- rilor particulare prin care trece Statul; Parlamentele vor ra- tifica printr'un vot ulterior şi vor descărca astfel de răspundere guvernul. Principiul care stă deci la baza acestei concepţii este că actele, oricare ar îi împrejurările prin care trece Statul, trebuie să rămână acte legale. Dacă totuşi faptele se revoltă împotriva „acestei mari previziuni umane care este Constituţia”, această revoltă este o stare trecătoare, Justificabilă sau scu- |. zabilă din cauza împrejurărilor. particulare, dar nicidecum le-: gală, ca în doctrina germană. In această concepţie nu se cu- noaște existența unui Notrechi. i - 

249. — Cum se constată 'starea de necesitate? — In practică . chestiunea, este foarte greu de rezolvat; nu se pot stabili cu "preciziune împrejurările de fapt care pot duce la crearea stării de necesitate. Se obișnueşte însă în chip general să se ceară în- deplinirea următoarelor condițiuni: 10 existenţa unui pericol «naţional; 2* urgenţa în luarea măsurilor; 30 imposibilitatea de: a putea lucra a organelor legale. 

Dar chestiunea, care se pune este aceia de a ști cine va aprecia existenţa acestor elemente; cine va putea spune dacă 
Y
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cu drept cuvânt guvernul sa găsit î în situația de adevărată ne- 
” cesitate pentru a lua măsurile de fapt dictate de împrejurări. 
Singur Parlamentul are acest drept de apreciere şi el o poate 
face fie la început, atunci când acordă guvernului pline puteri, 
așa cum au făcut-o la începutul războiului Anglia, Italia, El- | 
veţia; fie ulterior, după ce starea de nâcesitatea a trecut, când 
el vine:să ratifice actele făcute de guvern şi să-l descarce de 
răspundere. | A . 

A 

250,:— Justiţia poate examina legalitatea actelor făcute în a- 
"-ceste timpuri? — Odată starea de necesitate recunoscută în mod 
legal, incontestabil că actele care iau naștere în acest timp 
păstrează un caracter de ilegalitate. Acest caracter trebuie să 

- “dispară cât mai curând, odată cu starea de necesitate şi toate 
„măsurile luate în acest timp trebuesc supuse ratificării Parla- . 
mentului. ! 

Dar în timpul executări acestor măsuri, mai înainte de 
ratificarea. lor, guvernul se: poate vedea nevoit să apeleze la 
“concursul Justiţiei pentru a obţine executarea lor. In prinei- 

„piu, în concepția. modernă a stării de necesitate, „justiţia nu 
poate fi chemată să dea concurs unei ilegalităţi; cu ocazia e- 
-xaminării acestor acte, ea, este în drept să le înlăture ca ilegale 
sau neconstituţionale. Guvernul” nu are decât să aducă aceste: 

„acte Ia îndeplinire prin mijloacele pe care dânsul le are la dis- 
- poziţie; el nu poate face justiţia complice la aplicarea -unei 
ilegalităţi, căci ar fi a se atinge însăşi fundamentul justiţiei. 

„Din nefericire însă, în timpul ultimului războiu, justiţia n'a. 

ținut socoteală de aceste principii -şi a dat un larg concurs gu-. 

" vernului în opera sa ilegală. Desigur, ar fi scuzabilă poate a- 

ceastă atitudine a justiției dacă ar fi fost vorba numai de acele 

acte grave, care priveau existența însăși a Statului. In faţa 

“maiestăţii Statului şi a pericolului său iminent, justiţia însăși 

se cutremură pe. piedestalul ei. "Dar greșeala cea mare este că 

„dânsa a dat concurs guvernului, î în opera sa ileaglă, chiar atun- 

ci când era vorba de acte ilegale cu caracter pur personal, 

“făcute nu în vederea interesului general, ci pentru satisfacerea 
“intereselor particulare. 

“Starea de necesitate dă naştere î în practică, prin: 'schim- 

barea competenţelor, la două instituţii, distincte: starea de a- 

sediu și guvernarea prin decrete-legi. , 

,
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pn . Ş 2. — Starea de asediu. ” i 

SUMAR : 251. Origina şi evoluţia instituției. — 252. Caracteristica ei. — 253. Instituirea stării de asediu, — 254. Constituţia din 1923, :— 255. Ridicarea: 'stării de" asediu. , a 

„251. —- Origina şi evoluția instituţiei, — Igeia Qe stare de: 
asediu ca și expresiunea însăşi, sunt legate de vechea structură. 
a Statului, apărat de cetăţi întărite. Numai cavalerii din ce-.. 
tate aveau obligaţia. şi dreptul de a purta armele; ei singuri. 

" apărau Statul, apărând cetăţile întărite. In cazul când cetăţile. . erau asediate, populaţia civilă, din afara zidurilor cetăţii se re- 
fugia în cetate, cerând apărare. Comandantul cetăţii, pentru a. 
„putea - menţine ordinea și a înlătura turburările produse ' de 
exodul populaţiei, .turburări cari ar putea, îngreuna sau primej- "Gui apărarea cetăţii, își arogă puteri dictatoriale asupra a-. 
cestei populaţii civile refugiate. EI n'o poate face decât în caz. 
de asediu a cetăţii, pentru că numai cu această ocazie populaţia. 
civilă, care trăeşte paşnică în afara zidurilor, trece în puterea. 

„sa, cerându-i Sprijin şi apărare. Starea aceasta, în care coman- : 
dantul unei cetăţi asediate exercită asupra populăţiei civile re- 
Tugiată, aci pentru apărare, puteri dictatoriale, se numește sta=- 
re de asediu. | | | E 

Dar transformarea mijloacelor de luptă a făcut să dis- 
pară sistemul cetăților întărite și în locul. cavalerilor apără- 
tori ai.cetăţii, technica modernă a înarmat întreaga populaţie: 

“civilă şi a pus-o în apărarea Statelor. Evoluţia aceasta a operat. 
în aceiaș largă măsură şi în ce priveşte concepţia, stării de a- 
sediu. Situaţia cetăţii asediate a fost extinsă Statului întreg, 
sau numai acelei regiuni aflate sub stare de război. Statul în- 
ireg devine acum o cetate asediată, apărată însă de întreaga 
populaţie civilă, în stare de a purta armele. Rațiunea. primă, 
care instituise în cetate starea, de asediu, dispâre acum. Nu mai "există populaţie civilă refugiată, care prin aglomerarea. sa să 

! producă dezordini şi să pericliteze operaţiile militare. Şi aci. 
însă, evoluţia a operat. Dacă este adevărat că populaţia civilă, 
se înarmează spre a apăra Statul, tot atât ae adevărat este însă 
că rămân încă un important număr de cetățeni, cari nu sunt. 
în stare de a purta armele şi cari, constrânși de necesitățile răz- boiului sau profitând de lipsa de atenţie a autorităţilor, pre- 

N 

.
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-ocupate numai de apărarea ţării, ar putea, da naştere la miș- 

«cări care să pericliteze operaţiile armaţei. Pentru a asigura li- 
niștea în dosul frontului, pentru a face șă dispară orice alte 

_preocupări, în afară, de acelea ale apărării ţării, Statele 1 mMO- . 

derne cunosc și azi regimul stării de asediu. 

Evoluţia acestei idei a urmat-o ascensiune vertiginoasă. 

„Dela cetatea asediată la Statul asediat apropierea s'a făcut re- 
“pede. Dar, în faţa pericolului intern, născut dintr'o revoluţie 

„a claselor sociale împotriva guvernanților, s'a înfățișat putin- 
ţa înlăturării acestor neajunsuri şi prin instituirea stării de 

„ asdeiu, asemănându-se Statul aflat în stare de revoluţie cu 

Statul aflat sub stare de război. Apropierea aceasta este întru- 

câtva. forțată; ideia, de stare de asediu, care n'are nici o legă- 

“tură cu revoluţia internă, este întrebuințată * și aici, raţiunea 

ei fiind pericolul iminent al Statului. Azi putem avea stare de. 
asediu în timp de. războiu şi în timp de pace. 

252. — Caracteristica ei. — Regimul stării de asediu se 

-caracterizează prin următoarele dispoziţi: | 

„19 o diminuare a competinţii autorităţii executive civile 

în folosul autorităţii militare. Separaţia dintre autoritatea îi- 

vilă și autoritatea militară. dispare aproape complectamente, 

“puterea civilă colaborând cu autoritatea militară. şi exercitând : 

_“mumai atribuţiile pe care-i le lasă aceasta. Autoritatea mili- 

tară, prin: natura sa, apare mult mai compatibilă cu împreju- 

'rările grave prin care, trece Statul. Ordinele sale se iau cu 

repeziciune şi se execută prompt; criza de autoritate, rezultată 

în mod firesc din separaţia atribuţiunilor, dispare. 

"20 Parte din garanţiile libertăţii individuale sunt sus- 

pendate şi autoritatea militară obţine dela lege puteri de -Do- 

liţie excepţională. Poate împiedeca ntrunirile, poate face “per- 

„„cheziţii ziua «și noaptea la domiciliul cetățenilor; poate ordona 

domiciliu forțat, aduna armele Și muniţiile, suspenda publi- 
-caţiile. RI 

3* competința puterii judecătorești este- şi dânsa modifi- - 

cată.. Tribunalele militare îşi lărgese competinţa şi dobindesc 
- dreptul de a judeca şi pe civili pentru crimele şi delictele contra: 
:siguranţei Statului. - 

253. — Instituirea stării de asediu. — Procedura instituirii 

stării de asediu variază în raport cu regimul stabilit î în fiecare 
îi 

IL
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țară; depinde deasemeni de faptul dacă Parlamentul se găseşte: . ' în funcţiune, este dizolvat, sau e în afară de sesiune. | “La noi, regimul stării de asediu are o.foarte defectuoasă. organizare. Sub regimul Constituţiei din 1866, starea de asediu nu avea o consacrare legală. In adevăr art. 127 din Constituţie declară: „Constituţia nu se poate suspenda nici în total nici în. parte”. Textul acesta, reproducând identic textul belgian, a dat naștere în practică la aceleași dificultăţi de interpretare. - Sensul său este că o suspendare a Constituţiei nu poate avea, - „doc nici în vremuri: normale, nici: în vremuri anormale. Soluţia. adoptată de Inalta noastră Curte că. acest text s'ar referi .nu- mai la vremurile normale este cu toul nejuridică 5). Constituţia - închide într'însa, normele de oganizare ale unei societăţi pe o perioadă, indefinită, de. viaţă și nu se poate concepe ca. tocmai. atunci. când țara este în pericol, ea să fie înlăturată. Desigur”. motive de necesitate naţională au. îndreptăţit Inalta noastră. Curte să declare legalitatea stării de asediu *). In toate-ţările . 
4 

„+ 5) Cas. S, 1, 15 Feb., 1920 în Pand. Rom., 1922, I, 5:.,„Considerând că. . dispoziţiunile Constituţiunei, ca ale oricărei alte legi, trebue interpretate şi apli- cate ţinându-se seamă de intenţiunea presupusă a legiuitorului; 
„Că este adevărat că puterea legiuitoare se exercită colectiv de câtre Rege şi reprezentaţiunea naţională, conform art. 32 din Constituţie; | - i .. „Considerând însă că aceasta presupune starea de pace, starea normală a. țării, când adică această reprezentaţiunne există : şi poate să-și îndeplinească Ă atribuţiile sale; Ie | n e i „Că însă în timp de rezbel, ori când din vreo altă împrejurare extraordi- nară este cu neputinţă ca puterea. legiuitoare să se exercite cu cele 'trei ramuri cari o compun ca să facă faţă trebuinţelor urgente care interesează conservârea ori Chiar existenţa țării, în asemenea caz Constituţiunea. noastră este adevărat că. + tace şi nu arată ce este de făcut, dar 'de aci nu se poate deduce în mod serios că interesele supreme ale țării urmează să fi sacrificate“, ii . Aceiaşi soluţie este admisă şi: prin decizia Cas. II, No. 252 din 15 Febr, 1921 -în Jurisp. Rom. 1921, sp. 237, p. 255, E , 

6) Cas. II, Dec, pen. 220 din 15 Febr. 1921 în urisp. Rom., 1921, Sp. 60, . p. 65: „Considerând că proclamarea stării de asediu este un act de guvernământ,. care, în temeiul art. 5 din legea organică a Curţii de Casaţiune, nu poate face- obiectul cenzurei acestei supreme instanţe; că, oportunitatea acestui act de guver- > nământ nu poate fi criticată sau blamată decât de organele de control recunoscute: de pactul nostru fundamental; că, starea de asediu fiind o măsură de siguranţă: publică, are de efect de a se suspenda acţiunea legilor civile şi a le inlocui cu regimul militar; că, această măsură poate fi generală pentru întreaga ţară. sau numai parţială, după natura, însemhătatea, caracterul mişcărilor sau turburărilor-” 

“
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_atinse de războiu, ba chiar și în acele care n'aveau decât le- 
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gături îndepărtate cu dânsul, cum este Elveţia, justiţia a dat. 

concurs, puterii executive, proclamând legalitatea. stării de a- 

sediu 7). Dar aceasta se putea. face cel puţin cu respectul prin-: 

cipilor elementare de drept. In Belgia, unde Constituţia are: 
acelaș text ca. şi al nostru, s'a admis posibilitatea suspendării ei 

în timp de război. Astfel, Parlamentul belgian votează la 4 Aug. 

"1914, când dușmanul îi invadă teritoriul, o lege prin care acordă. 
suveranului puterea de a lua'pe cale de decret măsurile ur- 

gente necesare pentru eventualităţile războiului. Acelaş lucru se: 

„petrece î în toate ţările care se găseau, fie în războiu, fie în ime- 

diata lui vecinătate. 
Odată admisă posibilitatea suspendării Constituţiei şi a. 

proclamării stării de asediu, se pune în discuţie modalitatea după. 

care această stare de asediu poate fi proclamată. Cine are drept. 

s'o proclame ? Parlamentul sau șeful Statului ? La noi, înainte 

de Constituţia din 1866, aveam legea stării de. asediu din 10: 

Dec. 1864, copiată în întregime după legea franceză din.9 Aug. 

1849, care, cu modificările care i s'au adus prin legea din 3. 

April 1878 şi 5 Aug. 1914 este și azi în vigoare în Franţa. 

„Această lege autoriza pe Domnitor să proclame prin decret sta-. 

"“ rea de' asediu, atunci când necesităţile o impuneau. Dar această: 
"lege fusese abrogată prin Constituţia din 1866, care prevedea 
imposibilitatea. suspendării Constituţiei (art. 127) şi în acelaș: 

timp abroga toate dispoziţiile contrare Constituţiei. Supravie- 

ţuirea, acestei legi era neconstituțională; ea n'ar fi putut: re-. 

învia, decât printr” o, modificare a Constituţiei *). Totuşi, fără a, 
! 

/ 

şi proporţiunilor” pericolului la care ţara este expusă; că, starea de asediu în: 

timp de pace este o ficţiune a stării de războiu reală şi împrumută dela aceasta: 

din urmă toate rigorile necesitate de condiţiunile şi cerinţele comandate de raţiunea 

"de stat, de restabilirea liniştei şi pedepsirea culpabililor: că ea fiind o lege. mili-- 

tară şi legile militare fiind lăsate de Constituţiune la discreţiunea legiuitorului, or- 
dinar, neconstituţionalitatea ce i se atribue: este lipsită de fundament”. 

7) A.se vedea o analiză a deciziilor jurisprudenţiale în. Franţa, Belgia şi 

" Jtalia făcută de colegul nostru C, G. Rarincescu — Decretele-Lege şi dreptul” 

de necesitate, Bucureşti, 1924, 

8) D. prof. Disescu, op. cif., p. 482 susţine neconstituţionalitatea legii, din. 

1564 faţă de Constituţia din 1866, dar, adaugă D-sa „proclamarea stării de asediu: 

s-ar. putea face numai printr'o lege, lucru pe care-l admite în adevăr şi codul de- 
justiţie militară, atât cel vechiu cât şi cel actual (1915). Nu putem împărtăși



374 | ORGANIZAREA STATULUI pu 

" “ine socoteală de aceste principii,. Parlamentul nostru, „atât în „timpul răscoalelor din 1907, cât şi în preziua, războiului din 1916, votează o lege cu un art. unic prin care autoriza pe Rege să proclame starea de. asediu prin decret în- cuprinsul legii din 18642). Puterea legiuitoare eînvia astfel legea din 1864 în “disprețul dispoziţiunilor constituționale. Ea întâlneşte în această privinţă concursul justiţiei, ace ia care era chemată să fie tocmai » Paznica legalităţii. Justiţia, impresionată de necesitatea mo-.: mentului, prelungește însă multă vreme o stare de ilegalitate, “îmbrăcând-o totuși în formule 
In sistemul nostru deci proclamarea, stării de asediu .de “Șetul Statului s'a făcut în baza autorizării Parlamentului, auto- | 

juridice 10). 

'rizare dată în prealabil și în chip general. ' „254. — Constituţia din 1923. — Acum: se curmă, însă în „parte această controversă. Arţ, 
„bat vechiul text al art, 127 : „Constituţiunea de față nu poate "fi suspendată «nici în total nici în parte”, adaugă un al. nou, 

128, după ce reproduce neschim- 

„care vine să justifice jurisprudenţa Inaltei Curți: „In caz de. : “pericol de. Stat se poate prin 1 ege institui starea de asediu ge- nerală sau parţială”. Acest text vine să anuleze declarația pe care o face aliniatul prim și este lipsit de cea mai elementară. “logică. Ideia care stă la baza Constituţiei exclude posibilitatea Supendării, ei ; această suspendare nu se poate concepe dâcât “ca o stare de fapt, nu ca o posibilitate juridică. Era deci inutil „Să se mai repete al, prim al art: 128 edictaţ în Belgia la 1831, “Sub. influenţa evenimentelor de atunci, când Şeful Statului își _aroga, dreptul de a suspenda Constituţia. Era un fel de anga- . jament moral pe care:și-l lua 

părerea eminentului nostru profesor, St 

şeful Statului de a nu suspenda . 

area de asediu nu putea fi' declarată prin -- 

-contrară a lui C.. Botez în Dreptul, 1919, p. 75. 
- 9) A.se vedea aceste legi în colecţia Hamangiu. .10) In Franţa. la început, Consiliul de' Stat s'a declarat incompetent să “cerceteze dacă decretele date pe baza 

“sau nu cu aceste legi. Dar în urmă, atât 
"examinează legalitatea acestor decrete, 

legilor. cari le autorizau sunt conforme 
curtea de Casaţie cât şi Consiliul de Stat 

-Curtea de Casaţie fiind severă în apre- Cierea ei, iar Consiliul de Stat constatând, dimpotrivă, legalitatea 'decretelor (C. "Et. 28 Fev, 1919). Vezi intreaga evolu 
%. II, p. 99 şi: urm. 

ție a jurisprudenţii în Esmein —— op. cit, 

,
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Constituţia. Care a fost valoarea acestui angajament este lesne: 

de văzut: când necesitatea s'a impus, textul constituțional a, 

„devenit fără nici o valoare ; dealtfel Constituţia, noastră o de-- 

clară în mod expres în al. nou al art. 128. Al. 1 al-acestui ar-: 

tico] nu mai are acum nici o rațiune, nici-chiar teoretică. 'Ori. 

decâteori va fi pericol de Stat Constituţia îngădue suspendarea 

ei. şi introducerea. stării de asediu. Textul a 'rămas o singură. 

epavă a trecutului, pe care constituantul ar fi trebuit totuși, cu. 

ocazia întocmirii nouii Constituţii, să-l facă să dispară *). 
Prin ultimul aliniat al art. 128 dobîndeşte însă valoarea. - 

constituţională legea din 1916 care reînviază vechea lege a stării 
de asediu din 1864 '*) ? O lege ordinară, cea din 1916, organizase- 

starea de asediu, dar această lege era “considerată neconstitu- 

ţională. Noua Constituie cerând ca starea de asediu să se in- 

stitue prin lege, se perfecta astfel sinaia de fapt existentă an-- 

terior Constituţiei din 1923 ? 
__- Ce-a voit să înțeleagă legiuitorul prin această dispoziţie? 7 

Puterea legiuitoare trebuie să se pronunţe pentru fiecare caz în 

“parte când ar fi vorba de instituirea stării de asediu ; trebuie 
să se creeze oridecâteori este necesară starea de asediu gene- 
rală sau parţială, o lege specială, sau. 'este suficient să existe: 

o lege prealabilă care să autorize pe şeful Statului .s'o proclame: 
- 

9) “Termenii art. 128 al. 2 sunt foarte vagi. Legiuitorul îngădue sus- 

pendarea Constituţiei fără a prevedea însă vreo limită. Pe baza acestui text: 

starea de asediu poate:aduce 'o suspendare totală a libertăţilor constituţionale. 

“Ar fi trebuit şi la noi să se introducă aceiaş dispoziţie cel -puţin din Con- 

_stituţia jugoslavă din 1921, care, în art. 127 prevede, în mod foarte logic, nu o- 

declaraţie de principu că Constituţia nu poate fi modificată, ci dispoziţia că 

anumite drepturi individuale pot fi provizoriu suspendate de Adunarea naţională: 

Iată textul: „In caz de războiu sau de mobilizare generală (nu de pericol de- 

Stat, ca în art. 128 al nostru), Adunarea naţională poate, printr'o lege specială, 

să suspende provizoriu, pentru ţara întreagă, şi în caz de răscoală armată, 

pentru o parte din ţară, drepturile individuale de asociaţie, de întrunire, de cons=- 

” fătuire, de liberă circulaţie, inviolabilitatea. domiciliului, scrisorile şi comuni=- 
 cațiile telegrafice. Deasemeni, vor putea fi aduse restricții libertăţii presei în re- ! 

giunea unde se va fi produs răscoala armată”. 

10) D. prof. Paul Negulescu în Tratat de drept administeativ, vol. |, p. 

443, notă, ocupându-se de legitimitatea stării de asediu în baza legii din 1915 

sub imperiul Constituţiei din 1923, ajunge la concluzia că această lege nu mai: 

există căci termenul ei a expirat odată cu încheierea păcii; că pentru a se putea. 

declara starea de asediu este nevoie să se alcătucască o lege nouă. ' 
. - 

,
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„atunci când ar socoti că este cazul ? Nici lucrările pregătitoare nici desbaterile parlamentare nu ne dau vre-o indicație în acea- stă privinţă. Jurisprudenţa Inaltei Curți se pare însă că împăr- “tăşeşte ideia că legea poate să autorize pe șeful Statului, în “anumite condițiuni, să proclame starea de asediu. In aceste ca- - “zuri de pericol grav pentru Stat, Suspendarea Constituţiei devine o măsură legală; ea nu se poate face decât în limitele pe care “legea le stabileşte ; justiția este chemată să controleze dacă actele făcute în executarea acestei măsuri sunt: conforme cu. “legea sau'nu. Totuși, dacă se examinează, cu atenție textul con- “stituţional, socotim că rezultă, spre deosebire de jurisprudenţa “Inaltei Curți, că intenţia legiuitorului a fost să dea numai în -căderea puterii legiuitoare dreptul de a proclama starea de ase- .-diu pentru fiecare caz în parte; proclamarea stării de asediu “rămâne un act legislativ, iar nu un act de guvernământ. O sin- “gură excepţie dela această regulă se poate admite, atunci câna “Parlamentul este în vacanță sau nu se poate întruni, In acest -caz guvernul poate proclama starea de asediu, dar Parlamentul. “trebuie să se întrunească deîndată și s'o ratifice 1), . 
T 

No 

11) In Franţa proclamarea stării de asediu, aparţine numai Parlamentului; totuşi, în cazuri urgente, când Parlamentul .n'ar fi: în sesiune, Guvernul poate i să proclame prin decret starea de asediu, dar Camerele, în acest caz, trebuie să se „întrunească "cel "mai târziu' în 2 zile dela această dată; dacă nu sunt convocate; “se întrunesc de drept, art, 2 legea 1878. La 1914, cu ocazia declarării războiului, guvernul proclamă” prin decretele din 2 Aug. 1914 starea de asediu şi ordonă „mobilizarea generală: Parlamentul se întruneşte imediat şi ratifică aceste acte „Prin legea din 5 Aug. | | | , , a In ipoteză că Parlamentul este dizolvat, starea de asediu nu poate fi pro-". -clamată până la întrunirea noului Parlament. "Totuşi; numai în caz de războiu din -afară, Preşedintele republicei poate, în urma avizului Consiliului de miniştri, să -declare starea de asediu numai în regiunile direct amenințate de inamic, avână -obligaţia de a. convoca în' ce] mai scurt timp "colegiile electorale şi a întruni Ca-! -merile (art, 3 legea 1878). In această ipoteză starea de asediu generală nu se „poate proclama, - 
E Ă “In Germania, Constituţia din 1919, prin art. 46 acordă Preşedintelui drep- “tul de a suspenda drepturile fundamentale proclamate de: Constituţie. El o poate "face oridecâteori siguranţa şi ordinea publică. sunt grav amenințate. Preşedintele " "Reichului a făcut o largă aplicaţie a prerogativelor cuprinse în art. 48; pe baza „acestui text a obţinut dela Reichstag pline puteri şi chiar în 1919, pe calea de- cretelor-legi, a pus în aplicare Tratatul dela Versailles ; în '1920—1921 a luat “toate măsurile pentru tranziţia la starea de. pace; în 1923 a organizat rezistenţa pasivă în. Ruhr şi a luat măsuri pentru împiedecarea catastrofei financiare. 

y 
gs 
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Parlamentul “poate, cu această ocazie, sau să creeze 'o lege. 

întreagă, în care să fixeze competențele autorităţilor sau să se 
' refere la o lege g generală existentă, cum e la noi legea, din 1864. 

„Cu toate că noua,Constituţie face ; progres față, de vechiul 

"text al art. 127, dând un caracter de legalitate stării de asediu, 

totuși, dispoziţiile art. 128 al. final sunt insuficiente pentru. 

consideraţia că nu s'a precizat, 'aşa, cum a făcut-o Constituantul. 

german în art. 48, care sunt garanţiile şi drepturile care pot - 

fi suspendate. A lăsa ca acestea să fie precizate pentru fiecare 
caz în parte de puterea legiuitoare, este desigur o garanţie, dar”. 

socotim că dânsa trebuia să fie precizată de Constituţie. Sunt 

anumite limite, cari, oricare ar fi împrejurările, nu pot fi. 

depășite. | 

Regimul stării de asediu în legea din 1864. — Singurul. 
text de lege privitor la starea de asediu, care, în fapt, este și. E 

azi în vigoare, este legea din 1864. Această lege n'a fost votată 
" de Parlament, ci a fost decretată de Domn, în baza art. 18 din. 

Statutul dela. 1864. Ea reproduce în întregime legea franceză. 

din 1849, deşi la noi'nu se. găseau introduse libertăţile din. 

. Franţa. " 

„ Potrivit acestei legi, starea de asediu poate fi proclamată : 

de Domn, în caz de pericol iminent pentru Stat (art. 1-şi 2) ; 

ridicarea ei se fac tot de Domn (art. 8). Legea impune obligaţia. 
să, se precizeze întinderea aplicării teritoriale (art. 3). în chiar: 

decretul de proclamare. Efectul stării de asediu e-de a trece 

autorității militare puterile autorităţilor civile pentru păstrarea. 

ordinii : poliţia, civilă trece în competenţa comandamentului mi-: 

litar (art. 4). Tribunalele militare își lărgesc competența și ju-: 

decă crimele şi delictele împotriva siguranţei Statului, ordinei. . 

publice şi Constituţiunii, oricare ar fi calitatea infractorilor: - 

(art. 5). Chiar dacă starea de asediu încetează, tribunalele mi-- 
litare continuă -a judeca afacerile cu care au fost sezizate- 

“ (art. 9). Legea acordă prin art. 6 autorităţii militare dreptul. 

de a face percheziții domiciliare ziua și noaptea, de a stabili , 
“e. ... : . 1 . . - e. 

- domiciliul forțat anumitor persoane, de a ridica armele și-mu-- 

| niţiile, de a opri întrunirile, de a dispune oprirea circulaţiei pe 

"străzi. după o anumită oră, închiderea localurilor, însfârșit, de: 

a lua toate măsurile de siguranţă şi poliţie. 

" Această lege, în afară de faptul că este prea: învechită şi 

nu' ţine seamă de ameliorările ce s'au adus legii franceze prin.
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legea. din 1878, nu mai are o' situaţie legală în sistemul nostru “constituţional. Când o lege nouă ar proclama starea: de asediu, va trebui să fixeze -şi condiţiile în care se vă exercita.  -. . -. „255. — Ridicarea stării de asediu. — Aci 'trebuie să di- -Stingem două ipoteze : a 
„4) când Parlamentul a fixat el însuși durata ; 

. 

d) când Parlamentul nu fixează un termen. ea 
„In prima ipoteză, când Parlamentul a fixat dela început, “cu ocazia votării legii de instituire, durata stării de asediu, ea “este ridicată deplin drept, fără nici un fel de intervenţie din „partea puterii legiuitoare, la împlinirea termenului fixat de le- -gea de autorizare. Constatarea că s'a împlinit termenul prevă- zut de legea de instituire se poate face de oricine, de guvern, -de Parlament, sau de justiţie, în ipoteza câna organele puterii “executive n'ar voi să respecte acest termen. Organele normale ale Statului își reiau deplin drept competenţa lor ; cetățenii pot - să se adreseze contenciosului administrativ spre a cere înlătu- area oricărui act dat de organele a căror competenţă a, încetat. . Deasemeni, justiţia va fi în drept să anuleze toate măsurile “luate de organele a căror competinţă a expirat 12). 

N . 

- ÎN 
DR 

| 12) Cu toate că aceste principii sunt “netăgăduite, totuşi Inalta noastră . “Curte, S. II, prin Dec. 3135 din 5 Dec, 1924, Pand. Rom., 1925, 1, 44, face o “totală abatere dela dânsele. In adevăr, în baza legii din 14 Aug. 1916, care dis- “pune că: „în actualele împrejurări excepţionale şi până la: restabilirea păcii euro- „pene, starea de asediu va putea fi declarată prin decret regal, în cuprinsul legii -din 10 Dec, 1864”, puterea executivă a venit prin D. R. No. 2798 din 14 Aug. „1916 să proclame starea de asediu generală, repetată apoi prin decretul 1626 din 1 Iulie 1918, pentru întreg teritoriul rezultat din unire (Basarabia). Urmează apoi '0 serie de decrete: No. 4229 din 3 Oct. 1919, No. 113 din 13 Ian. 1920 suspendă * "starea de asediu în Vevhiul Regal afară de Dobrogea, No. 4209 din 21 Oct, - 1920 reînființează starea de asediu în raza cetăţii Bucureşti; No. 853 din 31 "Martie 1921, No. 502 din 31 Ian. 1922, etc. Prin Decretul din 1 lulie 1918 sa :stabilea (art. final) că atunci când se va crede liniştea destul de stabilită, starea „de asediu va putea fi ridicată prin decret-regal, fără a se putea trece peste ter. menul prevăzut de legea din-1916.:Este deasemeni interesant de remarcat că "prin decretul No. 879 din 18 Martie 1921, armata noastră trece pe picior de pace; la 1 Aprilie 1921. Cu toate acestea Inalta Curte mai constată, la 5 Dec., 1924, deşi tratatele de pace se încheiaseră 'de mult şi ostilitățile încetaseră, că 'starea de asediu mai este în vigoare, -pentru următoarele consideraţii : : a) n'a intervenit un decret nou care să ridice starea de asediu; - 5) deşi s'au încheiat tratatele de pace şi "n parte au şi fost ratificate, totuşi,
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„In ipoteza când Parlanientul nu fixează nici un termen. 

înlăuntrul căruia are să se. aplice. starea, de asediu, atunci tot. 

Parlamentului îi incumbă, dreptul de a ridica, - prin lege, starea. 

de asediu. 

Dâcă, în acest interval, se constată că liniştea s'a resta- 

“ bilit, dar Parlamentul este dizolvat, ridicarea stării de asediu. 

se poate face de guvern, prin decret-regal ; este nu numai un 
drept, dar.o datorie a guvernului să facă să înceteze, cu un." 

moment mai curând, starea de ilegalitate şi să redea organelor 

autorizate de Constituţie competenţa lor legală. In urmă, acea- 

'stă măsură va trebui supusă ratificării Parlamentului. 

, 

- 

legea din 1916, care autoriză proclamarea stării de asediu, este o lege cu caracter- 

„politic şi data încetării ci depinde de un eveniment de ordin internaţional şi po-- 

litic, restabilirea -păcii europene; constatarea acestui fapt aparţine puterii legiui--” 

toare. A 

c) noua Constituţie, prin art. 128 al. final, „aduce o constinţire a legii din. 

"1916, iar nu o abrogare a sa. 

Această părere a Inaltei Curți este aprobată de d. Eugen P. Bănescu, pe- 

atunci procuror general la Inalta Curte (Pand. Rom., 1925, I, pp. 46—48) şi n. . 

“parte şi de d. prof. A. Teodorescu (Pand: Rom., 1935, 1, pp. 69—72). D. Prot.. 

A. "Teodorescu, deşi aprobă soluţia dată, nu poate aproba însă declaraţia din 
- N 

considerentele Înaltei Curți, că o lege cu termen nu încetează deplin drept la. 

expirarea termenului, ci trebuie să vină tot puterea legiuitoare să constate că ter- 

menul a expirat. . | 

In al doilea rând, D-sa aprobă soluţia Inaltei Curți prin care se interzice - 

organelor militare dreptul de a creia noui infracţiuni. şi a aplica prin analogie, pe-: 

depse” corespunzătoare. 

” Decizia” aceasta a fost adnotată şi de d. “prof. C. G. Rarincescu (Pand.. 

Rom., 1925, [, 141) care critică soluţia Inaltei Curți în privinţa termenului şi a. 

existenţii legale a legii din 1916. .Pentru analogie cu dispoziţiile legii noastre 

relative la termen, D-sa citează art. 1 $ 3 legea franceză pentru starea de asediu. 

1878. Interpretarea acestui text nu dă naştere la nici o dificultate. Legea fixează 

-“ timpul duratei sale. „La expirarea acestui termen starea de. asediu încetează deplin. 

drept, afară de cazul când o lege nouă îi prelungeşte efectele“. (]. Barthâlemy — 

Le droit public pendant la guerre în Revue du droit public, 1915, p. 151). Sin- 

gură justiţia ste chemată. să verifice dacă acest termen s'a împlinit (G. Jăze —- 

Revue du droit public, 1915, pp. 94 şi 149). Vezi în legătură cu starea de asediu: 

şi Dec. Cas. II, No. 2817 din 5 Iulie 1925 în Pand. Săpt., 1926, No. 34. 
- 

N
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- $ 3: — Guvernarea prin decrete-legi. 

SUMAR ; 256. Caracteristica decretului-lege. — 257. Origina decretulyi- dege.. + 

, 256. — Caracteristica decretului-lege. — A doua instituţie 
care apare în epoci: grele pentru viaţa Statelor, atunci când func- ționarea normală a organelor sale este imposibilă, este guver- marea prin decrete-legi sau mai curână prin regulamente-legi. 
„Aceste decrete-legi sunt deciziuni ale puterii executive, luate - „pe cale generală şi impersonală, având însă putere de lege. Apa- riţia decretului. ege nu se poate justifica decât în epocile tur- buri, când Parlamentul nu se poate întruni, când ne găsim în: “faţa unui răsboiu intern sau extern şi când, până la întrunirea : Parlamentului sau până ce dânsul, în.urma discuţiilor, va vota măsura necesară, ordinea publică ar putea fi periclitată. In or- „ “ganizarea, Statului există un principiu fundamental, acela al “continuității funcţionării serviciilor publice. Statul nu-și: justi- “fică raţiunea sa de a fi dacă la un moment. dat funcționarea serviciilor publice ar fi întreruptă. Pentru a preîntâmpina acest ' "“8rav neajuns în viaţa Statului, în. epocile, sale de criză, când | Parlamentul ar £. în imposibilitate să se întrunească imediat, sau când sistemul lui ae legiferare, cu discuții interminabile, ar putea, periclita existenţa întregului organism, când necesitatea cere hotărtri repezi și unitare, singurele reputate capabile de a 'stăvili răul și a împiedica dezastrul, s'a conceput legiferarea pe calea decretului-lege. . 

„ Exemple de asemnea natură, ne oferă Belgia, în urma 'eve-: nimentelor din 1914, când teritoriul ei fiind ocupat de dușman “şi Parlamentul neputându-se întruni, Regele, ca şef al Puterii legiuitoare, își arogă singur dreptul de a legifera, toemai pentru a face faţă necesităţilor vitale ale Statului și a menţine func: țţionarea neîntreruptă a serviciilor publice. In aceste vremuri anormale separaţia puterilor nu mai ' este cu putință ; apare “confuziunea puterilor. - 
Caracteristica, decretului-lege este: 
a) puterea, reglementară a șefului Statului îşi măreşte enorm competenţa şi-şi arogă toate domeniile rezervate puterii legislative. Când puterea reglementară se va exercita în dome- iul rezervat puterii legislative, ea va lua denumirea de decreț-
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lege sau regulament-lege, spre deosebire de decretul simplu, prin 
» care se promulgă un regulament. Vom avea. deci două feluri de 
regulamente: un regulament având putere de lege -— decretul - 

"lege şi un regulament obișnuit, care va juca pe lângă decretul- 
lege acelaş rol pe care-l joacă pe lângă o lege. Decretul- lege 
deşi apare în formă regulamentară şi emană numai dela, pute- 
rea executivă, are totuși valoare de lege. . 

a) Decretul-lege poate modifica sau abroga legile ante- 
rioare votate de Parlament, căci faţă de aceste legi, are exact 
putere de lege. S'a mers și mai departe și s'a modificat chiai 

Constituţia pe calea decretului-lege.-Astfel, la noi, s'a acordat 

drept de vot unor anumite categorii de cetăţeni, pe calea, de- 

cretului-lege. Desigur decretul-lege fiind un act arbitrar, o-mă- 

- sură de fapt, pe care o ia guvernul sub rezerva ratificării Par- 
lamentului, el poate modifica chiar Constituţia, urmând ca 

după întrunirea Parlamentului, acesta să ratifice modificările 
înfăptuite, în condiţiile prescrise de Coristituţie. In caz con- 
trar, toate aceste dispoziţii rămân fără valoare, devin inexis- 

„tente; măsurile luate pe baza, lor şi situaţiile create dobîn-- 
„dese caracerul unor situaţii de fapt, aplicându-li- se regulele a- . 

Li cestora. : 

c) “Decretele-legi îmbracă caracterul actelor de guvernă- 
mânt; ele nu pot fi supuse controlului justiţiei din punct de 
vedere al legalităţii sau constituţionalității lor; unui singur 
control numai pot fi supuse: dacă autoritatea care le-a, dat nu 

era competente sau nu sunt date în forma în care autoritatea 
„competentă poate lucra valabil :3). 

_ 257. — Origina deeretului-lege. — Apasiţia, decreului- lege i în 
Statele cu regim parlamentar constitue un anacronism. Este o 

încercare: de reîntoarecere la regimul dictatorial dinainte de 

Revoluţia franceză, justificată numai prin starea: de necesitate 

prin care trec: Statele, Apariţia acestei instituţii are loc în An- 

13) „In asemenea condițiuni, aceste decrete-legi sunt-ca şi actele: de gu- 
“vernământ, supuse la anumite norme juridice; ele nu pot să fiec opera arbitrară 
a puteri executive. Prin faptul că există o criză nu însemnează că starea de le- 
galitate a încetat, însemnează numai că, pe timpul cât va dura criza, unele dis- 

ziţii constituționale nu pot fi executate, dar încolo starea de legalitate con- 
tinuă să existe și deci tribunalele vor face” aplicaţiunea jegei, ţinând seamă de 

- Hmprejurări”. (P, Negulescu - — Drept ad-tiv, p. 198);
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glia, care introdusese un regim parlamentar pronunţat cu mult: 
„înainte de Revoluţia franceză. In Anglia, Regele era obligat să 
dizolve Parlamentul din cauză că, acesta, sistematic, îi. refuza. 
creditele necesare. Noul Parlament se arată tot atât de 'ostil 

"Regelui, care refuză să-l convoace timp de 7 ani (1614—1621). 
In tot acest timp Regele guvernează pe cale de decrete, prin. 
aşa zisele proclamaţii.-Mai târziă, în secolul al:XIX, Habeas cor- 
„pus din 1679, considerată ca, lege fundamentală a drepturilor şi. 
libertăţilor individuale, este suspendată prin lega din 12 Iulie Ş 
1882, impusă, de rebeliunea irlandeză şi legea, marţială, echiva- . 
“lentă, în oarecare măsură cu starea de asediu, este proclamată. 
în Irlanda 24). | e a _ Sistemul englez trece pe continent. Pentru prima, dată, în. 

- Franţa, se uzează, după Revoluţie, de decrete-legi, la 2 Fe- 
bruarie 1859, prin decretul-lege privitor la alegerea deputaţilor 
copului legislativ.-Exemplul se întinde cu repeziciune în toate 
țările. Bismark, în lupta pe care o duce pentru hegemonia Pru-- 
siei și în tendinţa pe care o are de a constitui unitatea Imperiu- 
'lui german, nesocoteşte complectamente existența Parlamentu-- 
lui și guvernează prin decrete, avână autoritate de legi, 

„In Italia, unde Constituţia este flexibilă şi qă posibilitate. 
Parlamentului de a conferi guvernului. cele mai depline puteri,.. 
“avem legile din 1 Aug. 1848, 26 Aprilie 1859, 1 Mai 1866, ete. îi 
prin care s'a acordat guvernului dreptul de a legifera pe calea. 

> decretelor-legi, ” 
4 

? 
z 

$ 4. — Decretul-lege în timpul ultimului războiu. 

- 7 SUMAR: 258, Franţa. — 239, Dezretele-legi din 1924 şi 1926. -.: 200, Re-. 
formele înfăptuite în Franţa prin decret în 1926. — 261. Decretul lege în Anglia. 

„ şi Italia. — 262. Decretul lege în Statele-Uniţe şi Elveţia. — 263, Regimul decre-. 
telor-legi la noi. — 264. Ratificarea decretelor-legi, 

258. — Franţa. — Pentru prima dată Europa se găsea. 
„în faţa -unui conflict atât de grav şi de sângeros câ cel din. 

- 14) Dicey op. cit. (p. 252). Diferenţa între legea marţială din. Anglia şi. starea de asediu din restul continentului este destul de pronunţată. Deosebirea a-- 
ceasta este foarte, bine descrisă de Dicey op. cit., pp. 253—254. 
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1914. Necesitatea suspendării. Constituţiei şi guvernării pe 

calea decretelor-lege apare indiscutabilă;. Anglia însăşi, atât 

.de refractară oricăror măsuri de restrângere a drepturilor ce- 

- tăţeneşti, nu stă la îndoială să asigure guvernului unitatea de 

direcţie şi autoritatea de care avea nevoie. | 

Am văzut'că în Franţa starea de asediu şi declaraţia de 

războiu se fac prin decret, ratificat imediat de Parlament. In 

1916, guvernul Briand depune în Parlament un proect de: lege 

prin. care se acorda guvernului pleins pouvoirs; în special în 

ceiace priveşte apărarea naţională și aprovizionarea. Guvernul 

putea, ] lua, orice măsuri necesare sau să deroge dela legile în vi- 

goare pe cale de decret. Proectul însă este respins; la, obiecţiu- 

nea că Parlamentul lucrează încet și că s'ar periclita astfel a- 

părarea naţională, s'a: răspuns că Parlamentul apreciază greu- | 

-tăţile Statului şi nevoia rapidităţii, dovadă că la 4 Aug. 1914. - 

sau votat numai în câteva ore zeci, de legi urgente cerute de gu- 

“vern. Ă | 
Și în Franţa însă, prin diferite legi speciale sa acordat 

guvernului dreptul de a uza de: decrete. Astfel, prin legea din 

5 Aug. 1914 se dispune că „în timpul ostilităţilor guvernul este 

autorizat să ia, în interesul general, prin decret dat în Consiliul 

de miniştri, toate măsurile necesare pentru a înlesni executarea 

sau pentru a suspenda efectele obligaţiilor comerciale sau civile”. 

Pe baza acestei legi s'au și dat două. decrete: din 27 Sept. 1914 

şi 14 Sept. 1915 prin care s'au suspendat toate acţiunile pentru 

"plata operaţiilor de bursă anterioare datei de 4 Aug. 1914, plă- 

tindu-se însă o dobîndă de 5 şi apoi de 6% 15) | 

Dar, ceva mai târziu, la 10 Feb. 1918, se votează o. lege 

prin care se-dă guvernului dreptul de a proceda pe cale de de- 

crete „în timpul războiului . şi în cele șase luni-care vor urma .: 

“după terminarea ostilităţilor” spre'a lua toate măsurile nece- 

sare pentru aprovizionarea, naţională: legea” însăși precizează 

limitele de autorizare şi pedepsele pe care le va putea stabili 

regulamentul, având forţă de lege. 

Războiul odată terminat, sa crezut că sistemul decretelor- 

* legi va dispare, mai ales în Franţa, unde' Constituţia rigidă nu 

îngădue decât Parlamentului dreptul de legiferare, iar delega- 

+15) Vezi A. Esmein — op. cite, t. II, p. 106.
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rea competințelor este-imposibilă. Și totuși, mai ales în Fran- 
ţa, intervin, după .războiu, decrete-legi „mult mai - numeroase: 
decât în timpul războiului. Astfel, prin art. 106 al legii finan- 
'ciare din 30 Iunie 1923, se dă în căderea guvernului. dreptul. 
de a.suspenda, legile din.1918, 1921. şi 1922 prohibând expor- 
tul capitalurilor şi al valorilor mobiliare. Dar și această lege dâ. 
„numai o competință limitată guvernului. o 

259. — Decretele-legi din 1924 şi 1926. — Sunt, dimpotrivă, ' 
date în baza unor legi cu caracter general, care dă în căderea. 
guvernului dreptul de a proceda, nu la -anumite măsuri speci- 
ficate chiar prin lege, ci la o serie de reforme necesare pen- 
tru a asigura, echilibrul” bugetar şi a reorganiza administraţia. 
în vederea. economiilor 1). | 3 i ” 

Art. 1'al legii din 22 Martie 1924 decide, în vederea re- 
ducerii cu un miliard a, cheltuelilor Statului -că „Guvernul este. 
autorizat, timp de patru luni care vor urma 'după, promulgarea 
acestei legi, să proceadă, prin decrete date cu avizul Consi- 
liului de Stat, aprobate de Consiliul de miniştri, la toate re-: 
formele şi simplificările administraţive, care vor atrage realiza-. - 
rea, acestor economii. Când măsurile astfel luate vor fi necesitat. 
„modificarea, legilor în vigoare, decretele vor fi “supuse sancțiunii 
legislative în termen de şase luni”. Şi acelaş lucru se hotărăște, 

” din cauza acelorași necesităţi, şi prin legea din 3 Aug. 192617). 
- Franţa, care în timpul războiului uzase atât de puţin de: 

„ decrete-legi şi refuzase în 1916 să acorde guvernului pleins: - 
„Pouvoirs, se vede obligată la atâţia ani după încheerea păcii. - 

= . 

- . - “ 

16) D. H. Nezard, adnotatorul operei lui A. Esmein, vol. II, p. 112. nota 
68 arată că expresia de decret-lege este inexactă din punct de' vedere technic. 
„Ea nu trebuie să se aplice decît măsurilor generale luate în' materie legislativă 
de un guvern de fapt, după o revoluţie triumfătoare, fără o autorizare prealabilă. 
a Parlamentului. In speța noastră e vorba din contră, de decrete regulamentare, 
date -în materii legislative, dar în virtutea unei invitaţii sau a unei. autorizaţii 
prealabile a Parlamentului regulat conșultat", | 

+17) „Guvernul este autorizat să proceadă prin decrete, până la 31 Dec. 
1926, la toate suprimările sau -contopirile de funcțiuni, stabilimente sau servicii. 
Când aceste măsuri vor necesita fie modificări în organizaţie, formalități sau ” - 

„proceduri fixate de lege, fie anulări sau transferări de credite; vor trebui să fie 
supuse ratificării Camerelor într'un' termen de trei luni” (art. 1). Un proect 
de natura 'aceasta fusese depus-la.9 Iulie 1926 de guvernul Briand-Caillaux, 
dar n'a fost primit. a ” 

« Î. 
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să recurgă la sistemul decretelor-legi pentru a se sâlva din de- 
zastrul financiar care o ameninţa. -Hauriou constată cu drept 
cuvânt că în istoria politică a naţiunilor sunt momente când 
necesitatea unei situaţii de fapt, a unei dictaturi, se impune ca 
un mijloc de salvare a Ţării şi de întărire a instituţiilor ei 
constituționale. „Istoria politică, arată că scurtele perioade de 
dictatură care au: însoţit schimbările de regim au fost între- 
buințate de guvernele provizorii puțin a lichida, pe calea. decre- 
tului, reforme de mult şi zădarnic aşteptate. Astfel, s'a îngă- 
tuit numeroase reforme administrative în timpul perioadei dic- 
tatoriale ale primelor luni ale anului 1852; astfel, la 4 Sept. . 

_* 1810, s'a pronunţat, prin decret, abrogarea art. 75 din Cons: 
„ tătuţia anului VIII, care subordona autorizării prealăbile a Con- 

siliului de Stat urmăririle contra funcţionarilor, reformă reclii- 
mată de cincizeci de ani”. . 

„S'a ajuns să se observe că se puteau înlătura perioadele 
de dictatură politică întrebuinţână sistemul legislaţiei prin de- 

"cret şi acest lucru s'a întâmplat î în ziua când a înceiăât să se mai 
strige după dictatură în faţa propunerilor de felul acesta” 1%), 

Decretul-lege este considerat î în Franţa ca ultimul mijloc 
prin care se poate îndrepta situaţia nenorocită a unei ţări. To- 
tuşi, existenţa, lui a dat naștere la: ample discuţii asupra fap- 
tului de a şti dacă Constituţia rigidă franceză permite legi- 
ferarea prin decret 12). - | 

18) M. Hauriou, Droit constit., p. 454. 

19) O bogată literatură apare în jurul acestei probleme. "Vezi ]. Devaux 

— Le regime des decrets — Rousseau, 1927; Roger Bonnard — Les dâcrcts-lois 

du Ministere Poincare, Paris, 1927, extrait de la Revue du droit public. H. Ber- 

thelemy — Les reformes administratives de 1926, Paris, Rousseau, 1927; H. 

Neâzard, în Elements de droit Constitutionel, de A. Esmein, t. II, ed. 1928,- 

p. 88—116. ]. Barthclemy — Le droit public en temps de guerre în Rev. du droit 

-public, 1915, p. 134 şi urm., 310 şi urm., 544 şi urm., 1916, p. 73 şi urm., 532 
şi urm. Le gouvernement legislateur, în Revue politique et parlementaire, 1917, 

p. 5; Rolland — Le: pouvoir reglementaire du. President de la Republique en 

temps de guerre, “ibid, 1915, p. 106 şi urm., 266 şi urm., 500 şi urm. Duguit — 

Des reglements faits en vertu d'une competence donnte au Gouvernement par 

le lăgislateur în Revue dr. public, 1924, p. 313; Rolland —' Le projet du 17 : 

janvier et la question des decrets-lois în Rev. dr. public, 1924, -p. 42 şi urm. 

G.'Jăze — Principes gântraux du droit administratif; Laborde-Lacoste — De la 

„ratification par le Parlement des decrets pris sur delegation legislative ef €dictant 

des sanctions pânales în Rev. de. public, 1926, p. 390 şi urm. 

G. Atexianu — Cuss ce Drept Constituţional . 25
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In justificarea constituţionalităţii acestor decrete-lege, a 
„căror necesitate a fost aproape de toată lumea recunoscută, ' atât de oamenii politici cât şi de doctrină, s'au emis două 

- teorii: . | . 
'a) prima teorie susţine că aceste decrete-legi își trag e-. 

xistenţa lor legală în baza unei delegaţiuni pe care o dă gu-. 
vernului puterea, legislativă; ele încetează, astfel de a mai fi. acte administrative, supuse ratificării Parlamentului, ci devin, chiar dela, început, din cauza, acestei delegaţii, adevărate legi. Cu chipul acesta sa înlătură toate dificultăţile ce-ar putea 
surveni din neratificarea, decretelor de Parlament sau din re-! "fuzul guvernului de a le supune ratificării; instabilitatea. ad- ministrativă, fruct al concepţiei că decretele sunt -acte admi- - nistrative ce trebuesc supuse ratificării Parlamentului, dispare. 

by a doua concepție socotește că este o imposibilitate de “delegare a „Puterilor delegate în sistemul rigid al Constituţiei 
îrânceze; nu se vede în aceste decrete decât o retrocedare tem- porară din partea Parlamentului a drepturilor pe care el le-a luat Preşedintelui Republicei, în decursul timpurilor. 

„Această putere există în afară de orice lege: s'a văzut, de exemplu, decrete, creind Consiliul muncii sau ministere. Fără în- 
doială această putere a fost restrânsă prin faptul că Parlamen- tul s'a sezisat de organizarea cutărui serviciu, legiferând asu-: pra lui. Dar Parlamentul poate, în sens invers, să abandoneze . restricţia pe care a adus-o puterii prezidențiale și făcând acea- 
sta, să restaureze puterea primitivă “a Preşedintelui. 'Se poate spune că el abrogă virtual caracterul legislativ al actului crea- 
tor sau organizator al serviciului, Preşedintele vede astfel în- “tinzându-i-se competinţa, nu în virtutea unei delegaţii ci în vir- -tutea, unei renunţări a Parlamentului” 2), a „ Şi această idee o întâlnim, exact sub această formă şi la - prof. H. Berthâlemy, de unde se pare că s'a, inspirat H. Nezara, adnotatorul lui Esmein: „ln definitiv, suntem în prezența „nu a unui text instituind condiţionalul o dictatură provizorie, „ci în fața unei restituiri parţiale, temporare şi oportune, pu- 

3 

nu fi fost niciodată lipsită. Va uza, de această putere pentru.a, 

terii reglementare, a atribuţiilor de care ar fi fost mai bine să 

20) A. Esmein — op. cit, t. II: p. 114. 

,
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suprima funcţii, pentru a organiza mai bine serviciile, pentru 

a, deplasa controlul, pentru a simplifica, procedurile, într'un cu- 

vânt pentru a aduce ansamblului administraţiilor noastre de 

„toate gradele îmbunătăţiri simţitoare: economie de sforțare pen- 
“tru funcţionari, de formalităţi pentru public, mai tirziu cel pu- 

ţin de cheltueli pentu Tezaur” 2), 

Dar, în această ipoteză, problema ratificării periclitează i in- 

teresele individuale și drepturile; câştigate pe baza decretelor- 

- legi. Nestabilitatea administrativă devine cel mai mare duşman 

„al lor. Unii publicişti, în frunte cu Jăze, susțin că situaţiile in- 

dividuale rămân câștigate chiar. dacă Parlamentul refuză să 

ratifice decretul; că ratificarea este o operaţie ce priveşte Par- 

lamentul şi guvernul, iar nu pe terţi, cari pe bază de decret, 

au dobândit drepturi 2). Desigur, cu această argumentare se 

merge prea departe, împotriva realităţii juridice. Un decret nera- 
tificat poate rămâne act administrativ; în acest caz el va fi cen- 

zurat din punct de vedere al legalităţii; dar decretul-lege inter-. 

vine tocmai pentruca să modifice o lege; “ ilegalitatea lui, în 
caz de neratificare „apare flagrantă; decretul este inexistent si 

toate măsurile luate în baza lui devin caduce. 
Va trebui ca întotdeauna să se găsească un echilibru  po- 

litie care să impună ratificarea, acestor decrete, mai ales că ele 

sunt date cu autorizarea Parlamentului şi pentru un timp foarte 

"scurt, când schimbările politice sunt puţin probabile. 
. ț 

260. — Reformele înfăptuite în Franța prin decret în 1926. — . 
Legea de autorizare din 1924, a rămas fără aplicaţie; abia în 

„urma legii din 1926, se procede pe cale de decret la o. serie în- 

treagă de reforme de organizare şi suprimare a seviciilor pub- 

lice, reforme care, în general, se pot rezuma astfel: 

Reforma, organizării judecătorești; 

Reforma. consiliilor de prefectură; 
Reforma administraţiei prefectorale; 
Reforma, legilor de descentralizare din 10 Aug. 1871 şi 

April, 1884. ” 
In afară de aceste reforme, o serie întreagă de decrete 

7 

21) H. Barthâlemy — op. cit., p. 8. - 
22) D. H. Berthâlemy — op. cit. p. 8: „Lipsa de roțicare restabileşte 

vechea situaţie, însă numai pentru viitor” . | 

7
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au venit să reorganizeze ministerele cele mai importante şi sa aducă Statului însemnate economii BB) | _ 
- Caracteristica acestor reforme ne-o zugrăveşte foarte bine decanul Berthâlenny: „Guvernul a întrebuințat această autori- 

zare pentru a înfăptui prin decret nuneroasa reforme de amă- nunt. Principiile generale ale legislației noastre rămân aceleași; 
“structura organizării noastre administrative nu sutere nici o al- 

x 

terare. Sforţarea îndeplinită are drept obiect exclusiv de a sim- 

23) Aceleaşi împrejurări, mult mai grave decât în Franţa, i-au făcut. pe guvernanţii noştri să se gândească la o serioasă: reformă administrativă şi la suprimarea unui mare număr de servicii publice găsite inutile. Guvernul din 1928 
numeşte o comisie din profesorii de drept public dela Universitățile noastre, d-nii Paul Negulescu, C. Stere, Romul Boilă şi subsemnatul, pentru a. proceda la alcătuirea a două proecte fundamentale: reorganizarea administraţiei locale şi a celei centrâle.. Proectul de lege pentru administraţia centrală pornea dela aceiaş concepţie care a stat la baza reformelor înfăptuite în Franţa în 1926: suprimarea 
tuturor serviciilor irutile, reducerea treptată a personalului, simplificarea pro- cedurei administrative, Proectul alcătuit pe aceste baze conţinea 319 articole; pro- 
cedura administrativă era stabilită pe larg, în: 100 de articole. : Principiile proectului erau: _. i N 

a) reorganizarea serviciilor publice din punct de vedere obiectiv, în raport 
cu. necesităţile servciului şi cu cerinţele Statului modern; 

"b) menţinerea drepturilor câştigate ale personalului; 
c) încadrarea personalului în raport cu. nevoile serviciului; 
d) crearea cadrului auxiliar, permiţându-se astfel o selecţionare a perso+ 

nalului; i . . 
a) înlăturarea. tuturor funcţionarilor amovibili; | 

[) pensionarea, prin derogare dela dispoziţiile 'statutului şi numai întrun. 
termen de 6 luni, a acelor funcţionari cari, apropiindu-se de limita de vârstă, 
nu mai erau necesari serviciului, , i 

Proectul a suferit în" primul rând o amputare capitală: pentru consideraţii 
de oportunitate politică s'a scos toată, partea referitoare la' procedura adimini- 
strativă; am rămas şi mai' departe în starea de haos administrativ în care ne gă- 
seam. Apoi, la Cameră, i s'au adus modificări tocmai părţii privtoare la supri- 
marea serviciilor şi reducerea numărului funcţionarilor. Aceste modificări au des- 
fiinţat întreaga economie a proiectului, care, devenit legea pentru organizarea 
ministerelor din 2 Aug. 1929, a rămas fără nici o aplicaţie practică. Textele modi- 
ficate au devenit atât de confuze, încât a fost nevoie de două legi interpretative. 
Măsurile luate pe baza acestei legi au fost toate anulate de justiţie. Buna intenţie 
a guvernului a fost zădărnicită de incompetenţa Parlamentului. Dacă reforma 

Sar fi înfăptuit pe cale de decret-lege, n'am fi asistat la acest spectacol. S'a mers" 
atât de departe cu incompetenţa, încât am ajuns la texte. hazlii, cum este spre 
exemplu, textul referitor la atribuţiile. ministerului muncii, ocrotirilor sociale şi 
sănătăţii. 

MN
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plifica, sarcinele și de a întrebuința mai bine activitatea agenţi- 
„lor. Toţi cei cari sunt supra numerari sunt provizoriu păstraţi, 
:chiar acei ale căror sârvicii dispar. Economiile preconizate se 
vor produce încetul cu încetul, recrutarea nouilor funcţionari 
fiind încetinită, până ce agenţii deveniți disponibili vor fi fost 
„reclasaţi, în măsura retragerilor, morţii-sau demisionării”. Şi 
ceva mai departe:, „Suprimarea serviciilor, suprimarea. sau 

„schimbarea controlului, scurtarea procedurilor, reducerea even- 

tuală a personalului, este, aproape tot ce s'a realizat; mecanis- 
mul maşinei a fost pus la punct numai” ), 

_ 10 Reforma organizăiiii judecătoreşti înfăptuită pe cale 

-de decrete-legi constă, în primul rând, din suprimarea, tribuna- 

-lelor de arondisment și menţinerea numai a tribunalelor jude- 

“țene, cărora li se creiază, după importanţa. lor, mai multe secţii. 

Dih 359 de tribunale 'de arondisment se suprimă 227. Această 

-suprimare face să dispară 393 posturi de magistrați şi 227 pos- 

turi de grefieri. Desigur, suprimarea personalului nu se poate 

„face dintr'o dată, ci pe măsura, demisiilor, pensionarilor sau de- 
cesurilor. . 

Se creiază tot pe cale de decret, ca o consecinţă a reformei 

” de mai sus, instituţia, judecătorului-delegat, care se va deplasa - 

“periodic în orașele în care tribunalele au fost suprimate, spre a 

“îndeplini anumite acte graţioase, date în căderea președintelui 
„de tribunal; competența, judecătorului de pace se măreşte și o- 

“dată cu aceasta, se pun condiţii severe de recrutare a judecători- 

lor, Pentru ca cineva, să fie numit judecător de pace trebuie « să 
întrunească următoarele condiţii: ! iu 

a) Licenţiat în drept; „ 

b) Stagiu de doui ani într” un barou, sâu întrun birou de 
:notar, de avoug, sau într'o grelă; 

-- €) examen profesional. Sunt dispensaţi numai acei cari au 

„aparţinut magistraturii tribunalelor civile, foştii judecători de 

„pace şi cei cari pot fi numiţi fără examen. - 

Această. reformă atrage în mod necesar şi alte două: re- 

“forma penetinciarelor, unde se suprimă 318 închisori cu un nu- 

-ameros personal şi reforma conservatorilor de ipoteci, unde nu- 

24) H. Berthâlemy — op. cit., p. 1.
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mărul birourilor suprimate e mai mic; numai de 92, deşi tribu- nalele suprimate, pe lângă care funcționau, sunt 227, 
-- Iată o reformă mică în aparență, care înfăptuieşte însă - două lucruri importante, pe care toată lumea se silea să le rea- lizeze, dar care, rămâneau mereu fără, resultat: - 
„O bună repartiție a serviciului Justiţiei, aducâna “impor- tante economii: bugetului: | Da 

„O serioasă recrutare a.magistraţilor. | - 
27 Reforma administraţiei prefectorale constă mai ales în suprimarea a o sută șase arondismente şi şaptezeci de secretari generali. Numărul subprefecților este redus simţitor şi atribu- ţiile lor mărite, Reforma aceasta cerută de toată lumea, nu putea totuși fi înfăptuită de Parlaimenţ, ! o 

„ 39 Reforma consiliilor de prefectură. In locul consiliilor judeţene, cu atribuţii de jurisdicție administrativă, se creează douăzeci și două de consilii de prefectură interdepartamentale (regionale). Singură prefectura Seine rămâne cu competența nemodificată. Fiecare din aceste tribunale se Va compune din- tr'un preşedinte și din. patru consilieri, din care unul va fi în- sărcinat cu funcţia, de comisar al guvernului. Competinţa con- » „siliilor este mărită, şi în special art. 10 din decret declară că 

, 

"vieţii administrative” 2), 

„Pot fi chemate să-și dea avizul asupra chestiunilor care le vor fi supuse de prefecţii departamentului din circumscripţia lor”, Ocupându-se de această dispoziție, prof. Berth&lemy constată că „dânsa răspunde „la acea dorinţă exprimată în expunerea: de motive a decretului, ca. consilieri să nu mai fie „un corp închis de -magistraţi, consacrându-se întreaga durată a carierei lor la o sarcină, strict jurisdicțională, şi îndepărtată de realităţile 

| 49 Reforma administraţiei locale ( judeţene şi comunale) este deasemeni înfăptuită prin decret-lege.. Legile din 1871 și 1884 sunt modificate acum, pentru prima, dată pe această, cale. Se aduc înlesniri reunirilor şi funcţionării consiliilor generale - judeţene, şi se extind puterile lor. Acelaş lucru.se face şi pentru comune, reorganizându-se însă tutela administrativă, Şi o serie întreagă de alte reforme se înfăptuesc în acest chip. Decretul- 
. > . 

. 

25) H. Bertheleny — op. cit, p. 18. 
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lege săvârşeşte astfel dintro dată lucruri care se discutau de ge. 
neraţii întregi, fără a se putea lua o hotărire. 

261. — Decretul-lege în Anglia şi Italia. — In Anglia exista 

"prin tradiţie dreptul pentru Şeful Statului de a lua pe cale de 

regulament toate măsurile necesare pentru a garanta siguranța 

publică și apărarea regatului. Dar, cum în această materie tra- . - 

diția era îndoelnică, chiar din timp de pace a început să se 
concretizeze în legi pozitive dreptul Regelui. Astfel prin Army 

„act se recunoaşte guvernului dreptul ca în caz de pericol imi- 

nent pentru Stat şi sub rezerva de a supune ratificării Parla- 

mentului, să se menţină sub arme soldaţii cari trec în rezervă, 

să se organizeze rechiziţii de locuinţe, de animale, drumuri de 

fier. La începul războiului această prerogativă se măreşte prin 

legi noui, cari dă în căderea guvernului dreptul de a:lua prin 
decret anumite măsuri. Legea din 3 Aug. 1914, aă guvernului 

” dreptul de a suspenda plăţile; legea din 5 Aug. 1914 îi dă dreptul 

să reglementeze circulaţia și şederea străinilor. Dar acestea 
sunt umile începuturi faţă de dreptul general ce-i se acordă gu- 

vernului prin'legea din 8 Aug. 1914, Defence of the Realm Acts. : 
In baza, acestei legi Regele are drept, cu. avizul Consiliului său, 
pe timpul duratei războiului; să edicteze regulamentele privind 
puterile Amiralității și ale Consiliului Armatei, luând toate mă- 

surile privitoare la împiedecarea spionagiului și autorizând ju- 
decata de Curțile Marţiale a tuturor acelora cari vor călca a-: 

„ceste regulamente *). Mai târziu, o nouă lege extinde competen- 
ţa puterii reglementare şi în materie de presă. Aceste ambe legi 

"se trânsformă într'una singură, la 27 Noembrie 1914, Defence of 

the Realm consolidation act. Caracteristica acestor legi este că 

dânsele acordă cele. mai largi puteri guvernului, numai în timp 

de războiu, putând modifica pe această cale regulamentară le- 

gile în vigoare. Dreptul acesta al Regelui nu constitue o prero- 

gativă a sa, ci-l deţine în baza autorizării date de Parlamentul 

Suveran. 

“In Italia; unde Constituţia, ca şi în Anglia, poate fi ușor 

+ modificată, fiind flexibilă, Parlamentul acordă guvernului, 

chiar dela începutul războiului pline „puteri, prin legea din 22 

26) Vezi G. Jăze — La libertă individuelle en Angleteere, în Revuz du | 

droit public 1916, p. 123.
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Mai 1915 *) Pe baza, acestei legi o serie de decrete, cari de cari. 
mai felurite, își fac apariţia. Se pun impozite pe această cale,.: 
se suspendă efectele contractelor, devenite oneroase din cauza. | 
războiului, se modifică legea administrativă. In Italia, ca şi în. 
Anglia, nici odată nu s'a, pus în discuţie constituţionalitatea a- 
cestor decrete, deoarece se consideră că. Parlamentul putând. 
oricând modifica Statutul, poate acorda pline puteri guvernu-- 
lui *). Un singur lucru s'a discutat, conformitatea, acestor de- 
crete cu legile de autorizare. E pp E 

In Oct. 1922 când Mussolini ajunge la putere, obligă Par-. 
lamentul să voteze o lege din 30 Noemb. 1922, prin care acor- 
dă guvernului din nou pline puteri în timp de pace %). 

„262, — Deeretul-lege în Statele-Unite şi Elveţia. — In Sta-. 
tele-Umite problema puterilor excepţionale acordate Preşedin: 
telui Republicei se pune mai puţin; deoarece aici acesta are. 
dela, Constituţie puteri, destul de mari. Se știe că în timp de.răz- 

"boi Preşedintele Republicei este comandantul suprem al forțelor- 
„ armate de uscat şi de mare, avâna în această privinţă cele mai 
- întinse puteri de organizare. Totuși, din timpul războaielor an- 

” terioare, se puse în discuție chestia de a şti dacă în timp de. 
război puterile Preşedintelui nu trebuese mărite. In lupta din-' 
tre Preşedinte şi Congres intervine justiţia, care, începând dela 
1866, declară că ambele puteri trebuie să respecte Constituţia. 
şin caz de războiu şi că nu este cu putință, o încălcare de atri-. 
buţii. Preşedintele nu poate singur suspenda actul de Habeas 
corpus. De aceia chiar dela începutul. războiului, a, trebuit să. 

- se voteze o serie de legi autorizând pe Preşedinte să ia măsuri 
excepţionale (legea din 18 Mai 1917, privitoar la recrutare, le-. 
gile din 15 Iunie şi 27 Iulie 1927 privitoare la rechiziţii, legea 

x 

i 

27) „Guvernului Regelui are facultatea, în caz de războiu și pentru: 
durata lui, să edicteze dispoziţii având forță de lege întru atât cât o cere apă-- 
rarea Statului, protecţia ordinii publice şi nevoile urgente şi extraordinare a'e - 
economiei naţionale....., - a 
„? 28) Vezi G. Jaze: Les pleins pouvoirs en Italie în Revue du droit putlic, 
1917, p. 211. " Ma 

„_29) Iată ordinea de zi votată de Cameră: „Camera, considerând că în 
interesul suprem al patriei, este necesar să dea guvernului regal pline puteri: 
astfel ca să poată rezolva în mod liber, fără dificultăţile procedurei parlamentare, 
problemele cele mai urgente de finanţe şi administraţie publică, aprobă proectul! 
de lege”. - 
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"din 10 Aug. 1947 privitoare la, aprovizionare). 'Toate aceste legi 
„au fost examinate din punct de vedere al constituţionalităţii și 

„găsite conforme cu textul rigid al Constituţiei. 

Elveţia, dimporivă, procede, la 3 Aug. 1914, la alcătuirea 

unei legi inconstituţionale prin care se dă - guvernului federal 

puteri nelimitale. Astfel, art. 3 al acestei legi declară: „Aduna- 

„rea federală dă putere. nelimitată Consiliului federal să ia toa-! 
te măsurile 'necesare siguranţei, integrităţii şi neutralității El- 

. veţiei, să salveze creditul și interesele economice ale ţării şi în 

“particular să asigure aprovizionarea publică”. Şi Parlamentul 
federal a mers şi mai departe şi a cedat complectamente orice 

-drept al său guvernului, prin art. 4 din legea amintită: „In acest 

” scop i se deschide Consiliului fedral un credit nelimitat. In spe- 

-cial i se dă autorizaţie de a contracta împrumuturile necesare”. 

Chestiunea cohstituţionalităţii acestor pline puteri a venit 
-. în faţa, Tribunalului federal: Cu toate că realitatea principiilor 

şi a textelor duceau la declararea ca, neconstituţională a legii, 

totuși, Tribunalul federal, interminându-se pe acel NWotverord- 

-nung, declară valabile şi constituţionale textele incriminate. Dar 

guvernul a făcut o aplicație moderată acestor puteri acordate, 

"şi nici un'fel de nemulțumire nu s'a ivit. In tot acest timp el 

supunea adesea a posteriori, ratificării Parlamentului, măsurile 

“luate. 

263. — Regimul decretelor-lege la noi.:— Decretul-lege apare 
- la noi pentru prima dată în timpul Statutului lui Cuza, după lo- 

vitura de Stat din 1864. Art. 18 al. final din Statut aeclară: 

„Decretele cari, până la convocarea nouii Adunări, vor fi date 

de Domn, după propunerea consiliului de miniștri şi a consiliu- 

“lui e Stat, vor avea putere de lege”. In baza acestui text, care 

dă decrteului-lege o situaţie legală, Domnitorul, după  exem- 

:plul pe care în Franţa îl. oferea Napoleon, exercită o dictatură 

legislativă și promulgă prin decret o serie de legi cari for- 

mează până azi baza juridică a Statului nostru. Astfel, prin | 
decret se înfăptueşte marea reformă agrară din 1864, reforma, e- 

“lectorală, se promulgă codurile în vigoare și azi. Perioada, în care 
"-Cuza-Vodă lucrează prin decret rămâne cea mai frumoasă . din 

'viața legislativă a ţării noastre. Ea -contrastează puternic cu 

sterilitatea, incompetenţa și nestabilitatea Parlamentelor de azi.. 
-Dela această epocă, decretul-lege îşi face apariţie. numai
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ticulare în care se găsea Țara şi a imposibilității parlamentului 
de a lucra, guvernul își arogă cu dela sine putere, depline pu- 

” teri. Nici o lege de autorizare din partea. parlamentului un in- 
tervine, nici o măsură. în Constitutie nu autoriză acest drept: > 

EI 

ne găsim în faţa unei dictaturi de fapt, primită însă pe dean- - 
tregul de justiţie. Nici o obiecţiune nu S'a ridicat împotriva a- 
cestui fel de legiferare, ci cu o totală renunțare la drepturile ei, justiţia a consfințit acest abuz. | . 

.. Şi din această cauză „am avut decrete-legi nu numai în tim- 
„ Pul când Parlamentul nu putea lucra, dar şi în timpul când Par- | 
lamentul era în sesiune; un abuz cum rar se întâlneşte s'a făcut 
din acest arept. Se dădeau decrete-legi nu pentru satisfacerea în- 
tereselor generale, dictate de starea de războiu, dar pentru orice 
fel de interes, fără nici o urgenţă, fără nici o normă. Constituţia 
era, suspendată pe deantregul şi modificată prin decrete. Ceiace 
este mai grav, să dăacau decrete pentru satisfacerea intereselor 
personale ). O invazie enormă de decrete sunt dovada incon- 
„testabilă a marelui abuz ce s'a, făcut.. a 

'Totuşi, din acest noian de decrete, în afară de acele luate 
în vederea, necesităţilor imediate ale luptei, trebuie să semnalăm. 
decretele-lege pentru înfăptuirea celor două mari reforme, re- 
clamate de starea de război: reforma agrară, şi votul universal. 
Deasemeni, decretele prin care se consfințește unirea privinciilor s 
surori, Pa - 

264. — Ratificarea decretelor-legi. — Imprejurările de criză 
prin care trece Statul determină măsuri urgente. Caracterul 

„acestor măsuri, nu poate fi decât provizoriu, atâta timp cât du- 
- rează starea de necesitate. Din moment ce împrejuirările anor- 

” male, care au prilejuit aceste acte, dispar, guvernul are dato- 
ria să facă să înceteze acest provizorat, cerând Parlamentului 

"să ratifice decretele-legi date în acest timp ; Parlamentul are la 
rândul lui obligaţia de a ratifica în cel mai scurt timp aceste _ 
decrete, sau a refuza ratificarea lor. Prin acest vot starea de 
“Provizorat încetează şi starea de legalitate reintră. din nou în 
vigoare. . - e 

! 30) D. prof. Negulescu citează cazul când prin decret-lege se ridică [a 
rangul de catedră conferinţa de limbă elină dela facultatea de litere din Bucureşti 
iar conferenţiarul se numeşte profesor tot pe această cale: Şi acesta este unul din 
cele mai puţin grave abuzuri. : Ă 

.
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Ideia de ratificare a decretelor-legi este strână legată de 
ideia regimului parlamentar; întrun astfel de regim singur 

„Parlamentul este în drept să ia măsuri legislative; domeniul 
puterii legiuitoare se întinde neîncetat în detrimentul puterii re- 
sulamentare. Singură legea poate să impună cetăţenilor obliga- 
ţii și să-i supună la pedepse în caz de neexecutare. In lipsa legii, 
decretul-lege nu poate fi considerat decât ca un provizorat. 
Din moment ce starea de necesitate încetează, ratificarea se im- 
pune ca o consecință logică. Decretul lege neratificat în prima se- 
“siune parlamentară rămâne fără valoare, justiţia va putea ori- 
când să-l înlăture. Aceasta este logica lucrurilor; jurisprudenţa 
Curţii de Casaţie italiene s'a fixat în acest sens. La noi, proble: 
ma n'a venit în desbaterile justiţiei.  - 

! 
+ 

$ 5. — Suspendarea Constituţiei prin acțiunea guvernaților * 

SUMAR: 265. Rezistenţa la opresiune; — 266, Doctrina revoluţiei franceze; 
267. Aplicaţiuni jurisprudenţiale; — 268. Teoria revoluțiilor. 

263. — Rezistenţa la opresiune. — Am examinat cazurile în - 
care Constituţia poate fi suspendată din iniţiativa guvernanţilor, 
cari justifică această măsură pe consideraţia că societatea. este 
în pericol şi trebuie salvată, cu sacrificiul momentan al dreptu- 
rilor şi prerogativelor ei. Dacă, pentru-un moment, aceste drep- 
turi sunt suspendate, faptul se justifică numai pe consideraţia 
ca ulterior, ele să apară, mai puternice. | 

| Se întâmplă însă în viaţa națiunilor şi fenomene inverse. 
Guvernaţii, din cauza abuzului pe care uneori îl săvârşesc gu- 
vernanţii, abătându-se dela normele stabilite de Constituţie, sunt 

"obligaţi și iese din atitudinea pe care le-o impune lor Constituţia 
și să se împotrivească opresiunii guvernanților. Rezistenţa la 
opresiune este nu numai un drept, dar chiar o obligaţie. 

Concepţia aceasta, care formează unul din piedestalurile - 
„revoluţiei franceze, își distinge origina sa într'un trecut mult mai 
„îndepărtat. In scrierile teologilor din şcoala dreptului natural 
ideia apare clar formulată și este ultimul mijloc prin care drep- 
tul individual se poate ridica cu autoritate, în faţa atotputerni- 
ciei tiranice a Prințului. Prima expunere teoretică a legitimităţii 

«



> 

. 

N 
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tiranicidului ne-o dă Jean de Salisbury (1110—1180). în lucra-. rea sa Polycraticus, După dânsul, Prinţul cel bun este .reprazen-- tantul, imaginâa divinității pe pământ; Prințul cel.rău, tiranul,. - este imaginea lui Lucifer. A omori deci un tiran este nu numai “un drept, dar chiar o faptă bună. Această ideie este reluată şi "discutată. de toţi teologii din şcoala dreptului. natural, Thomas. - 
dW'Aquino, Jean Petit, Gerson, Boucher, Leon XIII ete. BD) 

Dar, la sfârşitul secolului -XVII, această doctrină găseşte. un eminent susţinător în Locke 2), care, cu spiritul caracteristic . 
juriştilor englezi, reuşeşte să-i dea o bază juridică. EI pornește. dela ideia că orice funcţionar, orice magistrat, care iese din: sfera competinţei lui legale și face acte împotriva, legii, împotri-. va dreptului, nu le poate face în calitatea lui de funcționar sau. „. magistrat, ci numai în calitatea, lui de persoană particulară. Ca 
magistrat, este pus să păzească legea; dacă nesocoteşte legea, . pierde calitatea de magistrat; devine un uzurpator al puterii.. Impotriva lui poţi rezista, prin forţă, aşa cum rezişti împotriva . oricărui om care întrebuinţează forţa asupra ta 32). Totuşi, a-. 
ceastă idee este îngrădită de o serie de împrejurări; n'ai drept să: 
reziști când ai o autoritate legală căreia să te adresezi cu. re-- 
curs. Şi chiar dacă n'ai această autoritate, nu trebuie ca'o na-. 
țiune să ia cu uşurinţă armele revoluţiei 3). Aceasta se poate: 
face numai în cazul când majoritatea poporului suferă de tirania. 
comisă şi nu există alt mijloc de îndreptare. o | 

| 266. — Doctrina revoluţiei franceze, — Revoluţia franceză. - 

7 , 
/ 

30) Vezi o foarte complectă expunere a doctrinei catolicilor în această pri- vinţă în Duguit, op. cit; t: II, pp. 739—744. | E 31) Du gouvernement civil, chap. XVII, No. 13 şi 14'edit. frangaise. Am- . sterdam, 1691, p. 269 şi 285. Da a 
32) Op. cit., $ 206: „Autoritatea Regelui emanând numai dela lege, el nu: „poate conferi nimănui puterea de a lucra împotriva legii sau s'o justifice priatr'o.- comisiune. Dacă lucrează astfel, comisiunea sau comandamentul oricărui magistrat, acolo unde n'are autoritate, este tot atât de lipsit de valoare şi neînsemnat ca şi. ordinul unui particular oarecare ; singura diferenţă. între unul şi altul e că_magis- , tratul are o oarecare autoritate, până la un anumit punct şi'pentru anumite sco- puri, pe când particularul n'are niciuna”, , | 

- 33) Op. cit, $ 208: „Este imposibil ca din cauza a unuia sau doui oameni : oprimaţi să turburi guvernul, atunci când restul poporului nu se simte atins de- „ faptul comis ; pentru un nebun furios sau un nemulţumit s'ar răsturna un guverna stabil”, -  - . - Ia
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'găsește o puterhică justificare în doctrina lui Locke. Punând în 
aplicaţie aceste idei, ea înţelege să le dea şi o consacrare legală. 
„In sufletul oamenilor se naşte întotdeauna trebuinţa, de a justi- 
fica ca legale'actele lor. Şi iată că declaraţia drepturilor omului 

„din 1793 vine să consacre în formule legale aceste principii care 
fuseseră abia enunțate în art. 2 al declaraţiei din 1791. 

Art. 33 declară: „Rezistenţa la opresiune este consecința. 
celorlalte drepturi ale omului”. Dar, de aici, dela, ideia .de opre- 

„siune individuală, declaraţia trece la opresiunea, generală, să- 
vârşită împotriva națiunii întregi şi preconizează şi justifică 
ideia revoluţiei, ca, singurul mijloc de a menţine și restabili lega- 
“litatea. In adevăr, art. 34 și 35 din Declaraţie adaugă: „Este o- 
„presiune împotriva corpului social când unul singur din membri 

” săi este oprimat; este opresiune contra fiecărui membru când 
corpul social este oprimat. Când guvernul violează drepturile po- 
porului, revolta este pentru popor şi pentru fiecare porţiune a 
poporului cel mai sfânt din drepturi şi cea mai indispensabilă 
“din datorii”. Idealul revoluționar se găsea satisfăcut; o lume în- 
treagă fusese răsturnată pentru a se clădi o nouă orânduire s0- . 
cială. Bazele nouii organizări nu puteau să fie găsite într'o ile- 
galitate. Deaci nevoia pentru oamenii revoluţiei de a justifica, pe 
„baze juridice, revoluţia. Din fericire însă aceste exageraţiuni au 
rămas de domeniul istoriei, dispărând odată cu oamenii cari le 

formulase 54), 

34) Cu toate aceste, ideile oamenilor din 1793.se mai întâlnesc și azi, atât 
la gânditorii -politici cât şi în prograriul . unor partide politice. Astfel, partidul 
catolic din Franţa este partizanul convins al majestăţii dreptului asupra legii ; 

legea nu poate creia dreptul, ci numai să-l constate. Din moment ce legea, în 

opera €i-de constatare, se poate înșela asupra dreptului în sine, aparţine con- 

ştiinţei fiecăruia dreptul de a examina dacă legea corespunde în totul dreptului 

şi'n caz contrar de a rezista, de a se opune la aplicaţia ei. In 1927 R. P. Michel 

Riquet,. în numele şcoalei catolice, întreprinse o, anchetă asupra problemei re- 

zistenţei împotriva legilor injuste — Engucte sur les droits du Droit et „sa Ma- 

jeste la loi”. In această broşură,.după ce se înfăţişează toate concepţiile tezei ca- 

tolice, se pune însă în discuţie şi problemă dacă această rezistenţă nu duce la 

anarhie. „Dar oamenii se opresc în faţa dificultăţilor de aplicaţie ; oamenii de 

ordine se înspăimântă la gândul anarchiei „ori de unde ar veni“ şi, din nenoro- 

cire, tiranii din toate.epocile excelează în exploatarea! acestei temeri pentru a 

menţine o stare de lucruri care le este favorabilă, chiar dacă națiunea ar fi să 

moară. ' | 

„Şi cu toate astea, dacă este adevărat că în anumite cazuri, rezistenţa la
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- Dar dacă aceste idei au dispărut din legislaţia pozitivă, ele continuă totuşi să preocupe pe gânditori. Duguit, socotit ca unul | dintre cele mai revoluționare spirite ale dreptului public și având „cele mai apropiate legături cu doctrina sindicalistă, își pune fără „inconjur problema rezistenţii la opresiune. Condamnă fără reti- cenţă tiranicidul căci „nimeni mare dreptul să dea altuia moar- tea”. „Asasinatul politic rămâne totdeauna asasinat”. 'Trecând " însă la rezistenţa în sine, Duguit declară. că individul are dreptul. să reziste oricărei legi contrare dreptului şi să nu se supună de cât atunci când se întrebuințează împotriva, lui constrângerea - “materială 5), | LL aa " Insuşi Duguit, atunci când e vorba de rezistenţa defensivă 
, 

legile” nedrepte poate fi nu numai legitimă; dar obligatorie şi adesea utilă republicei, de ce să ne îndoim, de ce să tremurăm? Adevărul nu-i marele liberator?'(p. 48), 
„Tot în acst spirit concepe rezistenţa la opresiune doctrina sindicalistă, Pen- tru dânsa, opresiunea poate fi întreită : abuzul de drept în ce priveşte dreptul "privat, abuzul puterii economice în dreptul social şi excesul de putere în dreptul public. Impotriva acestor abuzuri doctrina sindicalistă ridică ' sindicatul şi aso- „ciaţia obligatorie ca singure mijloace de rezistenţă. A se vedea în această pri- vină o interesantă lucrare datorită d-nei Elena lori Gruia — Jdeologia sindicalis- mului, Bucureşti, 1930, unde toate aceste teorii sunt în chip metodic şi foarte just expuse, reuşind să ne dea o sinteză complectă a ideilor de bază ale .sindica- „ lismului,. i Ă i , 
.35) „Este în afară de îndoială că orice individ are -dreptul să reziste Ja . aplicarea ori cărei legi contrară dreptului şi oricărui act contrar legii, neexecutând lucrul comandat decât atunci când constrângerea este întrebuințată împotriva lui, protestând chiar împotriva a ceiace el consideră ca o violare a dreptului, de- clarând că' nu cedează decât constrângerii materiale şi după ce a întrebuințat - " toate căile de recurs care-i sunt puse“ de lege la dispoziţie. Dreptul de rezistenţă pasivă astfel înţeles n'a fost niciodată contestat şi nu poate fi. Aparține fiecăruia | să aprecieze în conştiinţa sa dacă trebuie să asculte de bunăvoie cutărui sau cu: tărui act al autorităţii, sau dacă nu trebuie să asculte decât sub presiunea con- strângerii. Legea nu este, prin faptul că-i lege, adevărul absolut. A cere tuturor "supunerea pasivă la lege, înseamnă a voi să faci un popor de sclavi. Supunerea la lege este o necesitate. socială, dar fiecare este liber să aprecieze valoarea unei ' legi şi să facă tot ce va putea, fără a recurge la violenţă, pentru a se sustrage aplicaţiei unei legi pe care o consideră contrară dreptului, ca şi executării unui act pe care-l consideră contrariu legii” (op. cit., t. III, p. 745). Dar concepţia aceasta a. lui Duguit, raţională în fond şi privită numai din punct de vedere al | individului, poate duce totuşi la consecinţe incalculabile, Cu sistemul acesta nici o 

„lege nu se va mai putea aplica ; spiritul de sustragere dela aplicarea legii devine astfel un spirit legal, : ! 
,
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„ezită să dea o soluţie'integrală. In acest caz el caută s'o justifice 
prin faptul că agentul care a ieșit din cadrul legii nu mai are ca- 
litatea de agent public, ci de simplu particular, care întrebuin- 
țează, forţa, și căruia, poţi să-i rezişti prin forță, 

Un alt filozof, Fr. Gâny, examinând în mod amplu proble- 
ma rezistenţii la opresiune, ajunge la concluzii, poate chiar mai 

îndrăznețe: decât ale lui Duguit *). Ba, dimpotrivă, se pare că 

Duguit, în evoluţia pe care ideile sale o urmează în această ma- 

terie, s'ar fi inspirat dela ideile clar formulate încă dela început 

de Geny. Acesta distinge patru feluri de rezistenţă la opresiune: 

a) rezistența pasivă, care constă din intenţia de a nu executa, 
- legea; b) rezistența defensivă, care pretinde să se întrebuinţeze 

violenţă în rezistență; c) rezistența agresivă, care "presupune 

lupta pe față împotriva legilor ilegale şi d) revoluţia, adică sfor- 
"ţarea activă de a răsturna aceste legi. 

Gâny justifică rezistența la opresiune din două puncte 
__de vedere: 

„i. a) din punct de vedere moral, aşa cum o o făceau teologii şi 
!canoniștii evului mediu; legea nu este pentru aceştia decât nor- 

ma de viaţă, care se desprinde din regulata funcţionare a socie- 

tăţii. Această normă de viaţă, devine legală numai atunci când ea 

este desprinsă cu adeziunea conștientă a. fiecărui individ, când 

nimic nu se opune în conștiința acestuia, pentruca dânsa să fie 

aplicată. Dar, formulările acestei școli, referindu-se mai mult.la, 

" „datele conştiinţei şi moralei, nu pot constitui suficiente criterii 
„pentru stabilirea unei teorii juridice. Geny se îndreaptă atunci 

spre elementul rațional, spre a'găsi suport doctrinei sale. 

"b) Din punct de vedere rațional, după ce dânsul critică pă- 

_rerile acelora cari fundează acest drept fie pe starea de nece-. 

sitate, fie pe legitima apărare (Hauriou), justifică astfel doctri-. 
na sa: ,„Constatăm, mai întâi, că principiul eventual al dreptului, 

constând în menţinerea ordinii în sânul vieţii sociale, poruncește 

respectul legii regulat stabilită. Dealtă parte, totuși, legea, a- 

vând ca rațiune esenţială de a fi consacrarea şi menţinerea drep- 

1 

36) Fr. Geny — Scierice et fechnique en droit prive positiț, t. IV, 1924, No. 

296—300. Vezi și. Mlethode d'interpretation 'ct sources en droit prive positiț, 2-e 

edit. 1919, t. II, No. 173—174. .
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turilor individuale ale omului, se concepe că, dacă, departe de a le întări, le izbeşte cu ideea preconcepută de injustiţie, justifică o reacțiune a acestor drepturi nesocotite, care o domină întru- câtva, cum scopul domină mijlocul. Şi totuşi, această reacțiune : va trebui să fie strict limitată de consideraţia că drepturile, in- dividuale ele însăși, au, pentru protecţia lor, o nevoie absolută a ordinii sociale, şi că „dacă ele ar sdruncina “însăși baza a- cestei ordini, sub singura garânţie a judecății care le exercită, ar risca să piară odată cu dânsa. Astfel, vedem intrând în linie, în examenul problemei puse, elemente diferite, care se opun şi se întrecioenesc, pentru a îndepărta orice soluție absolută şi a su: gera numeroase distincţii” 7), ul ” Bazat pe aceste consideraţii, Geny se sileşte să desprindă o'serie de reguli generale privitoare la această problemă, pe care, “ie reduce la următoarele formulări: a! 
1%. Rezistenţa este admisibilă numai pentru menţinerea, i drepturilor individuale ale omului; | ie | ie 20. Apărarea, acestor drepturi nu poate fi exercitată decât de indivizii lezaţi; ia IE 

80, Legea împotriva căreia individul se poate ridica trebuie să fie viţiată de o injustiție gravă, evidentă: şi ireparabilă; , ae, Geny se declară împotriva, rezistenţii propriu zis agre.- sive; el aderă numai la ideia rezistenţii pasive şi a rezistenții de- fensive. Chiar și pe aceasta din urmă, el n'o poate concepe decât ca ultim subsidium, ca, ultim remediu împotriva unei injustiţii care nu se mai poate tolera. Și el simte nevoia, chiar aci, de o Justificare teoretică: „Dar, în realitate, nu este un om care să | nu simtă, la un moment dat, dreptul, mai mult, datoria, de a re- .  fuza injoncţiunile brutale şi orbitoare ale unei puteri tiranice. Să | “presupunem că aceasta ne ordonă să masacrăm pe rudele noas- tre, sau, mai simplu, să comitem un act de.neumanitate sau de flagrantă nedreptate. Ne revoltăm contra ideii că am putea to- | „tuşi să-i ne supunem. 'Acest sentiment profund nu poate rămâne fără răsunet în ordinea externă” 55). o i 
Un alt publicist, de un talent tot atât de remarcabil, Hau- riou, vine să examineze şi dânsul această problemă şi s'0 întă- 

37) Op. cit., e IV, pp. 119—120. E E - 38) Op. cit, t. IV, p. 125. -
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ească cu autoritatea marei sale personalităţi. Pentru dânsul a- 

astă rezistenţă n'ar fi, decât un ultim, remediu, analog cu acele 
justificări pe care dreptul penal le cunoaşte sub forma legitimei, 

apărări sau dreptului de necesitate: El nu poate însă concepe, 
ideia de rezistență la opresiune decât ca un ultim remediu, adică 

„a unei când „recursul în justiţia instituţiei politice este manifest 
imposibil” 30), e - 

261. — Aplicaţiuni jurisprudențiale. — _ Dacă doctrina, în ma- 

„„Joritatea ei, este aproape unanimă în a recunoaşte şi a justifica 

"dreptul de rezistenţă la opresiune *), jurisprudenţa însă, prin- 

“tr'o curioasă, coincidenţă, de împrejurări, se arată în totul refrac- 
tară oricărei aplicaţiuni a.acestei idei. Şi este cu atât mai cu- 

rioasă această atitudine a jurisprudenţii, cu 'cât.dânsa, face o 

largă aplicațiune atunci când este vorba de ceiace codul penal 

„numește legitimă apărare. Oare opresiunea unei legi nedrepte nu 

poate avea asupra omului aceleași consecinţe, mai îndepărtate 

“poate, ca şi acele care justifică legitima apărare? Gâny-se sfor- 

“ţează să găsească, în examinarea deciziilor jurisprudenţiale, în- 

_ceputurile unui drept pretorian, care să justifice, să scuze şi să, 

„apere de răspundere rezistenţa, împotriva legilor nedrepte. Dar 

încercările sale sunt infructuoase. Cu toată bunăvoința, pe care 

o are de a dovedi existenţa unui început de jurisprudenţă, care 

„să vină să justifice dreptul de rezistenţă, el este nevoit totuşi 

“să recunoască că, din aceaştă direcție nu sunt de sperat mari 

"progrese. Ne găsim într'un domeniu al dreptului cucerit de doc- 

trină; dar mintea omenească, va trebui încă multă vreme să se 
frământe pentru a putea găsi. formula pe baza căreia justiţia să 

“poată face aplicaţia principiilor edictate de doctrină. 

1 288; — Teoria revoluțiilor. — Câna rezistenţa la opresiune 

nu este exercitată în mod individual, ci în mod colectiv şi în chip 

agresiv, atunci această rezistență se transformă în revoluție. 

" „Orice guvern, spune Duguit *:), care, în chip permanent, face . 

legi atentatoare la dreptul superior, care se impune Statului, care 

| 39) Dyoit constitutionnel, p. 712—713. | 

40) Vezi împotriva dreptului de rezistenţă la opresiune H. Taine — Les 

-origines de la. France confemporaine. La Revolution, t. 1, Paris, Hachette, 1878. 

-p. 276, Maxime Leroy — [La loi. Essai suc la thEorie de l'autorite dans la dâmo- 

_„cratie, Paris, Giard et Briăre, 1908 p. D9—80. 
41) Op. cit., t. III, p. 749.



402 | “ ORGANIZAREA STATULUI 
' 

face sau lasă să facă acte arbitrare în violarea legilor existente, este un guvern tiranic, care se abate dela misiunea sa şi poporul care face o revoluţie pentru a-l înlătura, îndeplinește desigur un “act legitim. Nu s'ar putea, nega că în istorie au fost revoluţii le- gitime”. Dar Duguit Însuși, înspăimântat de această justificare legală pe care o âă revoluțiilor, vine să. adauge. imediat: „Dar " conced că în practică exerciţiul unui astfel de drept prezintă mari pericole. Toţi filozofii politici, cari, dela Sf. Thomas până „la Locke, au recunoscut dreptul de insurecție, au înţeles aceste „pericole şi-au recomandat să nu se uzeze de acest remediu decât „Cu o extremă prugență”» +2), ” - DR Justificarea dreptului de revoluţie este însă lipsită de orice bază legală; incontestabil, nu se poate concepe revoluţia ca, un drept; noţiunea în sine este contrară ideii dreptului. Revoluţia se poate însă justifica 'din punct .de vedere politic. O revoluție. care reuşeşte este o revoluţie dreaptă şi toate actele făcute în „* numele ei vor fi justificate; câna revoluţia nu reuşeşte însă, ori „cât de dreaptă ar fi dânsa, dreptul pozitiv o va condamna. Revo- luţiile nu pot fi considerate decât ca un răi necesar, ca o boală de care suferă organismul social şi care trebuie în mod fatal să | izbucnească din epocă în epocă, atunci când mersul evoluţiei po- litice nu este în unison cu evoluţia socială înfăptuită, i _ Justificarea aceasta dată revoluțiilor este însă exactă? Constituesc aceste revoluţii un mijloc de progres, o etapă rapidă de evoluţie, care să aducă popoarele la curent cu progresele rea- 'lizate de viață? Revolta aceasta'a faptelor împotriva, legii, împo- triva situaţiei existente, împotrivă spiritului în care viaţa, se gă- sește obligată să-şi rânduiască postulatele sale, constitue oare, în mersul ascendent al umanităţii, o precipitare a evoluţiei întâr. ziate sau, dimpotrivă, a stânjenire, o întrerupere a evoluției nor. - male, aducârid după dânsa, ideia de regres, - Sa Henri See :2), ocupându-se de această problemă, face o con; . statare foarte interesantă. In țările în care evoluţia este prea . lentă sau inexistentă (și dă ca exemplu India şi China) nu există revoluţii în sensul propriu al cuvântului; mişcările evolutive sunt acolo rezultatul influențelor externe... Revoluţiile” apar dimpo- : , 
- 

42) Loc. co | | 
43) Evolution ct Revolutions, E. Flammarion, 1929. 

,
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trivă, în timpurile moderne, în ţările din Europa occidentală, 

care sunt atât de pasionate pentru ideia de libertate, atât de 

rapide î în mișcările lor evolutive; momentul deslănţuirii revolu- 

ției coincide cu epocile de evoluţie precipitată. După See, deci, 

revoluția nu este decât un tempo mai rapid al evoluţiei, o sfor- 
ţare de a se intra în ritmul evoluţiei înfăptuite de instituţii; 

revoluţia este deci o mișcare de progres. . 

Concepţia aceasta, stă la baza întregei doctrine socialiste, şi 

este ridicată la rangul de dogmă de sindicalismul revoluţionar. 
Revoluţia constitue un factor de progres social. Mijloacele de 

manifestare ale revoluţiei trebuesc însă controlate. Desigur, vio- 

lenţa este singurul mijloc prin care revoluţia, se poate manifesta. 

Dar violenţa nu este un mijloc de progres, ci dimpotrivă, unul de 

- regres. Violenţa, când întrece o anumită linie, devine periculoasă 

pentru moralitate și pustiitoare pentru progres 4:), Deaceea sin- 

dicalismul revoluţionar preconizează sindicatul şi greva gene- 

rală ca cel mai potrivit mijloc de manifestare externă a violen- 

ței 5). Căci greva, după expresiunea magistratului american 

Jenkins este ,;o sforţare combinată a lucrătorilor pentru a sili 

pe cei cari îi întrebuinţează să dea, dreptate cererilor lor, împie- 
Qicându-i să-și exercite industria până ce se vor fi supus”. Iar 

- greva generală nu poate fi decât o generalizare a acestei atitu- 

"dini în toate ramurile de activitate. In acest înţeles greva gene- 

rală este sinonimă cu revoluţia. 

44) Vezi G. Sorel — Reţlezions s sur la violence, p. 273. 

45) Avantagiul grevei generale, preconizat de sindicalism, este extrem de 

important pentru lucrători. De unde, anterior acestei teorii, greva generală socotea , 

"rupte raporturile de serviciu dintre patron şi lucrător, acesta putând fi înlocuit 

în timpul grevei, potrivit jurisprudenţei constante, sindicalismul, preconizând greva 

generală, se sileşte să justifice juridiceşte menţinerea în vigoare a contractelor de 

! lucru. Sorel declară în mod formal că „conflictul nu-i împiedecă pe lucrători de a 

rămâne mai departe legaţi de instituţie”. | 

Problema . aceasta, a "ruperii raporturilor existente prin faptul - grevei, 

s'a pus şi'n jurisprudenţa noastră, cu ocazia grevei generale a funcţionarilor pu- 

blici. Inalta Curte S. III, prin Dec. 1209 din 15 Dec. 1926 (Pand. Săpt.. 16! 1927), 

declară că funcţionarul public care se pune în grevă, 'rupe prin propria sa voinţă 

"raportul de serviciu dintre el şi Stat şi poate fi deci destituit fără paza formelor | 

legale cerute “pentru funcţionarii stabili sau inamovibili,. deoarece acele forme 

: sunt edictate numai pentru funcţionarii în exerciţiul funcţiunii lor. A se. vedea 

o interesantă şi foarte judicioasă critică a acestei decizii datorită d. conferenţiar 

on Y. Gruia în Revista de drept public, An. Îl, 1927, p. 435. 

' 7
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Necesitatea, găsirii unui corectiv violenței agresive prin. creiarea, asociaţiei sindicale, cu, mijlocul de realizare al grevei - generale, dovedeşte că revoluţiă nu constitue totdeauna, un pro-- gres; că înfăptuirile de lungă durată, realizările pozitive, sunt. | „opera reflectată a timpurilor liniștite şi nu rezultatul unei clipe: de expansiune. Dar aceste preocupări ies din domeniul propriu. „Zis al dreptului. . 
« 

" CAPITOLUL V, . ă 

— = "Evoluţia constituțională a Statului român. 

 $ 1. — Din cele mai vechi timpuri până la Statutul hui Cuza 
- SUMAR : 269, Caracterul Statelor romane. — 270. Originalitatea institiae țiilor româneşti. — 271. Instituţia Domniei în vechiul nostru drept. — 272. Rapor- furile dintre Domni şi boieri şi dreptul de proprie legiferare. — 273. Trătatal dela: „ Adrianopole. — 274, “Organizarea dată de regulamentele organice. — 275. Cri- ticele aduse acestei organizări. — 276. Convenţia dela Paris. — 277, Compunerea - şi funcţionarea Adunării elective. — 278. Comisia centrală dela Focşani. — 279, Alte instituţiuni. — 250. Încercări pentri dobândiri de drepturi şi libertăţi na- 

+ 

269. — Caracterul Statelor române, — Deoparte şi de alta. a Carpaţilor, străjuiți de coamele înalte ale munților, poporul - român își durează “viața lui de Stat, răspândindu:se până de- "parte, în luncile fertile ale Dunării, Nistrului și Tisei, Istoria "găseşte. acest popor. de păstori .stăpân pe potecile munţilor cu mult înainte de venirea și așezarea celorlalte popoare vecine;. . 

un popor care-şi poate afirma existența cu mult înainte de era. creștină !). Permanența, unui popor pe acelaș teritoriu, legă-. 

“un popor modest, fără prea mari pretenţiuni de civilizaţie, dar 

1) „Întreg cercul de' popoare de jur împrejurul nostru deci a păşit peste. - pragul protoistoric abia îni ritmul acesta „târziu de plin Ev-Mediu al omenirei, Curțile regale dela “Buda. şi Varşovia, ori cele împărăteşti dela Constantinopol! "şi Moscova au putut fi deci cu mult mai strălucitoare decât cele dela Suceava. şi "Târgovişte. ale Domnitorilor noştri, 'şi au şi fost desigur. Totuşi, dincolo de:



| REGIMUL CONSTITUŢIONAL 405 
4 
4 

tura indestruetibilă ce se ceiază, între « om și pământ, izvoarele. 
de viaţă pe care omul le trage din configuraţia naturii încon- 
jurătoare și-și alcătueşte structura. firii sale, toate aceste e- 
lemente constituesc patrimoniul cel mai important al unui po-. 
por. Din acest punct de vedere poporul nostru se poate mândri 
cu permanența așezării sale pe aceste.teritorii, care, neconte-. 
stat, i-au format caracteristica particulară a firii sale. 

| „ Deprins să rătăcească ga turmele pe crestele înalte ale: 
- munţilor, să stăpânească din privire zările și să-şi aibă drept. 
tovarăși „codrul, frate cu Românul”, sufletul acestui popor se- 
va făuri în melancolia liniștită a-nopţilor înstelate, sau în înfri- 

guratul freamăt al răsăritului de soare. 

Un popor blând, liniștit, paşnic, purtându-și truda zilei 
într'un nestăpânit elan de încântare, aşa cunoaște istoria pOpo- 

rul român.. * - „1 

Incontestabil, la un astfel de popor este greu să poţi găsi 

o organizare politică. Ea începe să apară abia mult mai târziu, 
când viaţa, de păstor se îmbină cu viața de agricultor, când omul . 

se leagă temeinic de pământ, când începe să-i recunoască bine-- 

facerile şi să-i păzească hotarele. Inceputurile de organizare po-- 

litică apar destul de târziu la poporul nostru, dată fiind per- - 
„manența lui în aceste locuri; faptul se explică însă tocmai prin. 

această structură particulară, prin prelungirea vieţii de păstor, 

potrivnică oricărei înjghebări politice. Pe văile âdânci ale Car- 
paţilor ca și pe culmile ameţitoare, viaţa se purta liniștită și. 

lipsită de griji; nimeni nu turbura pe aceşti „crai ai munţilor” 

din melancolia neasemuită a, doinelor lor. Numai când viaţa 

în şes începe să fie turburată, când proviziile. nu mai pot sosi 

regulat la, munte,. păstorii coboară pentru a-şi apăra traiul li-- 

niștit din munte. Şi astfei, viaţa de păstori și de plugărie se 
va prelungi mereu. 

Odată însă cu aceste noui împrejurări vor apare primele. 

instituţii politice. Nu va trebui să ne aşteptăm la cine ştie ce in 

stituţii complicate, la cine ştie ce organizări care să necesite + 

limitele arătate mai sus — nici unul din aceste popoare nu şi-au putut însemna.-. 

: nici direct nici indirect, prin strămoşi, prezenţa sa activă la marile ritmuri ante- 

rioare ale istoriei 'universale”: (En. lonescu — Priviri generale asupra istoriei: 

Românilor şi a popoarelor vecine, 1929, p. 4). -
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ample studii. Cele dintâi instituţii sunt simple înjgehebări ţără- „neşti, a unei societăţi rudimentare, care-și orândueşte o viață „colectivă. Statele noastre primitive încep prin organizarea celei dintâi celule de viaţă locală, satul sau după terminologia, sla- . vonă knezatul, pentru ca de aici evoluţia: să se urmeze la judeţ şi Stat sau voevodat. In fruntea satelor, drept conducători ai 

__- In toată această perioadă de organizare, un lucru apare mai presus de toate: în conştiinţa, populară, ideia de Stat popu- „lar, de Stat țărănesc, este reală şi vie, Formele sociale şi poli- tice pe care le îmbracă viața juridică la noi, în tot acest timp, "sunt forme pur naţionale, isvorite din interesele și realităţile “vieţii noastre de Stat., DE ” Formele de vieață politică română, transplantate aici, sau contopit în sufletul poporului şi treptat, treptat, au răsărit din „nou, schimbate şi de înfățișare pur naţională. * - i î Inceputurile vieţii noastre constituționale și transformă- rile succesive ale acesteia sunt un fenomen particular sufletului . nostru și nu imitat din alte părţi, cum greșit s'a susținut până „acum. | | 
270. — Originalitatea instituțiilor româneşti, — Cele mai “Vechi: instituţii româneşti se găsesc amintite în vechile obi- 'ceiuri populare, în tradiţia care s'a perpetuat din veac în veac “şi a ajuns până la noi sub denumirea de obiceiu al pământului. „= Acest obiceiu al pământului a dăinuit din cele mai În- . 

. 

2) „Voevodul, de unde la început era numai şef în timpul războiului, cu "Vremea a început să fie şi conducător în timpul de pace şi cum ziceam, foarte “multe din drepturile cneazului au trebuit să treacă asupra lui. Dreptul de a ju- -deca infracțiunile mai .grăve, crimele, anumite: dispoziţii de interes general, care priveau administraţia, au trebuit iarăşi să fie luate de acest şef al unor teritorii "mai întinse. S'au întrunit, „fie -de 'bună voie fie prin cucerire şi-au alăcutit cele “două principate, în fruntea cărora s'a „aşezat Domnul, voevodul cel mare". (A. Rădulescu — Viafa juridică şi. administrativă a satelor, 1927, p. 6).



REGIMUL CONSTITUŢIONAL, +00 

depărtate vremuri ale istoriei până. în secolul XVII, când au. 
apărut pravilele lui Matei Basarab şi Vasile Lupu. Evident, 
dacă chestia pravilei lui Alexandru cel Bun, susținută de q-l 
Longinescu, va fi definitiv lămurită, va trebui să. scoborim, 
pentru Moldova, durata existenţei lui. 

“Totuşi, chiar posterior apariţiei acestor pravile, legea ne-- 
scrisă s'a păstrat în tradiția poporului și s'a întrebuințat ade- 
sea, mai ales că pravilele nu tratau toate materiile care puteau . 
da, naştere la litigii. | | 

Cantemir *), la începutul secolului al XVIII-lea, ne certi-. 
„ fică acest lucru ca şi codurile ulterioare, î în special codul Cali- 
mah și Caragea. . - 

Origina vechiului. nostru drept nescris este una din chesti- 
ile cele mai desbătute şi mâi controversate, chestie care a preo- 
'cupat în deaproape atât pe jurişti cât şi pe istorici. | 

Sau emis până acum mai multe păreri în această pri- 
vinţă. - | 

19 D-nii Dissescu *), Paul Negulescu 5), N. Titulescu SRI , 

1. Peretz7), etc., susțin că dreptul nostru cutumiar” e de ori- 

gină slavă. | 

20 Gr. Tocilescu şi Hașdeu susțineau că e de origină ro-- 

mană. 

30 Al. Obedeanu susținea, că obiceiul pământului conţine. 
tradiții romane şi slavone. : | ' 

491, Nădejde, că e de origină tracă. | 

5* Al. Xenopol şi d-l S. G. Longinescu cred că acest drept. 

“ar putea fi un produs naţional al solului pe care s'a des- 

voltat şi că în orice caz se apropie mai.multe de elementul 

roman. a | 

„Xenopol spune: „Obiceiul pământului va înfățișa acest a- 

rmaestec variat, va fi un adevărat mozaic, din cele mai felurite - 

“ 

3) D. Cantemir — Descriptio Moldaviae: scriptum alterum quod consue- 

tudinem gentis recte diceres, si quidem vernaculo etiam sermone sclavonica voce, 

*- Obyczai, quod morem aut consuetudinem designat, inter: Moldavos apellatur- 

(1872, p. 101). 

4) C. G. Disescu. — Dreptul Constituţional. Socec: 1915. 

5) Paul Negulescu. — Studii de istoria dreptului român, Buc. 1900. 

6) N. Titulescu. — Curs de drept civil: —-1916 (litografiat). 

7) 1. Perctz. — Istoria dreptului român, Bucureşti, ed. Socec 1916.
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înspiraţii, a căror origină însă, în cele mai multe cazuri, nu se mai poate determina. Adese ori însă prescrierile sale .sunt; is- vorite din bunul sirnț și înțelepciunea, poporului şi dacă le se întâlnesc chiar în aceeaș cuprindere şi. la alte popoare, aceasta, “nu înseamnă numai decât că Românii le-au împrumutat nor- “mele, ci ele au acelaș caracter numai fiindcă sunt isvorîte din- tun fond comun omenesc s), 
„Numai acolo unde regulele juridice vor fi prinse în nişte “forme exterioare anumite, se va putea mai uşor descoperi ade- “vărata lor provenienţă, căci dacă fonâul poate fi comun, forma _. va fi totdeanua, particulară” pi 
Jar d-l S. G. Longinescu: „Inţelegem să fie vorba de o înrâutire covârșitoare a elementului slav, dacă acesta, pe vre- mea aceea, ar fi “fost mai înaintat: în evoluţia sa. Doveditu-s'a „aceasta ? ! 

| „Și încă şi atunci fondul nostru Juridic era prea roman, ca, să poată fi înrâurit pe atât de tare precum. se- pretinde. Cine ştie dacă nu cumvă Slavii au luat dela noi aşezămintele ro- .mane, care evoluase ași după nevoile vremii” 10), i Socotim că în împrejurările de azi, atâta vreme cât cer- cetări serioase nu s'au făcut în domeniul istoriei propriu zise, atâta'vreme cât movilele din Bărăgan şi Carpaţi stau încă ne- desgropate, a emite o părere hotărîtă în această privinţă, este - prematur. a E 
„ Rămâne totuşi să observăm un fapt: La toate popoarele „din jurul nostru, ba chiar până în cele mai depărtate ținuturi, “constatăm, la o anumită epocă a desvoltării lor, apariţia acelo- - “rași instituţii. Popoare, cari mau venit nici odată în atingere unele cu alte, cari nu s'au cunoscut, prezintă totuşi, instituţii “similare. a 

a. | Astfel, instituţia, cunoscută sub numele de Wehrgela, — „răscumpărarea, unei crime printro' sumă de bani, — care se “credea până acum câtva timp că există numai la Germani, s'a | dovedit, în urma cercetărilor mai aprofundate, că există şi la 
. t 

8) Xenopol. —' Ist. Românilor, v., VII. 
9) Xenopol, — op. cit. 
10) $.:G. Longinescu, — Istoria dreptului român, p. îl. — De această “părere sunt o' serie de scrieri istorice înai recente. Vezi En.: Ionescu; op. cit., p. 72; A. Rădulescu — op.cit, p.5. .
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alte popoare. Instituţia jurătorilor —. cum vom arăta mai târ. | 
ziu — există nu nuraai la noi şi la popoarele vecine, dar chiar: 
la poporul englez în vechiul drept cutumiar al Scoției :1). 

„Găsim aceleași instituţii — spune d-l Paul Negulescu, şi. 
la popoarele din America și la, popoarele din Asia, şi la popoa-- 
rele din Africa şi la orice popor din lume, care se găsește în. 
acelaş stadiu de civilizaţie. Prin urmare un poate fi vorba de 

“un împrumut, de copiare a unei instituţii dela un popor din. 
Mexic, de un popor din India, ci-este vorba că aceleași cauze: 
“produc aceleaşi efecte” :*). | 

„Astfel, spiritul popular este acela care creează dreptul,. 
EI răsare din conştiinţa poporului, spontan și nesilit de nimeni, 

urmând o. formă şi o evoluție mai dinainte trasă. Influențele: 
străine ar putea să-i atingă forma, fondul va rămâne însă tot-- 
deauna, acelaș, 

„Spiritul poporului zi zice Puchta, ca şi sufletul în organism,. 
produce totul; el produce dreptul” :3).' 7 ! 

Prin urmare vechiul nostru drept e isvorit din spiritul 

“ poporului. Fondul lui e adânc original. Forma însă poate să con-: 

ţină diferite influenţe, care, prin faptul că au fost primite şi 

adoptate de un popor, înseamnă că au fost împământenite a- 

colo, că au devenit ale sale înainte de a le imita. 

„Un fapt pe care: lucrările moderne l-au scos în evidenţă, 

spune Dareste, este afinitatea, pentru a nu spune identitatea. 
diferitelor legislații primitive. .Filologia a arătat, prin admi- 

rabile descoperiri, origina comună a celor. mai multe limbi eu- 

ropene, pe care a. putut s'o lege de vechile limbi, moarte astăzi, 

ale Indiei şi Persiei. Hai strânsă încă e rudenia diferitelor le- 

gislații. Nu numai că toate au suferit transformări analoage,. 

dar ele se reproduc adesea unele pe altele, trăsătură cu trăsă- 
tură şi aproape cuvânt cu cuvânt, peste cele mai enorme dis- 

tanţe de loc şi cele mai lungi intervale de timp, atunți când nici. 

un împrumut direci wa fost vreodată posibil; aşa că, pentru 

a explica această asemănare care n'ar putea fi întâmplătoare, 
„trebuie, în mod necesar, să admitem sau că cele două popoare: 

* 

11) Summer -Alaine. — - Histoire des Institutions primitives, p. VII. 

12) Paul Negulescu. — Studii de istoria dreptului român, Bucureşti 1900. 

13) G. F. Puchta — Das. Gewohnheitsrecht, t. 1, 1900.
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-aVeau o origină şi prin urmare o- tradiţie comună, sau că ace- -leași cauze au peste tot aceleaşi efecte” 14), 
Nu poate deci fi vorba de o imitație totală sau. cel puţin „parţială a obiceiurilor Juridice ale poporului nostru. A crede că aceste obiceiuri şi forme de drept au putut fi împrumutate dela alte popoare, este a considera, poporul nostru inferior din toate 'punctele de vedere Poporului ale. cărui obiceiuri le-a imitat, Sa | : | Pe oricât de inferioară treaptă de desvoltare ar fi fost „Poporul, el a avut obiceiurile ŞI moravurile sale juridice. Fon- 3 "dul sufletesc al dreptului, comun tuturor popoarelor, l-a avut -şi poporul nostru. Iar forma, dacă poate fi imitată după alta, să nu se uite că în momentul când a ajuns să fie însuşită de. poporul nou, a devenit a sa. A | Forma aceasta, transmisă, dela, un popor la altul, a tre- buit să fie o formă plină de viaţă şi de realitate, formă care venia să împlinească o necesitate simțită, care se altoia pe fondul sufletesc al noului popor și care îmbrăca forma trebu- inţii și a sufletului acestui popor. O- astfel de formă, împărtă- şită de un popor întreg, nu mai poate fi o formă străină, ci una “naţională. . o 

271, — Instituţia Domniei în vechiul nostru drept. — Cele dintâi ştiri despre apariţia unor instituţii constituționale în Principate sunt referitoare la instiţia Domniei, care devine, - “prin chiar caracterul său, factor determinant în viaţa Statului, -.. în jurul căreia, se 8rupează ideea de unitate şi de continuitate a Statului; este Singura instituţie care, în tot trecutul Statelor noastre, apare ca un element în jurul căruia gravitează întrea-" ga noastră organizare. | 
Cele dintâi ştiri pozitive pe care le avem, în această epocă, despre viața noastră constituţională, sunt cele privitoare la ale- gerea Domnului. | | _ E 
Pentru 'un Stat agricol -ca 'al nostru şi pentru epoca în care viața agricolă reprezintă aproape totul, lucrul cel mai de căpetenie era, alegerea Domnului, căci-era singurul factor pre- cumpănitor de armonizare a 'intereselor oamenilor în lupta lor “pentru stăpânirea pământului. 

14) Daresta — Etudes. d'histoire du droit, 1889.
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Sistemul desemnării Domnului este un sistem electivo-ere- 
ditar. Noul Domnitor era desemnat de obiceiu de Domnul în 
viaţă şi era ales de Mitropoliţi şi Boeri. Desemnarea se putea. 

- face în chip foarte larg, fie dintre copii legitimi sau naturali 
ai Domnului, fie dintre fraţii şi rudele Domnului decedat, fie: 
chiar orice alt boer. | 

„Această alegere se făcea, peritru Moldova, după mărtu- 
risirea medicului lui Ştefan cel Mare, în câmp, unde erau strânși. 

„toţi ai săi, boerii, șefii ambelor partide, armata. Aceștia toţi. 
aleg pe Domn, iar după alegere îi jură credință. 

„Pentru Muntenia avem mărturisirea unui boier contem-: 
poran fraţilor Buzești: „Şi se strânse toţi boerii mari şi mici 
din toată ţara şi se sfătuiră cum vor face să izbândească Dum- 
nezeu ţara din mâna păgânilor. Şi dacă văzură că într'un alt. 
chip nu se vor putea izbăvi, de aceia ei ziseră: numai cu băr- 
băţie să ridice sabia asupra vrășmașilor”. Iar mai departe când 
e vorba de alegerea Domnului: „boierii lui Mihai mare sfat: 

făcură şi aleseră pe unul din boieri, care era din seminţia băsă- 
răbească, neamul domnesc”. 

Iată deci că, după aceste.mărturisiri, alegerea Domnului 
se făcea de aproape ţara, întreagă. In mare sfat se adunau, de 

alegeau pe Domn. S'ar putea obiecta că din moment ce partici-. 

pau numai boerii, restul ţării rămânea departe de viața, publică. 
Dar boier mic era aproape ţara întreagă 15). 5 

- Această alegere se făcea pe viaţă 15). Dreptul de alegere se: 

păstrează chiar şi mai târziu, când Principatele sunt puse sub 

" 15) Rangul de boier mic era foarte uşor de dobindit. Oricine, prin vred- 

„ nicie se putea ridica aici şi putea ajunge din boier iarăşi ţăran. Boier mic era. 

ceva mai fhult decât fruntaşul ţăran al satului. (N „orga — Istoricul Consti- 

- tuţiei româneşti, p. 12). 

16) D. Cantemir, în Descrierea: Moldovei vrea să dovedească /că domnia 

a fost la început ereditară şi că alegerea intervenia numai atunci când toată 

viţa domnească era stinsă. D. Paul Negulescu, întemeindu-se chiar pe afirma- 

-- iile lui Cantemir, arată că acest lucru este inexact şi că ceiace urmărea prin asta. 

era să-şi stabilească domnie ereditară în Moldova, cu ocazia tratatului încheiat cu. 
"Petru cel Mare la 1711. Prin art. III şi IV al acestui Tratat, Ruşii „se obligau să. 

susțină ca Suveran al Moldovei pe Prinţul D. Cantemir şi toată familia sa, partea. 

bărbătească, având drept de moștenire la tron chiar copilul conceput numai. În 

acest caz guvernarea urma să se încredinţeze: unor epitropi moldoveni. (D. Sturza: 

- şi C. Colescu Vartic [, p. 15—18). , 

. , 
.
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protectoratul Turciei. In acest caz alegerea trebuia confirmată «de Poartă printr'un firman, - - a] ă 
Dar, această situaţie iniţială este în urmă schimbată prin diferitele Tratate şi Convenții care apar cu privire la ţara, noa- stră. La început, în cele mai vechi Tratate, în Hatti-Humaiumul Sultanului Baiazid 1, supranumit Ildirim, din anul 1392, art. 4,, declară că: „Prinții creştini vor fi aleşi de Mitropolit şi de Bo- ieri”. Prinţul, declară art. 1, are dreptul de a face războiu şi . “pace şi acela de viaţă şi moarte asupra supușilor săi. Hatti- Humaiumul Sultanului Mehmed al Il-lea, din 1460 confirmă: "principiile consacrate de firmanurile anterioare. 

| Prin Tratatul dela Kuciue-Kainardji, 'din Iulie 1774, art. “XVI, privitor la Principate şi 'n special prin convenţia, expli- - „“eativă a acestui Tratat, încheiată la Constantinopol la 10 Mar- 
„tie 1779, art. VII, No. 4, Sublima Poartă să obligă 'din nou să .. respecte. cu sfințenie vechile Hati-şerifuri. Mai “mult chiar, 
aceste tratate numesc pe Domnii Moldovei şi Munteniei, cu ti- tlul de Suverani şi le îngădue, art. XVI, No. 9, să aibă pe lângă 
„Sublima Poartă însărcinaţi de afaceri creştini, de religie greacă, 
“care vor reprezenta pe Prinţ şi vor avea, grijă de interesele 
„Principatelor; „ei vor fi. trataţi favorabil de Sublima, Poartă, . 
-care-i va, privi, cu toată mica lor importanţă, ca oameni bucu- - 
rându-se de dreptul ginţilor şi prin urmare apărați de orice ve- :xaţiune”, | ii o 

„ Deasemeni, prin Tratatul de Pace dela Iași, din 29 De- 
-cembrie 1791, încheiat între Rusia și Sublima Poartă, se pre- 

„vede obligaţia pe care şi-o ia Sublima Poartă: 10.ăe a observi, 
Şi. executa. cu sfințenie tot ceiace-a fost stipulat în favoarea 
celor două provincii, a Munteniei şi Moldovei, în Tratatul de > 

pace încheiat în anul dela Hegira 1188, la 14 ale lunii Djemazi- 
-ul-evel, (10 Iulie 1774), în convenţia explicativă încheiată a A 
"10 Martie 1779, caşi în cea, dela 28 Decembrie 1783. - 

Această idee a repetării că vechile drepturi şi privilegii de: 
-care se bucurau cele două Principate sunt respectate este clar 

- formulată în toate actele închâiate în această: epocă între Rusia 
“şi Turcia. Pretutindeni se vorbeşte de vechile Hatti-Şerișuri pri- 
vilegii şi obiceiuri. Poziţia constituţională a Domnului, singu- 
„rul element de unitate şi de însemnătate în Stat, rămâne ne- 
schimbată. In Tratatul încheiat la București în 1812, prin art.
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"V, se declară din nou că Sublima Poartă garantează ș şi respectă, 
vechile privilegii. ale Principatelor. Ă 

Abia, prin Convenţia explicativă a Tratatului dela Bucu- 
xeşti, încheiată între Rusia şi Sublima Poartă la Akerman, la 
25 Septembrie 1826, întâlnim o schimbare esenţială în organi- 
zarea instituţiei Domniei la noi. Arătând împrejurările de fapt 
cari determină, încheierea actului separat făcut în baza conven- 
ției explicative a, Tratatului dela Bucureşti, încheiat tot la 
această dată de 25 Septembrie 1826 ::), ajunge să dea o orga- 
nizare cu totul diferită instituţiei de care. ne ocupăm.. ! 

Actul recunoaște că Domnii erau aleşi până aci de boierii 
indigeni; deacum încolo ei vor fi aleşi „cu consimțământul şi 
voinţa Sublimei Porţi, de adunarea generală a Divanului, con- 
form vechiului obiceiu al ţării”. Alegerea se va face de boierii. 
fiecărui Divan, având adeziunea generală a locuitorilor. Alesul 
va fi dintre boierii cei mai vechi şi mai capabili de a îndeplini 
această sarcină. Candidatul ales va, fi prezentat Sublimei Porţi, 
care, dacă-l agreează, îl numeşte Domn și-i dă învestitura, 
Când, pentru motive grave, Sublima Poartă refuză învestitura 
şi aceste motive sunt apreciate de ambele părţi, se procede la, 
o nouă alegere. 

Alegerea, se face pe termen de ? ani. Domnia devine deci 

din viageră, temporară. Situaţia, de fapt introdusă dela 1882, se 
- perfectează abia acum. Domnii nu. vor putea fi destituiți în 

17). „Convenţia explicativă a Tratatului dela București, încheiat între 
"Rusia şi Sublima poartă în oraşul Ackerman, la 25 Septembrie 1526, spune, în 
al treilea art.: „Tratatele şi actele relative la privilegiile de care se bucură Mol: 
dova şi Muntenia, fiind confirmate printr'o clauză. expresă a art. 5 a Tratatului 
dela Bucureşti, Sublima Poartă se angajează în mod sclemn să observe suszisele 
privilegii, tratate şi acte, în orice ocazie, cu bună credinţa cea mai scrupuloasă 
şi promite să reînoiască, în timp de şase luni după ratifcarea prezentei. Con- 
Venţii, Hati-Serifurile din 1802, care au specificat şi garantat aceste privilegii. 
In afară de asta, ţinând socoteală de nenorocirile ce-au încercat aceste provincii, 
în urma ultimelor evenimente, văzând alegerea făcută de boerii munteni şi mol- 

«doveni pentru a fi hospodari în cele două Principate şi văzând că Curtea im-. 
perială a Rusiei a dat asentimentul său acestei măsuri, sa recunoscut, atât de 
“Sublima Poartă: cât şi' de Curtea Rusiei că. Hati-Şcrifurile mai sus menţionăte, 
-din anul 1602, trebuiau indispensabil complectate, prin mijlocul clauzelor con- - 

semnate în actul separat aci alăturat, închiat între plenipotenţiarii respectivi şi 

care este şi va fi considerat, ca făcând parte integrantă din prezenta. Convenţie” .
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acest timp decât pentru comiterea vreunui delict. In acest caz Sublima Poartă informează Curtea Rusiei, şi dacă se va con- stata exact faptul, după ancheta făcută de ambele puteri, se va autoriza destituirea. 
N 

Totuși, pentrucă alegerea pe termen era o inovaţie față de vechile tradiţii. și Hatti-Şerifuri după care se conduceau Principatele, se adaugă, spre a nu se face prea marcată. a- ceastă tranziţie, dispoziţia că Domnii pot fi realeşi la expira- - „rea celor şapte ani, dacă nici o plângere gravă, nu s'a ridicat împotriva. lor nici de cele două Curți, nici de Tară şi dacă reale- _gerea este cerută de Divanuri şi are şi consimțământul general | al locuitorilor. Abdicarea Domnilor nu era permisă decât cu consimţământul celor două Curți... a 
„Domnul destituit sau care abdicase înainte de termen pier- de titlul său; va putea însă să reintre în clasa boierilor, cu condiţia, de a rămâne liniştit. El nu va mai putea redeveni nici membru al Divanului, nici să, ocupe vre-o funcţie publică, nici să fie reales Domn. Aceste interdicții nu trec asupra fiilor Dom- nilor destuiţi sau abdicaţi. i 

“Actul separat prevede creaţiunea instituţiei caimacanilor, cari, numiţi de Divan, aveau însărcinarea să conducă admini- straţia Principatelor în caz de destituire, abâicare sau moarte a Domnului şi până la instituirea noului succesor, ă 

3 legiferare, — Actul separat din 25 Septembrie 1826 aduce pen- tru prima dată în formă scrisă, o mărturisire asupra a două chestiuni extrem de interesante: 10 raporturile dintre Domn şi “boieri; 20 dreptul de legiferare al Divanurilor. It In privinţa, primei chestii Actul separat declară că boierii sunt obligaţi să execute ordinele Domnitorilor şi să rămână față de dânşii în limitele unei perfecte supuneri. Domnul nu poate pedepsi arbitrar sau să dea, pedepse nemeritate; nici o pedeap- să nu se “poate da decât după ce boierii au fost judecați după „legile și obiceiurile țării, i 

272. — Raporturile dintre Domn şi boieri şi dreptul de proprie * 

Relativ la dreptul de proprie legiferare al Divanurilor, Actul separat constată. că din cauza, turburărilor survenite în ultimii anj în Principate, aducându-se cea mai mare dezorâine în diferitele: ramuri ale administraţiei interne, Domnii vor fi obligaţi să se ocupe, fără cea mai mică întârziere, împreună cu 

.
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Divanurile respective, de măsurile necesare pentru a îndrepta 
* situaţia Principatelor. încredințate grijilor. -Noua organizare -a' 
administraţiei va fi cuprinsă într'un regulament general pentru 
fiecare provincie, regulament ce va fi pus imediat în aplicare. 
Regulamentele organice de mai târziu se găsesc astfel anun- 
țate pentru prima-dată în acest act. Ca şi în tratatele şi con- 
vențiile precedente şi acest act consfințeşte încă odată vechile 
drepturi şi privilegii ale Principatelor, întrucât nu sunt con- 
trare stipulaţiilor prezente '5). , 

Ideia unei administrații naţionale și indepednente se gă- 
sește clar formulată şi în art. 5 al Tratatului de pace dela Adria- 
nopole, din 2 Septembrie 1829»), 

273. — "Tratatul dela Adrianopole. — Prin tratatul separat | 
dela Adrianopole, încheiat între Rusia .şi Poartă,. relativ la 

„Principate, se confirmă actul separat al Convenţiei dela Acker- 
man, aducându-i-se o serie de modificări importante. Astfel în 
ce privește alegerea Domnului, recunoscându-se nevoia de a se 
da administraţiei acestor provincii o bază mai stabilă şi mai 

conformă cu adevăratele interese ale țărilor, se revine la Dom- 
ia viageră. 

Drepturile Domnilor sunt clar formulate în acest act. Ei 

au o autonomie internă deplină: „Domnii vor rezolvi singuri 
toate afacerile interne ale provinciilor lor, consultând Divanu- 

"rile respective, fără a putea aduce totuşi vreo atingere dreptu- 
“rilor garantate celor două ţări prin tratate și Hatti-Şerifuri şi 

nu'vor fi împiedecate în administraţia interioară prin nici un or- 
"din contrar acestor drepturi”. 

In privinţa administraţiei interne, deasemeni, tratatul a- 
sigură că nici o ingerinţă nu va putea avea loc din partea, celor 

două Puteri. „Guvernul celor două Principate, bucurându-se de 

toate privilegile unei âdministraţii interne independente”, obţine 
dreptul de a înfiinţa miliții pentru paza hotarelor, asigurarea 
ordinii și aplicarea legilor și regulamentelor. Numărul şi între- 

16) „Toate celalte drepturi şi privilegii. ale Principatelor Moldovei şi 

“Munteniei şi toate Hati-Şerifurile care le privescă vor fi menținute şi respectate, 

întrucât n'ar fi modificate prin prezentul act“. 

19) „In consecinţă, Principatele se vor bucura de liberul exerciţiu al re- 

: ligiei lor, de o. perfectă siguranţă, “de o administraţie naţională şi independentă 

:şi de o întreagă libertate de comerţ”.
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ținerea, acestor miliții vor fi stabilite ae Domni, de acord cu Di--: „vanurile respective, bazându-se pe vechile exemple. . : : 
NI Tot ca o dispoziţie referitoare la administraţia generală. 
trebuie privită şi obligaţia pe care și-o lua Sublima Poartă de“ 3 
a confirma regulamentele administrative făcute în timpul ocu-. paţiei ruseşti: „după dorinţa exprimată de adunările celor mai . 
de seamă oameni ai țării şi care vor trebui, pe viitor, să ser-. 
vească drept bază a. regimului intern al celor două provincii, cu. 
condiția ca aceste regulamente să nu aducă, nici o atingere drep- 
tului de suveranitate al Sublimei Porţi”, a 

“Tatatul dela Adrianopole devine astfel, pentru istoria. 
noastră constituţională, unul âintre cele mai importante. El. 
redă, Principatelor: vechile lor drepturi şi privilegii, le recunoa- 

- şte dreptul autonomiei şi independenţei interne, dreptul de pro--! 
prie, administraţie și le recunoaște din punct de vedere extern 

„o serie importantă de drepturi, în special cele privitoare 'la. 
comerţ. | | a 

Prin tratatul dela Petersburg din Ianuarie 1834, se apro- 
bă în-moa formal regulamentele făcute în Principate în timpul 
ocupaţiei ruseşti. Se are grijă să se precizeze din nou că aceste: 
regulamente sunt făcute de cei mai principali locuitori ai Prin- 

„ cipatelor. In tratat se găsetşe. chiar denumirea de Constituţie. . 
"dată acestor regulamente. “Tratatul prevede însă o derogare de 

la. dispoziţiile stipulate pentru alegerea Domnilor; dar această. 
derogare nu poate avea loc decât o singură dată, acum, cu pri-- 

„mele numiri de Domni 2). - Ă | E 
274, — Organizarea dată de Regulamentele organice, — Cea. 

intâi chestiune de care se ocupă Regulamentul este aceea a 
alegerii Domnului, căci, aşa cum s'a arătat, în toată această. 
perioadă, Domnul este elementul determinant, în jurul căruia 

„şi în funcţie de care se concentrează întreaga viaţă a Statului.. 
Domnul este ales pe viaţă de adunarea obştească și confirmat 
„de Curtea Suverană; el guvernează potrivit legilor și vechilor: 

20) „După recunoaşterea formală a Constituţiei, Domnii din Valachia şi. 
„Moldova vor fi numiţi, -dar numai pentru această dată şi ca un caz cu totul 
“particular, în felul în care s'a convenit, acum câtva timp, între cele două puteri. - 
contractante şi ei vor. începe să guverneze cele două provincii, conform Cu. 
“Constituţia, care este o serie de stipulaţii, cum s'a vorbit mai sus”,
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obiceiuri şi tradiţii ale ţării, modificate î însă, în ce priveşte ad- 
ministrația internă, de aceste regulamente. 

Alături de Domn, ajutându-l în. conducerea, şi în special 
administrarea ţării, apar miniștrii, numiţi şi revocaţi de dânsul. 
Are deasemeni dreptul de a numi şi revoca pe toţi funcţionarii; 
are dept de graţie și de comutare a pedepselor; are iniţiativa 
propunerii legilor. în fața Adunării obşteşti; acordă şi ridică, 
„după judecată, titlurile de nobleţă; are dreptul de a confirma 
deciziile Divanului suprem sau să le defere Curţii de revizuire. . 

Puterea, legiuitoare este formată. din obşteasca adunare 2) 
prezidată de mitropolit şi compusă din 42 membri şi anume: 3 
episcopi diocesani: de Râmnic, Buzău şi Argeș, 20 boieri de ran- 
gul I şi 18 deputaţi de judeţ, plus unul al orașului Craiova. 
Mitropolitul şi episcopii sunt membrii de drept ai adunării. 
„Cei douăzeci de boieri de rangul I sunt numiţi la Bucureşti 

prin scrutin, numai dintre boierii de rangul 1, având 30 de ani 
împliniţi. Ei sunt aleși cu majoritate relativă de toţi boierii din 
această clasă. 

Deputaţii de judeţ sunt aleşi, în acelaş chip, dintre boierii 
şi fii de boieri ai fiecărui judeţ, unde trebuie să fie pro- 
prietari funciari şi să aibă vârsta de 25 de ani. Durata Adună- 
rii este de 5 ani; sesiunile anuale sunt de două luni şi încep . la | 
1 Decembrie: Dacă sunt lucrări urgente şi numeroase, aduna- 
rea își poate prelungi sesiunea 2), o 

7 

21) Când « e vorba de alegerea Domnului, ea se face de Obşteasca adu- 
nare extraordinară cu o compunere cu totul diferită. (Vezi P. Negulescu — Drept 

ad-tiv, IL, p. 115). Pentru Moldova e formată din 132 membri. Este interesant 
de remarcat că atunci când este vorba de Adunarea obştească extraordinară, 

"care are misiunea să „aleagă pe Domn, întâlnim ca membru al acestei Adunări un - 

„ deputat al Academiei de Instrucție publică. Condiţiile care-i se cer acestuia sunt 

foarte interesante. Trebuie să fie „Moldovan, membru al acestui Institut, luminat 

şi zelos pentru instrucţia publică” (art. 3 lit. d.). Senatorii universitari de azi său | 

senatorul: de drept, președintele Academiei Române, pot lesne găsi aici origina 
instituției lor. . , : 

| 22) Adunarea ordinară: a Moldovei se compune din Mitropolit, prezidentul 

de drept, având însă un singur vot, din cei doi episcopi de Roman şi Huşi, din 

16 boieri aleşi dintre cei dela rangul de mare logofăt până la ban inclusiv şi din 

16 deputaţi provinciali, câte unul de judeţ, aleşi dintre proprietarii funciari ai ace- 

„+Juiaş judeţ, boieri sau fii de boieri, cunoscuţi prin buna lor purtare. Deputaţă 

trebuie să aibă treizeci de ani împliniţi. , 

2 
G, Alexiana, — ! Curs de Drept Constituţional o , 27 .
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Ea şedinţele Adunării iau parte miniştrii, dând toate ex- 
_plicaţiile necesare; n'âu însă dreptul de'a fi membri ai Adu- 
„nărilor şi nici de a vota. Pentru ca Adunarea, să poată lucra, se. . 
„cere să fie prezenţi două treimi din membrii ei; hotărtrile. se 
„iau cu majoritate. În caz de paritate, votul Preşedintelui este 

: preponderant. 

Rezoluțiile “luate de Aaunare, pentru | a avea. putere -de . 
- lege, trebuiau sancţionate de Domn. Acesta putea refuza ori- . 
când sancţiunea, fără a arăta motivele. Domnul are dreptul, în 
caz de turburări grave, să închidă Adunarea şi s'o dizolve, lu- 
“And avizul prealabil al celor două Curți Suzerane. Dacă Adu- 
“narea ar fi votat legi contrare vechilor privilegii ale Principa- 
„telor, garantate de Tratate și Hati-şerifuri, acestea: ar fi fost. 
considerate ca. fără fiinţă şi fără putinţă de aplicaţie. Intâlnim 

* deci chiar în acest timp în Principate un control al. constituţio- 
„nalităţii legilor, instituţie ' care a căpătat azi o deplină consa- 
- erare şi importanţă 2%), + a 

Dar partea care este mai interesantă e că i Adunarea n'ar 
- putea să; împiedece exercițiul puterii suverane administrative,. 
” care este încredinţat Domnului, după vechile obiceiuri ale Țării. 
Ea are drept de control asupra administraţiei; toate nemulţu- 

 mirile şi dorinţele ţării le aduce la cunoştinţa Domnului prin: 
“anaforale, sau, la caz de nevoie şi la, cunoştinţa, celor „două 
Curți 2), : | ' 

Puterea - judecătorească. Legătura, dintre Doman | şi orga- 
, mele iudecătorești se face prin intermediul  togofătului drep- 

. N 

. Ă 

23) lată dispoziţiile art. 55 din  Regutărmeniul Moldovei: „Orice act 
"sau deciziune a Adunării generale şi a Domnului; care ar fi contrară privilegiilor | 
- priricăpătului' şi, tratatelor sau hati-serifurilor stipulate în favoarea sa, sau drep- 
"“turilor Curţii suzerane sau Curţii protectoare, trebuie să ă fie considerat de nul şi 

" neavenit“. 

24) Această idee, clar formulată în art. 57 şi 61 din Regulamentul Mol 
- dovei, este împărtăşită și de d. prof. Paul Negulescu în Trafatul său de “drept 
ad-tiv, vol. Il. In adevăr, D-sa se, ridică împotriva parlamentarismului cu răs- 

 „pundere. parlamentară. Preconizează, restrângerea atribuţiilor Parlamentului. Gu- 
-"Vernul. să 'fie răspunzător faţă de: Rege.. Parlamentul să aibă drept. de control 
„asupra activităţii guvernului ; toate nemulţumirile semnalate să le aducă la cuno- 
3tinţa Regelui, ca acte colective ale Adunării.. a 

,
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tății (ministru), care veghiază asupra, integrităţii magistraţi- 
lor. şi legalităţii procedurilor 25), 

Distribuirea Justiţiei este repartizată | următoarelor auto- 
rităţi: - - 

"+19 Inalta, Curte de Revizie are ărept: misiune să judece « a- 
facerile trimise de Domn în cercetarea ei. Ea. judecă hotărîrile 
date de Curtea, apelativă şi de secţiunile Divanului. Suprem. 
Motivele de revizuire sunt: rea aplicaţie a legii, lipsa formelor 
esențiale sau dacă deciziunea Divanului suprem diferă de toate 
celelalte decizii ale instanţelor inferioare. 

| Compunerea Inaltei Curți seste particular de interesantă. - 
In ipoteza când ea judecă, afaceri comerciale, î în compunerea, ei 
intră cele două secţii ale Divanului Suprem, cari n'au judecat 
afacerea: în. afacerile civile intră una din secţiile Divanului su- 

“ prem, care n'a judecat afacerea şi CurteaN apelativă, Inalta, . 
Curte: astfel formată, judecă în completul ei de 9 membri, sub . 
preşedinţia, celui mai vechi în rang. Hotăriîrile ei se iau cu ma- 
joritate. Domnul le confirmă şi pune în executare. . 

| 2* Inaltul Divan judecă. toate apelurile împotriva. decizii- 
lor date de divanurile civile şi criminale; e compus din două 
secţii, de câte 5 membrii fiecare. Deciziile Inaltului Divan sunt 

, 

25) Art. 376 Regulamentul Moldovei: „Marele Logofăt va exercita o 
supraveghere activă asupra diferitelor tribunale, astfel ca regularitatea afacerilor” 
"cari se tratează, cursul -procedurilor ca şi decizia judecăților, să fie conforme 
Regulamentului şi legilor prescrise. In acast scop este autorizat să viziteze în per- 

_soană diferitele tribunale şi divanul princiar, să asiste, eventual, la şedinţele „lor ș 
să-şi procure toate informaţiile pe care le-ar socoti necesare. 'Tot în. îndatorira. 
lui intră vizitarea tribunalelor de judeş sau să trimită revizori de o probitate în. 
cercată, care să-i: făcă cunoscut starea de lucruri. El va informa pe Domn de 

„oric€ abatere din partea funcţionarilor, în exerciţiul funcţiunilor lor şi va sem 
_nala pe cei cari s'ar distinge printr'o purtare meritorie", ! 

Art. 379:. Marele Logofăt fiind intermediar între diversele instanţe judecă- 
toreşti şi Domn, prin îngrijirea lui vor fi supuse Domnului: 

a) Rapoartele prezidenţilor diferitelor tribunale, privitor la neglijenţa 

membrilor săi ; N _ , 

"b) Rapoartele adresate Domnului de Divanul domnesc în toată întinderea” 
atribuţiilor sale ; - : 

c) Rapoartele pentru confirmarea licitaţiilor şi înstrăinărilor imobiliare. 

Jar art. 380 arată că tot prin acest intermediu vor emana dela Domn toate 

; actele'de confirmare şi executare a judecăților, însfârşit, toate ordonanţele ema- 

nate dela Domn, i în ordinea judiciară,
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aduse. la, cunoştinţa Domnului prin intermediul Marelui Logo-. 
făt. Domnul ordonă executarea acelora date cu unanimitate sau, 
deşi date numai în majoritate, sunt de acord însă cu toate de- 
ciziile instanţelor inferioare. In fața Inaltului. Divan nu se-pot 
produce acte noui, nici schimba cauza juridică a acţiunii. Ter. - 
menul de apel la Domn împotriva deciziilor Inaltului Divan este 
de o lună. Deciziile. Inaltei Curți și ale Inaltului Divan, odată, 
confirmate de Domn, au autoritate de lucru judecat, şi nu sunt: 
susceptibile de reformare nici în timpul Domnului care le-a con: 

» firmat, nici în timpul succesorului său. | 
-3* Divanurile judecătoreşti civile şi criminale din Bucu- . 

eşti şi Craiova judecă în ultim resort toate afacerile până la 
concurența. sumei de 5000 piaştri principal şi 500 dobânzi. Când 
judecata depășește această sumă, partea lezată are dreptul de 
apel la Inaltul Divan, în timp de o lună. Secţiile criminale. ju- 
decă toate afacerile penale venite în apel dela tribunalele de 
primă instanţă. 

Regulamentele prevăd apoi o organizare minuțioasă a in- 
stanţelor inferioare, a căilor de atac și a termenelor. 

Administraţia este serios reorganizată. O idee de unitate 
„domină în repartizarea atribuţiilor diferitelor departamente, de 
aşa natură încât structura, generală a Statului apare ca un tot | 
oganic. 

In fruntea administraţiei se găseşte Sfatul administrativ 
compus din toţi miniştrii și la nevoie prezidat de Domn. 
El se ocupă de toate chestiunile importante de interes. 
administrativ, rezolvă cazurile neprevăzute în legi, prepară - 
nouile proiecte de legi şi măsurile ce urmează a lua guvernul. 
Este cel mai puternic organ de coordonare al serviciilor pu- 

„blice 3%). e 

Sfatul administrativ, este format din ministrul treburilor 
dinlăuntru, al finanţelor şi din marele Postelnic, lucrând sub pre- 

-26) Art. 133 Reg. Moldovei: „Finanţele Statului fiind în raport cu admi- 

nistraţia internă şi cu comerţul prin care industria şi prosperitatea naţională pot 

dobândi o creştere progresivă, se'va înfiinţa! un Consiliu administrativ (Sfatul 

'"-administrativ), atât „pentru a asigura şi înlesni mersul afacerilor, cât şi pentru a | 

pregăti materialele necesare deliberărilor Adunării generale ordinare, ca şi proec- 

„tele de îmbunătăţiri, cari, după ce vor fi primite de Domn, vor fi recomandate 

examenului acestei Adunări”,
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şidenţiaă Marelui Vornic (ministrul treburilor din lăuntru). 
Acest Sfat se întruneşte de două ori pe săptămână şi constitue 

guvernul propriu zis; el rezolvă toate afacerile curente privi- 

„oare la administraţie şi: aduce printr un raport la cunoștința 

„ Domnului toate măsurile luate; aceste măsuri nu sunt puse în 

executare decât după ce se obține confirmarea Domnului. ' : » : 

Regulamentul organizează apoi -ministerele şi diferitele 
instituţii ale Statului. Intâlnim astfel Departamentul Vornicii 

dinlăuntru, Departarentul finanţelor şi al Comerţului (Viste- 

ia), Postelniciă sau secretariatul de Stat, marele postelnic fiind 

şeful cancelariei Domnului, atât în exterior cât şi în interior. 

”. Prin intermediul său se comunică diferitelor departamente şi 
- adunării legislative ordonanţele domneşti. 'Tot de postelnicie 

- „ depinde agentul Ţării pe lângă Sublima Poartă şi Obștescul Con-. 

+ 

trol, dat în subordinele imediate: ale Domnului și având de scop 

să examineze veniturile şi cheltuelile Statului şi să constate re- 
alitatea şi legala lor întrebuințare. Tot această instituţie contro- 

" lează încasarea veniturilor Statului, . 
.Ca organe de Stat mai întâlnim Logofeţia, bisericească, 

ocupându-se de afacerile eclesiatice şi ale instrucției publice. 

- Afacerile privitoare la instrucţia publică constitue o secţie 

specială, dată însă în conducerea, instituţiei numită Eforia 
Şcoalelor.. Tot ca instituţie de matura aceasta întâlnim 

„Eforia Caselor făcătoare de bine, Obşteasca epitropie a orfa- 

-nilor, având!în căderea ei sarcina de a administra, persoana şi 

bunurile tuturor minorilor orfani, rămași fără nici un fel de 
“tutelă. Este o instituţie asemeni cum în Bucovina şi Adeal în- 

tâlnim și azi Sedriile orfanale sau Casa orfanilor în Basarabia. 

Regulamentul organic dă o deosebită importanţă și orga- 

nizării armatei naţionale, Oştirea pământenească și consacră 

cea mai mare parte a sa organizării financiare şi stabilirei 

unui nou sistem de așezare a impozite! or. 

275, — Criticele aduse acestei organizări. — In primul, rând 

"operei înfăptuită, de regulamentele organice i se aduce cea 

mai mare învinuire din faptul că n'ar fi o operă, naţională, re- 

zultat al deliberărilor- Adunărilor legiuitoare, ci o operă impusă 

«de Ruşi şi alcătuită în birourile lor dela Petersburg. In afară 

„de aceasta, din petiția pe care Moldo-Valachii o trimit Adunării 

” naţionale franceze din Martie 1849, mai rezultă următoarele 

: nemulțumiri împotriva acestei organizări: i -
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10. Ştirbirea, autonomiei Principatelor, prin faptul că se 
dădea, în căderea Rusiei dreptul de a se amesteca aproape zil- 
nic în afacerile Principatelor. | 

20 Organizarea nouă este făcută pe baze cu totul autocrate : 
concentrând puterea în mâinile câtorva, boieri numai, pe care 

- Rusia îi umplea de onoruri spre a-i putea mai uşor atrage întru.. 
susținerea intereselor ei. Se dădea ca justificare a acestei afir-. 
maţii că la o populaţie de două milioane. jumătate alegători 
n'ar exista mai mult de trei mii alegători. : 
"+89 Reaua organizare a sistemului fiscal, greutatea biruri- 

lor apăsând pe clasele de 05, aristocrația fiind complet scu- 
tită de orice dare. 

40 De a fi înființat, prin sistemul formalităţilor și a a taxe- 
lor vexatorii, o adevărată iobăgie a ţăranului. 

Dacă criticile aduse din punct de vedere al organizării « S0-.. 
ciale sunt în toţul înțemeiate, nu tot astfel stau lucrurile din: 
“punct de vedere politic. Este greşită afirmăţiinea care: susține: 
că Regulamentul organic este o operă străină, a influenţii Ru- 
seşti; este adevărat că această lucrare este pornită din iniţia- _ 
tiva, Rusiei şi făcută sub directa ei stăruinţă; ea este însă opera. 
boierilor moldo-valachi şi a Divanurilor cari au discutat-o pe 
larg, adaptând-o nevoilor 'şi felului de viață al poporului nostru. 
In Obşteasca Adunare din 1831, când se votează Regulamen- 

. tele, figurează nume care “reprezintă, amintiri de seamă în tre-- 
cutul istoriei noastre, patrioți luminaţi, care .n'au putut avea. 
în vedere decât interesele Principatelor; ei au chibzuit şi “ho- 

 tăriât conform tradiţiilor poporului nostru și numai astfel se. 
explică de ce Regulamentele organice s'au potrivit atât de bine- 
cu vechile deprinderi de viaţă, şi-au putut să dăinuiască atât. 

„de mult. Imputarea care li se poate face acestor boieri este că, 
fiind lăsaţi liberi de Rusia, au abuzat de această libertate, sta-- 
bilind un regim prea autocrat, Intenţiile Rusiei faţă de Prin- 
cipate îi dictau această „atitudine. 
N Acuzaţiile aduse împotriva stirbirei autonomiei Principa-- 
telor. suht însă neîntemeiate, deoarece Regulamentele nu fă- 
ceau altceva, din acest punct de vedere, decât să repete dispo-. 
ziţile cuprinse în Tratatele care orânduiau alcătuirea acestor: 

| Regulamente. 

| 276. — Convenţia dela Paris. — Prin Tratatul încheiat la. ” 
Paris la 30 Martie 1856, se e prevede, în art. 22 şi urm., păstrarea.
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; vechilor privilegii şi imunităţi de care se bucurau Principatele; 
„mai mult, Sublima Poartă se angaja, — lucru carg de altfel 
_-apare constant. în tot trecutul nostru — să respecte în. am- 

bele ţări o administraţie independentă şi năţională precum şi 
deplină libertate de cult, de legislaţie, de comerţ, şi de naviga- 
“ţie” (art. 23), De 

- Se voeşte acum să se dea o nouă organizare în în Principate 
.şi Tratatul prevede instituirea unei Comisiuni care să vină la 
„București pentru a examina situaţia, din Principate şi a „pro- 
pune baza viitoarei lor organizaţiuni”. - . 

Pentru a se aduce la îndeplinire măsurile de amănunt. şi 
punerea în aplicare a principiilor pe care le va stabili Comisiu- 
„mea, Tratatul stabilește, prin art. 24, convocarea unor Diva- 

„ nuri ad-hoc „compuse aşa ca, să constitue: reprezentanţiunea 
„cea mai exattă a intereselor tuturor claselor societăţii”. Intre 
altele, misiunea acestor Divanuri era de a stabili organizaţia 

„definitivă a Principatelor. . 
Deasemeni, Tratatul se ocupă de crearea armatei naţio- 

« “nale, pentru raenţinera liniştei interne și apărarea, fruntariilor 
Şi garantarea integrităţii teritoriului. “Toate dezideratele ex- ' 
primate de comisiunea europeană vor trebui să fie transmise . 

„la reşedinţa conferinţei, urmând să fie aprobate printr'o Con- 
venţie, semnată. de Inaltele părţi contractante. Ca urmare a 

:acestei dispoziţii, se închee la Paris Convenţia din 7 Aug. 1858, 
care devine adevărata Constituţie a, Principatelor-Unite. . 

- „In baza art. 1 al acestei Convenții, Principatele Moldovei 
şi Valahiei, devin Principatele-Unite Moldova şi Valahia, ră- 

'mânând mai departe sub suveranitatea, Şultanului. 
După, această declaraţie, care constitue. titlul noului Stat, 

' “în conformitate cu toate actele din trecutul ţărilor: noastre, se 

repetă şi se recunoaşte din nou toate vechile drepturi. şi privi- E 
legii avute şi'n special dreptul de liberă administraţie 27), . 

r 

* 27) lată textul art. 2 din Convenţie: „In temeiul capitulaţiunilor emanate 
«dela Sultanii Baiazet |, Mohametii, Selim I şi Soliman II, care:constitue a lor 

autonomie, regulând raporturile lor cu Sublima Poartă şi pe .care mai „multe 

” “Hati-Şerifuri' şi mai cu seamă acel din anul 1834. le-au consfințit, Principa- 

"ele vor continua a-se bucura, sub garanţia colectivă a Puterilor contractante, 

'. «le privilegiile şi imunităţile ce le posedă“, : . . a 

: Am reprodus textul acestui -. articol pentrucă'. este. interesant. „nu : numai
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Organizarea constituţională stabilită de Convenţie este - 
” particular de interesantă: In fiecare Principat există un Domn, . care exercită puterile publice, cu concursul Adunării elective, 
având ca organ comun comisia centrală dela Focşani. Princi-:. 

- piul separaţiei puterilor se găseşte în totul pus în aplicare. Pu- 
terea legiuitoare alcătueşte legile de interes special pentru fie- 
care Principat în-parte; când este vorba de legi de interes co- 
mun, acestea vor fi alcătuite de comisia. centrală din Focșani: 

"şi votate de ambele Adunări. Puterea judecătorească, este încre- 
dinţată magistraţilor numiţi de Domn; inamovibilitatea ma- 
gistraţilor este noua bază de organizare a acestui ram, 

„In privinţa instituţiei Domniei, "Convenţia stabilește că. 
_ „Domnul va fi ales pe viaţă de Adunare. Se prevede, deasemeni, 
“ipoteza vacanței tronului; atribuţiile şefului Statului vor fi e-. 
xereitate în acest timp de Consiliul de Miniștrii, care va intra. 

= 1 

prin faptul că ge recunoaşte încă odată autonomia şi vechile drepturi ale Prin- 
cipatelor, dar pentrucă face menţiune de vechile Hati-şerifuri ale Munteniei şi N , RE , Moldovei, .prin care se consacrau vechile drepturi şi privilegii, Hatişerifuri con- 
testate de C. Giurescu în Capitulaţiunile Moldovei. Vezi critica care se aduce-. 
“acestei păreri de Paul Negulescu — Tratat de drept ad-tiv, Il, p. 118, notă. Art. 2. 

"din Convenţie este particular de. interesant pentru noi, deoarece prin el se: 
„recunoaşte pe „Turci vechea independenţă ă Principatelor Române: Suzeranitatea. ' 
Porţei se exercită numai prin pretinderea tributului şi a 'relaţiilor de alianţă; 
abia în urmă Sublima Poartă începe să se amestece în alegerea şi confirmarea. 
Domnului. | | | A: 

Iată drepturile pe care le recunoaşte Convenţia: . 
1* Dela Sultanul Baiazet 1 (tratatul din 1393 încheiat cu Mircea cel 

Mare), avem art; |, în cuprinderea următoare: N 
" „Din marea noastră condescendenţă .învoim ca ' Principatul Valahiei 'de- 

„ curând supus' de nebiruita putere a neinvinsei noastre împărăţii, dimpreună cu. - 

, 

Principele său, să se cârmuiască după propriile sale legi şi ca voevodul Vala- - 
hiei să aibă deplină putere de a face resbel cu vecinii săi şi de a încheia legă- 
turi de amiciţie cu dânşii, ori, şi când va voi, şi prin urmare să fie 'stăpâm 
peste viaţa şi moartea supușilor săi“, N d | 

Iar în art. 4:.,,Domnii creştini să se aleagă de Mitropolit şi boieri“, , 
-2* Dela Sultanul Mohamet II (tratatul încheiat la 1460 de Vlad V): 
"Art. î: „Turcii nicidecum să se amestece: în trebile ţării, nici să stăpâ- 

nească, nici să vie în țară, ci numai un singur trimis imperial să vină, însă şi 
acesta numai cu învoirea Domnească”. Acest trimis trebuia să fie însoţit de oa 
meni domneşti şi să se întoarcă în acelaş chip. lar art. 2: „Ţara să se guver- 
neze după legile ei, să aibă deplină putere de a face resbel cu vecinii ei ori şi | 
xând va voi, şi să închee legături de amiciţie cu dânşii; „Domnul să fie stăpân: 

4
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„de drept î în lucrare, Procedura alegerii noului Domn -este dea- 
semeni minuţios . reglementată. Prerogativele şi atribuţiile 

„ Domnului sunt clar formulate; ele sunt aproape aceleași ca și 
„«cele de azi. 

Răspunderea ministerială este tratată în art. 15 din Con- : 
“venţie; mai întâi se pune obligaţia contrasemnării tuturor ac- 
telor Domnului de miniștrii. Aceştia vor fi răspunzători de vio- 
larea legilor și de orice risipă a banilor publici. Urmărirea mi- 
niştrilor se va putea porni de Domn sau de Adunare; ei sunt 
Justiţiabili de Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Adunarea va' 
trebui să hotărască “punerea lor sub acuzare cu majoritate de 
2/8 din numărul prezenţilor. -" 

-277. — Compunerea şi funcţionarea Adunării elective. — 
Adunarea electivă se alege în fiecare Principat pe termen de 7. 
ani. Dispoziţii speciale anexate la convenţie prevăd condiţiile 
Și procedura electorală. Adunarea se. întrunește în sesiune or- 
-dinară în prima Duminică:a lunii Decembrie, î în urma convocărei 

pe care i-o face Domnul. Sesiunea ei este de trei luni; Domnul “ 
poate acorda prelungire, convoca sesiune extraordinară sau 

. | | N 

= pa - . , 

" peste viaţa şi moartea supușilor săi. Art. 5; „Domni creștini. să se aleagă de | 
<ătre mitropolit, episcopi şi boieri“. 

3* Dela Sultanul Mohamed IV esta « dn 1634 încheiat cu Vasile 
Lupu): . 

Art. 1: Poarta cunoaşte: pe Moldova de pământ liber şi nesupus”, 

Art. 2, 3 şi 4 reproduc toate principiile consacrate de tratatele anterioare. 
Particular de interesant însă este art. 9 şi 10: „Moldova va păstra titlul de țară 
neatârnată. Titlul acesta se va reproduce în toate scrisorile ce Poarta otomană 
va adresa Domnului".. Această neatârnare mergea așa de departe încât tri. 
mișii Porții nu puteau să treacă Dunărea spre a aduce scrisori Domnului, ci aces- 
tea trebuiau predate guvernatorului dela Galaţi. Deasemeni, în art. 1] se prevede 
“modul de alegere al Domnului. -Va lua parte diversele clase ale poporului ţărei, 
iar alegerea va trebui recunoscută de Poartă „fără ca aceasta să aibă voie de 
„a se amesteca, de a nuini Domn, de a rădica cât de mică greutate sau de a, 

Ă pune cea mai mică piedică, în privinţa aceasta“. Este adevărat că Moldova va 
plăti ca tribut 10.000 galbeni, dar aceasta este mai mult o contravaloare a an- 
gajamentului luat de Sublima Poartă de a apăra ţara în toate împrejurările în 
câre sprijinul armat i se va cere. 

Din toate: aceste acte: rezultă cu prisosinţă situaţia de independenţă în 
„ <are S'au găsit: totdeauna Principatele, situaţie recunoscută dealtfel şi de 'Trata- 

xul şi Convenţia dela Paris.” | DN 
Li . . 

4
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chiar dizolva Adunarea; în acest caz noua Adunare trebuie să !: - 
se întrunească, în termen de cel mult trei luni. .. : . . 
“Mitropolitul şi episcopii eparhioți devin membri de drept 

ai Adunărei; Mitropolitul este şi prezidentul ei; vicepresidenţii: ! 
şi secretarii sunt aleşi de Adunare. | - 

Miniștrii cari nu sunt membri ai Adunărilor, au drept de. 
acces şi de a lua parte ia desbateri; ei nu pot lua, parte la vot. . 

„278. — Comisia centrală dela Focşani. —-Pentru alcătuirea. ! 
legilor de interes comun în ambele Principate, se creiază o co--: 
misie centrală la Focşani, formată din 16: membri, opt moldo- - 
veni şi opt munteni; patru Gin aceștia 'erau desemnaţi de Domn. i 
dintre membrii Adunării sau din persoane care au ocupat fiine-. 
ţii înalte în Stat, patru sunt aleşi de Adunare; Membrii cari fac: 
parte din Adunare își păstrează scaunul lor și participă la ale-... 
gerea Domnului. Comisiunea, centrală lucrează în permanență ;. . 

- durata mandatului membrilor ei este, în funcţie de durata:man-.. 
datului Adunărilor din care fac parte.: Comisia, alege din sânul : 
său un prezident, al cărui vot va fi preponderent. .- A 
“- Rolul acestei comisiuni este extrem de important. Astfel, : 

prin art. 32 se prevede că „dispoziţiile. constitutive ale nouei 
organizaţiuni a Principatelor sunt-:puse sub paza . comisiunei 
centrale”. Ea, devine deci paznicul nouei organizări 'constitu-.: 
ţionale, instrumentul menit să vegheze, din punct de vedere în- .. 

_tern, la respectarea nouei baze pe care urma să se; clădească. 
__” Statul şi în-acelaș timp să servească drept cel mai puternice 

element în opera de unitate a celor două. Principate. Comisia. - 
are dreptut să privegheze întregul organism al Statului şi să; 

" semnaleze Domnului toate măsurile ce trebuese luate pentru. 
îndreptare, fie pe cale legislativă, fie pe cale administrativă. - 
Deasemeni, Domnul are dreptul să, trimită, Comisiei toate pro:: 
punerile de interes comun pentru ambele Principate, spre a fi 

- transformate în proecte de legi; comisia are însă îndatorirea.. 
ca din proprie iniţiativă, să întocmească; legile de interes. comun. . 
ambelor Principate, 'care să fie supuse. deliberării Adunărilor. 
prin intermediul Domnului. i - 

i Ceiace este interesant aici, este că se precizează cari sunt. 
legile de interes general comun; enunierarea'dată este cu titluL 
de exemplu și foarte cuprinzătoare; aproape nu există domeniu. 
care să -nu fie cuprins în această enumerare; depindea, numai: 

ş . IS
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de voinţa ambelor Adunări ca să facă o aplicaţie cât mai justă 
„gi mai conformă cu interesele naţionale a acestui principiu 25). 

| Dar Convenţia, introduce interesante dispoziţii menite să | 
„asigure respectul nouii organizări. Astfel, Adunările pot intro- 
duce amendamente la proectele alcătuite de comisie, dar în 
acest caz, aceste proecte sunt trimise din nou comisiei, care 
-va alcătui un nou proect general, „pe care Adunarea, este obli- 
gată să-l primească în întregime sau să-l respingă în întregime. 
-Numai când amendamentele vor fi votate deodată de ambele 
Adunări, Comisia centrală este obligată să. le primească, 

«Pentruca nu cumva, dispoziţiile constituţionale, să fie to- 
"uşi eludate prin sistemul legilor de interes local, făcute de .. 
fiecare Principat, Convenţia dispune că aceste legi nu vor fi 
sancţionate de Hospodar decât după ce se va fi luat avizul 
"Comisiei centrale, dacă nu depășesc nouile dispoziţii constitiu- 
ionale. Un adevărat control al. constituţionalităţii legilor, un 

„ontrol a „priori, dat în căderea unui corp politic, după sistemul 
„existent pe atunci în Franţa. 

„279. — Alte instituțiuni. — Convenţia prevede, ca o dispo- 
ziţie logică a măsurilor semnalate mai sus, crearea unei Inalte 
Curți de Casaţie și de Justiţie, comună ambelor Principate, cu 
sediul la Focșani. Membrii acestei Curți vor fi inamovibili. Dea- 

"xsemenea, în art. 39 se prevede o dispoziţie care poate fi apro- 

„. 28) Art. 34: „Sunt privite ca legi de interes general toate acelea care 
„au de obiect unitatea legislaţiunei, înființarea, menţinerea sau îmbunătăţirea unirei - 
-vămilor, a poştiilor, a telegrafului, fixarea valorii monetare şi deosebitele materii . 
„de folos public, comune ambelor Principate. - 

Art. 35: „Odată constituită, comisiunca 'centrală va trebui să se ocupe 
„special a codifica legile în fiinţă, punându-le în „armonie cu actul constitutiv al 

. .nouei „organizaţiuni. - - 

„Ea va revizui regulamentele organice, precum şi Codicele civile, cri- 
minale, de comerciu şi de procedură, astfel încât, afară: de legile de interes curat 
local, să nu mai fie în viitor decât unul şi acelaş corp de legislaţiune, care va fi 
executoriu în ambele Principate, după ce va fi votat -de către respectivele Adu- 
-nări, sancţionat şi promulgat de fiecare „Hospodar”'. 

Cea mai largă competenţă |. i se dă acestei: comisiuni; unificarea legisla- 
iei a fost în.toate timpurile socotită drept cel mai bun mijloc de unitate sufle= 
tească. O văd străinii în 1856 şi o declară 'ca principiu esenţial de viaţă în 
Principate. Deşi această lecţie nu se, găseşte aşa de departe în trecutul vieţei ! 

“noaștre de Stat, totuşi ea a fost complect uitată de oamenii 'politici.de azi și 
. după 12 ani dela Unire, ne găsim încă departe de a avea o unitate legislativă.
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priată azi de a art. 103 al. ultim âin Constituţie: „Hotăririle 
„ date de Curți şi de tribunale î în ambele Principate, vor merge 

exclusiv la această, Curte de Casaţiune”. Desigur, aici nu este 
vorba. de obligativitatea, dreptului” de recurs; dreptul. de recurs , 

- era presupus ca un drept indiscutabil; ceeace s'a voit a fost. 
ca acest drept de recurs să fie judecat. numai de. Curtea, de 

"Casaţie, - 
| - Această Curte exercită acţiune disciplinară împotriva. 

membrilor dela Curți și tribunale şi acţiunea penală împotriva. N 
-_proprilior săi membri; ea servește și de Curte de înaltă justiţie, 

- pentru judecarea miniştrilor, | 
.. Convenţia mai prevede înfiinţarea unei miliții, naţionale 

iar în partea, finală cuprinde o adevărată declaraţie a dreptu- 
rilor omului, care, cu mici: modificări, se găseşte înscrisă în 
Constituţia. de azi. Se înființează un buget de venituri şi chel- 

„tueli pentru fiecare Principat, care va fi votat de Adunare.. 
__ Acestea sunt principalele. dispoziţii introduse de Conven- 

ţie; după cum se vede, dânsa este o adevărată Constituţie, cu- 
“Prinzând în sfera sa,: toate. liniile generale ale nouiei organi- . 
„zări a Statului. Toate principiile moderne, câre dominau atunci 
dreptul public, se găsesc înscrise aici. Mai mult. chiar, după 

„ aproape 80 de ani dela acea dată, majoritatea principiilor acolo. .. 
înscrise au fost reproduse din nou de constituantul din 1923 şi 
formează baza de dezvoltare a Statului român întregit. Evolu- 
ţia își urmase paşii într'un tempo foarte viu; trebuia să ne pu- 
_nem în curent cu-noua structură a Statelor înconjurătoare. 
„Dar această evoluţie precipitată va avea, consecințe destul de 
însemnate pentru viitoarea dezvoltare a Statului. | 

280: — Incercări interne pentru dobindirea de drepturi şi şi li 
bertăţi naţionale. — Dacă se examinează evoluția noastră con- 

a stituțională în raport cu a celorlalte popoare, un fapt va. putea 
să producă dela, început nedumerire: pe când la popoarele din . 
Apus, drepturile şi libertăţile constituţionale au fost cucerite 
pas cu pas, în luptă îndârjită împotriva puterii centrale, care-și 
justifica existenţa şi atotputernicia sa, pe consideraţiuni de- 
drept divin, la noi nimic sau aproape nimic din toate aceste miş- 
cări. Din evoluţia constituţională schiţată. „până aici se pot des- 
prinde două perioade clar marcate: în prima, perioadă, după 
înjghebarea Statelor noastre, normele constitutive ale Statului 
se găsesc formulate în tratate încheiate direct între Statele
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noastre și puterile vecine; în perioada a doua aceste norme se 

desprind din tratatele şi convențiile încheiate între Statele ve- 
cine nouă, dar fără participarea noastră. Un fapt se desprinde 
e qi [za 2: 
iarăşi indiscutabil: că în tot trecutul nostru, actele oficiale re- 

) - . ASR . ._ 
cunosc o autonomie destul de pronunţată Principatelor. 

) . 
Și totuşi, dacă se trece peste acte, dacă se caută să se pă- 

trunăă î în misterul trecutului nostru, care păstrează î încă atâtea 

comori nedescoperite, „se pot constata: momente importante 

când . chemarea lăuntrică a, omului pentru ideea, de libertate, 

chemare care apare la toate popoarele, apare şi la noi. Etapele 

ei de desvoltară sunt aceleași ca şi în altă parte. Lupta care 
se dă la. început între autoritate Statului şi individ este o luptă 

pentru apărarea de biruri, aşa cum întâlnim în toate celelalte 

ţări, Pe timpul lui Mircea cel Mare întâlnim populaţia, părăsind 

anumite ţinuturi, din cauza, birurilor prea. mari şi refugiindu-se 

"în ţările vecine. Așa se explică imigraţiunea Românilor în Bul- 

garia de azi, pe malul drept al Dunări; regiunea aceasta era 

paşalâc turcesc şi situţia locuitorilor era mult mai bună decât 

în Principatele independente, care trebuiau să plătească tribut 
Turcilor. Mircea cel Mare iartă de biruri pe locuitorii plecaţi 
şi le dă slobozenie să se întoarcă liberi. în ţinuturile pe care 

acest lucru. Şi gestul lui. Mircea se va, repeta în tot lungul is- 

- toriei noastre; ţarinele rămâneau necultivate şi Domnii se mul- 

țumeau să aibă cel puţin belșug în ţară. Iată deci un prim fe- 
nomen, care dovedește un început de Auptă între individ şi pu-' 

terea centrală, întru 'câștigarea, drepturilor și libertăţilor 2), 

Dar aceste umile, începuturi nu vor putea, să constitue o 

operă durabilă. Pe când în Apus viața de Stat se organizase, cu 

„mult înainte de închegarea Stateior noastre, peste trupul ţări- 

lor. noastre a trecut uraganul năvălirilor, care a şters orice 

urmă de organizare. Trebuia totul reluat dela început şi când 

„le ocupaseră. Satele cu acest nume, diferite Slobozii, dovedesc | 

viața de Stat, în ritmul Europei apusene, își face din nou apa- 
riţia, un pericol și mai grav de cât năvălirile barbare apare. 

Porţile Europei sunt forţate de Turci şi ţările noastre devin. 
teatrul luptelor pentru hegemonie în Răsăritul Europei. In a- 

7 

29) In Tratatele încheiate intre Rusia şi Turcia, se observă, aproape după 

fiecare războiu, o iertare a Principatelor de a plăti impozite, din cauza pustiirilor 

făcute de armatele de ocupaţie şi pentru a favoriza întoarcerea fugarilor.
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tari, condiţii, încercările pentru dobîndirea unor libertăţi şi, drepturi naţionale, deşi apar din epocă în epocă, în special la “Românii din Ardeal, ele sunt lipsite de consistenţă iar instituţiile. i _Tealizate nu sunt în raport direct cu sforţările depuse. Abea la începutul secolului XIX mișcările naţionale pentru dobîndirea 
| libertăţilor reuşesc să aducă însenănate realizări 5). De cele mai „multe ori însă, rezultatul înfăptuirilor de anumite drepturi, prin diferite tratate, se datorește tocmai acestor mişcări interne 31). 

. , 
7 

30) Aici este locul să amintim de Procctul de Constituţie. din 1822 întoc- mit în Moldova de boerii mici, Acest- proect inspirat de ideile franceze, ajunse la noi prin intermediul Polonezilor şi. mai târziu prin al călătorilor francezi şi a. „boierilor români care începeau să studieze în „Apus; cuprinde 77 de articole sau ponturi. Proiectul este inspirat din ideile care erau atunci la modă .şi care pa- sionau spiritele. Interesant este art. | care. declară că Moldova a avut din ve- chime şi are şi azi „privilegiul slobozeniei şi acela al volniciei de a se oblădui cu ocârmuitorul său şi cu pravilele ţărei sub umbrirea prea. puternicei împărăţii că- reia. îi este supusă", Când boierii: mici din Moldova ! de adresează Sublimei Porţi spre a revendica libertăţi şi drepturi, în orice caz spre a se bucura de favoarea suzeranului, ei nu s'ar fi adresat în numele “vechilor libertăţi şi drepturi dacă acestea n'ar fi fost o realitate netăgăduită pe acea -vreme. N'avem nici _un interes să indispună Sublima Poartă, dela care revendicau întărirea nouei Constituţii, 

rantarea dreptului de proprietate, de biserică, de naturalizare şi de pierdarea cali- tăţii de. Moldovan, dreptul de legiferare al Sfatului obştesc, organizarea justiţiei, - despre organizarea funcţiunilor şi alegerea persoanelor de slujbă. „ Interesante sunt, articolele privitoare: la regimul dărilor, din care se con- stată că nu se aduce nici o schimbare situaţiei anterioare, ci se cere, dimpotrivă, extinderea ei la toţi boerii, spre a nu se mai face deosibire că până acum. -In partea finală a acestui proiect găsim o serie de cereri de obştească trebuinţă, printre cari, înfiinţare de şcoli obşteşti la Eşi şi în toate târgurile” din fară „pen- tru ca să înveţe oricine în limba noastră; gramatică, aritmetică, geometrie, lo- . . gică şi meșteşugul alcătuitor de scris“. Deasemeni se cere înfiinţarea unei tipo- , E | grafii în limba patriei. Se cere interdicţia pentru străini de a dobindi imobile rurale transformarea țiganilor din nomazi în iobagi pe moşiile boerilor. Insfârşit - alegerea Domnului să se facă de obşteasca Adunare alcătuită din Mitropolit, E. . piscopii ţărei şi de toată obştea boerilor, dela Logofăt mare şi până la Şatrar. "Sa căutat să se vadă în acest proiect Originele democraţiei romârie (D. Barnovschi). Lucrul însă. este complet neexact, deoarece boierii petiţionari nu cereau drepturi pentru, popor, ci cereau aceleaşi drepturi şi privilegiuri pentru * toţi boierii. Se vede acest lucru şi din art. privitor la alegerea Domnului, ca şi din articolele care menţin şi generalizează vechile dări şi în special din articolul care cere transformarea țiganilor din nomazi în robi pe moşiile boierilor. 31) Mişcările revoluţionare din 1843 în Principate, şi proclamația dela Islaz 

În celelalte articole, proiectul se, ocupă de libertatea individuală, de 'ga- - 

t 

/ 

/
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Ritmul în care trăia Europa pe deoparte, mişcările inter-: 

ne pentru dobîndirea libertăţii naţionale de altă parte, aceste. 

„ două împrejurări, la, care trebuie "adăugat poziţia g geografică a 

țărilor noastre, şi interesul Europei pentru gurile Dunării, ne 

. explită motivul pentru care instituţiile noastre de drept publice 

au fost transplantaate pe deantregul peste felul de viaţă al po- 

"+ porului nostru, dându-i o organizare nouă. Manifestările de 

până deuma, atitudinea neamului nostru, cu toată vitregia îm- 

prejurărilor prin care a trecut, ne îndreptăţese a crede că cvo- 

luţia în dobindirea, libertăţilor şi a instituţiilor ar fi urmat şi. Ş 

aici acelaş linie firească, dacă, neamul nostru ar fi fost lăsat să. 

_ trăiască) în aceleaş condiţii ca, şi neamurile din Apus. Dar deo- 
sibirea, de evoluţie era. prea. mare şi istoria nu cunoaşte timp, 

pe care popoarele să-l poată pierde în cucerirea, acelorași în-! 

făptuiri ne care alte popoare le-au realizat prin grele jertte.: 
„ Dar! transpunerea pe deantregul, peste felul de viaţă al 

unui popor, a unui fel de viaţă, al unor instituţii, cari n'au 

„fost cucerite prin grele jertfe de dânsul, cari nu sunt rezulta- 

tul sforţărilor şi suferințelor de pas cu pas, care nu-l fac pe om 

să se lege î în chip indeştructibil de dânsele, să le considere ca o. 

creaţie proprie a sa, are mari neajunsuri pentru istoria viitoare 

a acestui popor. Aceste instituţii sunt considerate ca ceva 

străin, ca-ceva căruia nu trebuie să-i se dea atenţie şi grijă 

-. deosebită,. Oamenii le tolerează pentrucă: ele există; nu pun 
nici. o pasiune în păzirea, şi menţinerea lor şi când ele dispar, 

privesc cu indiferenţă la dânsele. Aceasta este: caracteristica şi 
răul de care suferă toate instituţiile noastre, de importaţie 

străină... Instituţiile acestea n'au pătruns în sufletul poporului 

nostru, nu s'au topit cu suferinţele lui, pentru a eşi înălțate din 

“ elanul de viață al neamului nostru. Deaceea ele lâncezesc.și nu. 

dau rezultatele aşteptate. Experimentarea, „ oricărui sistem 

străin, adoptat în acelaş chip, ajunge la aceleaşi rezultate. Le- 

gile vin şi se schimbă, se abrogă şi se repun'în vigoare, cu o 

iuțeală pe care Monitorul Oficial abea o poate înregistra: opi- 

nia publică rămâne impasibilă la această mişcare la cara. 

7 - 

sunt un .exemplu luat. la întâmplare. Dar asupra tuturor, acestor împrejurări nu 

putem inzista mai mult aici. „O. vom face pe larg în.lucrarea noastră Istoria 

derptului public românesc, în curs de pregătire. Această lucrare va servi ca intro- 

ducere la prezentul Curs,
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dânsa nu ia parte. Instituţiile unui popor-n'au valoare decât dacă ele sunt opera naţională a acestui popor, făurită în focul % 

luptelor și al suferințelor, în slujba idealului pe care. viața Ta sădit în fiecare naţiune. - Pi Bi 

$ 2. — Epoca instituțiilor naţionale. 

SUMAR : A. Statutul lui Cuza. — 281. Imprejurări istorice, — 262. Noua Constituţie a Principatelor-llnite, —- 283. Organizarea puterii legiuitoare. — 284. Funcționarea Adunării elective. — 285. Rolul legislativ al Corpului Ponde- rafor. — B. Constituţia din 1866, — 286. Instituirea sa. — 287, Modificările Constituţiei din 1866. — C. Constituţia din 1923. — 287. Necesitatea unei noui. Constituţii. — 288. Proectul partidului liberal. — 289. Proectul Boilă. —: 2%. Pro- ectul Berariu. — 291. Proectul partidului țărănesc, — 292, Procedura instituirii Constituţiei din 1923... a nd - : 

A. — Statutul lui Cuza ES 

_duirea, Convenţiei din Paris, a nouei lor Constituţii, erau să fie chemate să dea dovada întregei lor vitalităţi şi să cucerească nouile libertăţi ce le erau încă refuzate. O impulsie populară va veni să transforme în fapte împlinite, să dureze instituții |. noui, din simplele dorinţi care planau în chip vag în- gândurile tuturor. Dacă în trecutul Principatelor. noastre mişcarea popu- lară de cucerire a drepturilor şi . libertăţilor individuale, de creare a instituţiilor naţionale, s'a arătat înceată şi neconformă „cu ritmul general al mişcărilor similare din restul Europei, din „cauza împrejurărilor particulare prin care au trecut Statele noastre, acum, când situaţia politică s'a schimbat, când Princi- „ patele sunt puse în situaţia de a putea să-şi manifeste liber pu- terile lor de viață, vor căuta; să dobîndească toate instituţiile „ce le fuseseră până atunei refuzate, i Convenţia dela Paris prevăzuse instituirea unor Adunări " elective, care aveau sarcina de a alege pe Domn. Până la alege- . rea noilor Domni, conducerea afacerilor Statului, în Muntenia "şi Moldova, fusese încredințată unei căimăcănii, aşa cum pre- vedeau legiuirile anterioare Convenţiei. Noua adunare electivă se constitui în Moldova la 28 Decembrie 1858 şi după ce rezolvă contestaţia privitoare la alegerea ca, deputat a principelui Gri-. 

281. — Imprejurări istorice, — Principatele, puse sub oblă-
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gorie Sturza, pe motiv că slujise în armata turcească cu gradul 
-de general de divizie, respingându-se contestaţia, se procede la 

alegerea noului Domn, “care are loc la 5 Ianuarie, în persoana 

“lui Alexandru “Cuza %0), In mijlocul unui entuziasm de nedescris, - 

colonelul. Alexandru Ioan Cuza este ales Domn al Moldovei, 

cu unanimitate de 48 voturi, din 49. deputaţi, candidatul abţi- 

nându-se de a. vota. După un răstimp atât de lung, Moldova, 
„după propria ei inspiraţie, îşi alegea un Domn naţional, Noua 

Constituţie își dăduse roadele dorite și Domnul ales îi jură, - 
imediat credinţă 2). o | . 

„In Muntenia, Adunarea naţională se întruneşte abia la, în- 

«ceputul lui Ianuarie; alegerile au loc între 8—12 Ianuarie, iar 

întrunirea Adunării are loc la 20 Ianuarie 1859. La 24 Ianuarie, . 

" printr'o mistică neînţeleasă a sufletului popular, printr'o che- 

mare care se ridică din straturile cele mai adânci ale. poporului, 
Muntenia, trecând peste spiritul Convenţiei dela Paris, î îşi alege 

Domn pe Domnul Moldovei, reușind astfel să se înfăptuiască 

unirea celor două State. Prin voința populară, prin elanul de 
însuflețire care-i stăpânia pe toţi, Convenţia este modificată, 

i „dacă nu în litera, în spiritul ei și devine astfel, după un răs- 

| timp atât de îndepărtat, primul act pozitiv, “rezultat al unei 
cuceriri naţionale. 

Domnia. lui. Cuza, începută: sub atât de fericite auspicii, 

avea, în curând să întâmpine serioase dificultăţi. In adevăr, 
prima instituţie care va începe să facă greutăţi nouei Domnii 

„este Comisia, centrală. Necesitatea, cea mai urgentă era să'se 

. modifice legea. electorală, alcătuită în pripă de străini, fără o 

„cunoaștere exactă a situaţiei dela noi. Nouile Adunări nu con- 

30) Asupra împrejurărilor în care a. decurs alegerea, a luptelor politice 

cari au avut loc cu acea ocazie, a patriotismului și dezinteresării cu care au lucrat 

“membri partidului naţional, vezi- A. Xenopol — Domnia lui Cuza Vodă. | 

51) lată jurământul depus de Cuza chiar în şedinţa dela 5 Ian. 1859, când 

-a fost proclamat Domn. EI prezintă un interes. deosibit prin faptul că ne arată 

concepţia pe care o aveau cei de atunci despre Convenţia dela Paris : „Jur în * 

numele prea Sfintei Treimi şi în faţa 'Ţărei mele, că voiu păzi cu sfinţenie drep- 

turile şi interesele Patriei, că voi fi credincios Constituţiei în textul şi în spiritul 

ei, că în toată domnia mea voi 'priveghia la respectarea legilor pentru ţoti şi în 

pate, uitând toată prigonirea şi toată ura, iubind” deopotrivă pe cel ce m'a iubit 

„gi pe cel'ce ma urit, neavând dinaintea 'ochilor mei decât binele şi fericirea naţiei 

" zomâne. Aşa Dumnezeu şi compatrioţii mei să-mi fie întru ajutor”, 
, ! - 

Pi
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„Stituiau în nici într'un caz adevărata reprezentanță a "Țării. 
Domnitorul voia: ca, nouile instituţii ce va introduce.să fie pri-! „. mite de reprezentanţii adevăraţi ai ţării, pentru a le asigura, aşt-" 
fel o durabilitate mai mare 32): Dar comisia, centrală respinge: . 
proectul de modificare al legii electorale pe consideraţia că Adu-::. . 
nările sunt alese pe şapte ani şi că a, modifica acum legea; elec- :. „torală ar însemna, să se dizolve actualele Adunări şi să se facă... 

„__ alegeri noui. Comisia, ia atunci în discuţie principiile care tre-: 
" buesc să stea la baza noului proect de Constituţie, obligată -să întocmească, potrivit dispoziţiilor Convenţiei din Paris. Părerile" “Sunt împărţite: reacţionarii cer să 'se.ia.de bază a discuţiilor 

: Regulamentele organice; naționaliștii, dimpotrivă, susțineau că: 
„aceste Regulamente sunt abrogate prin Convenţie şi că singură 
aceasta poate fi luată ca, bază 'de discuţie pentru viitoarea or-.. 
gnizare a Statului. - : -.. i a 

- î-- + Dr -problema. cea: mai importantă, era cea privitoare: la... - 
chestia agrară. 'Toats “încercările făcute de Doran şi de Minis- 

„teriul Cogâlniceanu 'pentru a, se vota legea rurală rămân za-: 
" darice. O adevărată luptă de clasă se dă între marii proprietari. 
și apărătorii clasei țărănești; când,. în urma dizolvării Adună- 
rilor, Domnul face un nou apel la ţară, noua configuraţie «; 
Camerelor este aproape aceeaș. Era o imposibilitate să se ia în: 
discuţie legea rurală cu această Adunare, Guvernul Cogălni- | „ceanu'a cărui demisie este respinsă, propune să se ia, în discu-: 

"ţie legea electorală, pentru ca noua Adunare, aleasă pe baze: cu. 
totul diferite, să voteze legea, rurală. Se cerea deci actualei .A-- 
dunări să-şi subserie propria sa sentinţă, pentru ca, prin legea, - 
electorală. ce-ar vota:o; nouile Adunări să hotărască distribuţia | 
“pământului la ţărani. Când însă Adunarea, se pregătea să dea. 
vot de blam guvernului Cogălniceanu, acesta, citi mesagiul de: 
dizolvare, la 2 Mai 1864, e ea 

282, — Noua Constituţie â Principatelor-Ulnite. — Situaţia. 
în care se găsea Cuza era foarte grea: trebuia sau să renunţe: | 
la reformele proiectate şi a căror înfăptuire se zădărnicia an. 
de an, sau trebuia să abdice: In faţa acestor: perspective a-. | 

„ 

, 
2 - = - 

- „*32) Se dă ca exemplu de. modul nedrept în care era aleasă reprezentanța. 
” naţională: următorul'cazrelatat de Cogâlniceanu în Monit. OF. al Moldovei: la I6- 

Martie 1860. Deputatul de Ismail este ales cu un singur vot căci acolo colegiul! 
proprietarilor: primari e format, dintr'un “singur delegat. e ! ” 

,
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doptă soluţia care era la modă în Europa, și care-i fusese. inspi- . 
rată de Napoleon, Impăratul protector al Românilor. 

| Domnitorul se adresează atunci printr'o proclamaţie către " 

ară şi supune plebiscitului legea electorală şi noul Statut. * 

+ Statutul era o desvoltare a Convenţiei. din 1858. Justifi- 

carea lui se baza pe faptul că îndoita alegere a Domnului în 
- “cele două principate, înfăptuirea unirii şi desfiinţarea, comisiei 

„ „centrale, făcuse inaplicabile mai multe din dispoziţiile Conven- 

iei. Statutul venia deci pentru a împlini aceste lipsuri şi pentru 

a restabili echilibrul între puterile Statului. Sub această înfă- 

. ţişare, Statutul apare ca prima. Constituţie naţională, dată de. 
Domn, din propria sa autoritate și primită-de popor prin ple- 

. biscit. Pentru prima dată, în istoria noastră constițuţională, 

„poporul participă direct. la alcătuirea legii sale fundamentale.. 

Statutul declară în art. 1 că, puterile. publice sunt încre- 
dinţate Domnului, Corpului Ponderator” şi Adunării Elective.. Sa 

„„creiază deci, faţă de Convenţie, un organ nou, Corpul Ponde- 

" xator, care este menit să aibă o influenţă capitală în noua or- 
" ganizare. Puterea legiuitoare se exercită colectiv de aceste trei 

“organe. e 

283. — Organizarea puterii legiuitoare, — Grija principală a 
| oului Statut este să organizeze puterea legiuitoare de așa fel 

încât dânsa să nu mai fie o piedică în furicţionarea, normală a 
Statului. După. declaraţia, pe care-o face că această putere se 

exercită colectiv de cele trei organe al Statului, Statutul adaugă. 
în art. 3 că singur Domnul ar iniţiativa, legilor. Se ia această 

măsură pentru a înceta. abuzul care se făcea cu legile din ini- 

* ţiativă parlamentară, nestudiate şi nereprezentând decât inte- 

xzese particulare. Legile sunt pregătite de Domn cu concursul 

Consiliului de Stat, organ nou înfiinţat. Ele sunt supuse votului: 

- Adunărei elective şi Corpului Ponderator. . 

„ „ Principiile legii electorale. — Deputaţii. din Aduriarea 

electivă sunt aleși potrivit legii electorale, pe care Domnul o 

anexează la Statut.. Potrivit acestei legi, deputaţii sunt. aleşi 

prin scrutin de două grade: de alegători -cari votează direct, 

“precum şi de acei cari votează indirect. Alegători indirecţi sunt - 

“toţi Românii cari, după legea, comunală, sunt alegători în con- | 

“:siliile comunale şi plătesc Statului un anumit impozit, variind, 

: după categorii, între 48 şi.100 piaştri. Alegători direcţi sunt NU- 

mai acei cari dovedesc existența unui venit de 100 galbeni plă- 

7 
N
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tind un impozit la Stat-de 4 galbeni. Dreptul de vot sa exercită dela, vârsta de 25 de ani împliniţi. Sunt scutiți de cens şi pot. vota ca alegători direcţi, dacă întrunesc celelalte condiţii cerute, preoţii, profesorii academiilor şi liceelor, doctorii şi licenţiaţii. _ diferitelor facultăţi, inginerii, arhitecţii, cu diplome liberate sau: recunoscute de guvern, institutorii şcoalelor publice ca şi con- „ducătorii caselor de educaţie privată, recunoscute de guvern (Art, 3). Funcţionarii civili şi militari retrași din serviciu pot fi _ aleşi: alegători direcţi aacă dovedesc că primesc o pensie de re- tragere anuală de cel puțin trei mii piaștri. au | Legea, se ocupă apoi de incompatibilităţi, nedemnităţi şi incapacităţi, precum și de procedura alcătuirii listelor elec- torale și a rezolvării contestaţiilor, instituind un serios conten= - cios'electoral, care ajunge până la Inalta Curte de Casaţie. In art. 8 se pun condiţiile pentru ca cineva să poată fi ales deputat: „19 Să fie Român din naştere sau să fi dobîndit marea na- -turalizare; d 
„20 Să aibă treizeci de ani împliniţi; | 

3* Să fie alegător şi să plătească un cens de eligibilitate: „Acest cens se stabilește provizoriu. la un venit de: două sute galbeni. Sunt scutiţi de acest cens cei cari au: ocupat înalțe funcțiuni în Stat, ofiţerii. superiori în retragere, profesorii şi toţi cei cari exercită profesiuni liberale corespunzătoare. 
Alegătorii. indirecţi își exprimă votul lor în mod colectiv, prin desemnarea unui alegător direct. Orice „comună, care nu- mără 50 alegători indirecţi, alege un alegător direct. Impărțirea. * „alegătorilor în colegii este desființată, cu singura deosebire a. | colegiilor oraşelor și judeţelor, care se mai păstrează. Votul „pentru alegerea alegătorilor direcţi se dă pe faţă; votul pentru alegerea deputaţilor este secret. Legea, prevede apoi o minuțioasă procedură electorală. Alegerea se face cu majoritatea absolută. a voturilor exprimate și rămase valabile. E - -O dispoziţie interesantă, este că mandatul de deputat este incompatibil cu acel de ministru, de membru 'la Curtea, de Ca.-. saţie, de procuror pe lângă Curți și Tribunale, de director şi de şef de secţie a diverselor ministere şi prefecturi, de "prefect, 

subprefect, şef și comisar de poliţie, ca şi militar în activitate. | “Toate funcţiile politice, ca. şi .cele care 'aveau o importanță co- vârşitoare în viaţa Statului, erau. incompatibile cu mandatul de deputat. Restul funcţionarilor şi chiar și magistraţii puteau fi 
ÎN
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aleşi deputaţi dacă: întruneau restul condiţiilor. Aceasta reese - 
din înscrierea incompatibilităţilor de mai. sus ca şi din restul 

„dispoziţiilor art. 26, care dispune că preşedinţii şi membrii tri- 
| bunalelor nu pot fi aleși deputaţi în judeţul unde exercită ju- 
risdicţia lor. Iar în al. urm. se prevede că orice deputat care ar 

primi dela guvern o funcţie publică, în timpul mandatului sau o 

avansare, va fi considerat demisionat și supus unei noui alegeri, 

înainte de a-şi fi exercitat mandatul. 
In sfârşit, legea, prevede penalităţi în caz de fraude elec- 

" torale, de abuzuri, de falşificări de liste şi buletine de vot. Ac- 

ţiunea. penală, în aceste cazuri, este pusă în mișcare de mini- 

sterul public. Legea prevede și existenţa unei acțiuni populare, 

dând dreptul la 10 alegători să intenteze proces oricărei per- 

soane acuzată de crimele și delictele susmenţionate.: Condam- 

“ națiunea nu va avea drept. urmare anularea alegerii validată de . 

Adunare. Deputaţii sunt, în timpul sesiunilor, apăraţi de orice 

urmărire penală. 

“284, — Funcționarea Adunării elective. — Odată deputaţii 
aleși, conform principiilor de mai sus și mandatele validate, : 

| Domnul numește în fiecare an pe Preşedintele Adunării, dintre 

membrii ei. (art. 4 Statut). Vice-preşedinții, secretarii şi che- 

storii se-aleg însă de Adunare. 

Aceste proecte vor fi susținute în Adunare de Miniştri, Sau - 

- de membrii consiliului de Stat, delegaţi de Domn. Ei vor fi ascul-- 

taţi oricând vor cere cuvântul. 

Iniţiativa, legilor având-o numai Domnul, proectele de legi 

.xor fi prezentate numai de dânsul. ' 

i O dispoziţie interesantă a Statutului este cea privitoare la 

"votarea bugetului de venituri și cheltueli. Puterea executivă pre- 

păteşte bugetul pe care-l supune votului Adunării elective. Acea- 

sta are drept să-l amendeze, așa cum socoate dânsa; numai după 

ce-l votează această Adunare, bugetul intră în vigoare 33), Dacă , 

. 4 

33) D. prof. Paul Negulescu — Drept constit., p. 544 şi urm., vede în - 

această dispoziţie a Statutului lui Cuza, origina dispoziţiei şi din Constituţia 

„dela 1866 şi din cea actuală privitoare la votarea bugetului numai de Adunarea 

deputaţilor. Justificarea acestei dispoziţii e dată în încetineala cu care ar lucra - 

cele: două “corpuri, aşa încât: bugetul n'ar putea niciodată .să fie votat la timp. 

Este însă de observat că art. 6 din Statut este reproducerea întocmai a art. 22 

din Convenţia dela Paris. Corpul Ponderator pe care-l creiază dânsul ia locul şi 

rolul vechii Comisiuni centrale, desfiinţate. Bugetele nu erau supuse votului acestei



. 
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“el nu este votat până la începutul noului 'an financiar, puterea “executivă este autorizată să facă faţă nevoilor serviciului con- | „-form ultimului buget votat. iai a 
Corpul Ponderator este organismul menit, în sistamul Sta- ” “tutului lui Cuza, să domine întreagă viaţă a Statului și Să ser- „vească drept cel mai desăvârsit instrument de contenire al Adu- 3 

Mării elective. Compunerea sa este următoarea : 
. Mitropoliţii ţării ; i ” 

Episcopii eparhioţi ;-- aa 
" Intâiul Preşedinte al Curţii de Casaţiune ; 
64 membri numiţi de.Domn.. : _ | | 

: Numirea acestor membri se face în chipul următor: jumă- “tate din ei sunt. numiți dintre” persoanele „recomandabile prin "meritul și experienţa lor”; restul, dintre membrii Consiliilor - . generale ale judeţelor, câte unul de fiecare judeţ. Membrii aces- .. "„“tui corp se bucură de inviolabilitate, ca şi deputaţii. Recrutarea lor ca reprezentanţi ai judeţelor este însă particular de inte- resantă; desigur, nu poate fi vorba de reprezentare a intere- - “Selor, în sensul doctrinei moderne de azi, dar dânsa dovedeşte în schimb marele preț pe care-l punea Domnitorul pe aceste inte- - rese locale, pe care înțelegea să le proteagă şi recunoască. Erau “singurele realităţi capabile “de viaţă în noul Stat-şi tendința * Domnului era să. le încurajeze și să le dea un nou imbold de 

' 

viață. Ş | | o 
A treia parte din membrii Corpului Ponderator numiţi de - Domn se reînoese din doui în âoui ani; membrii eşiți la sorți se 
“pot renumi; funcțiunile. lor niu încetează însă decât odată cu instalarea, nouilor membri, Ideea de continuitate a serviciului “public este clar formulată de Statut în art. 8. Toate regulele 
privitoare la sesiunile Adunării elective, la convocarea şi pre- 

" Tungirea lor, se. aplică şi Corpului Ponderator, extinzându- 
astfel asupra, sa, dispoziţiile art. 17 din Convenţie. Membrii a- _ 
cestui corp primeau o indemnizare de trei galbeni pe zi în tot 
“timpul seziunei. Ei erau astfel; pentru valoarea de atunci a ba- 

. a. pi 
Ă : sa 

-comisiuni. Cuza menţine această “situaţie. Dar, pe vremea aceia, votul bugetului | ide către o singură Adunare, în regimurile cu Parlament bicameral, era lă modă. * “Vom arăta acest lucru cu ocazia studiului Bugetului. .
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nului, destul de bine plătiţi, amintinău-ne întrucâtva Senatul: 

conservator al lui Napoleon. '- Mi “ 

Corpul Ponderator are un prezident de drept în persoana. : 

Mitropolitului Primat al României; Domnul numeşte doui vice- 

președinți dintre membrii corpului; restul membrilor biroului se: 

aleg de Adunare (Corpul Ponderator). In caz de paritate a votu- 

rilor, votul Preşedintelui este precumpănitor. Şedinţele acestui. 

corp sunt publice, afară de cazul când a treia parte a, membrilor 

prezenţi ar cere şedinţă secretă. Miniștrii pot asista, la şedintele: 

acestui Corp şi lua parte la deliberaţiuni, chiar dacă nu sunt * 

membri ai Corpului; ei vor trebui să . fie ascultați oricând vor” 

cere cuvântul. | 

285. — Rolul legislativ al Corpului Ponderator. = = Misiunea. ' 

Corpului Ponderator este 'extrem de. importarită.. Statutul îi i dă: 

în căderea şi paza sa întreaga organizaţie constituţională a. 

României 3:). Insărcinarea, pe care Convenţia, o' da, Comisiei cen- : 

trale din Focşani o întâlnim deci sub această. mouă formă. Dar! 

tot din această dispoziţie. mai reese că Domnul urmărea să-şi 

creeze un corp puternic care să-l sprijine în toată opera, de reor- 

'ganizare a ţării şi să păzească nouile dispoziţii ș şi instituţii intro- 

duse de Statut. e 

Pentru a-și putea eiercita î în totul acest rol, Statutul î îi dă. 

în căderea sa exercitarea unui adevărat control al constituţio- . 

_ nalităţii legilor, exact în sensul Senatului francez. Proectele de 

” legi votate de 'Adunarea electivă, afară, de buget, vor fi supuse. 

“ aprecierii Corpului Ponderator, din punct de vedere al compa- 

tibilităţii lor cu dispoziţiile constitutive ale nouei organizări 55), 

Şi pentru a întări şi, mai mult rolul său, Statutul dispune, prin 

art. 15, că numai Corpul Ponderator, are dreptul de a primi şi” 

a le discuta, dacă va găsi ! de trebuință. Adunarea, electivă nu va: 

34) At. 12: „Dispoziţiunile constitutive ale nouei organizaţiuni a Româ-" 

piei sunt sub ocrotirea Corpului: Ponderatoriu. EI poate, la finitul fiecărei sesiuni, : 

propune Domnului îmbunătățirile ce ar socoti trebuitoare în diferitele ramuri ale: 

âdministraţiunei. 
- 

„Aceste propuneri, Domnul le va putea recomanda Consiliului de Stăt, spre 

"a. se preface în proecte de lege”. 

35) Art., 13 Statut: ae proiect:votat de Adunarea: electivă, „afară de- 

bugetul veniturilor şi cheltuelilor, se supune Corpului Ponderatoriu, care va apre-- 

fui dacă este compatibil cu: dispoziţiunile constitutive ale nouei organizăţiuni”.
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mai avea să împiedece normala funcţionare a guvernului prin discutarea de lucruri inutile, prin obstrucţie şi prin lupte interne - disperate. Si DE | | - „ Proiectele votate de Adunarea electivă şi supuse aprobării Corpului Ponderator, pot avea următoarea soartă : | ." 4) sunt adoptate aşa cum au fost votate de Adunare, “b)suntamendate, . .. . Aa 
c) sunt respinse, - | 

| In cazul prim, când nu i se aduce proiectului niei o modifi- care, el este supus sancțiunii Domneşti,- | | Ia Dacă proectului i se aduc amendamente, el se întoarce din | nou la' Adunarea, electivă. In ipoteza că aceasta primeşte amen- damentele Corpului Ponderator, proectul astfel votat este supus „sancţiunii Domnești. Dacă Adunarea, electivă respinge amenda- mentele, proectul se trimite în studiul Consiliului de Stat. Pro- „ectul astfel revăzut poate fi prezentat de guvern din nou Adu- nărei elective, fie în sesiunea .curentă, fie în una următoare. Când însă proectul a fost respins în întregime de Corpul Ponderator, el se trimite deasemeni, din nou, în-studiul Consi- liului de Stat. Un astfel de proect nu poate fi readus în desbateri » decât în sesiunea a doua (art. 14 Statut). | Şi - Se vede deci din aceste dispoziţii, ce grijă minuțioasă pune Domnul în confecţionarea legilor, ce rol important erau rezer- “vate Corpului Ponderator și Consiliului de Stat, instrumente "menite să asigure o guvernare străină de preocupările de par- „ti, ferită de influențe străine interesului țării, 
Pentru ca Domnul să asigure şi mai mare respect nouii „Constituţii, obligă pe toţi funcționarii publici, fără deosebire, „„<a la intrarea în funcţiune să jure supunere Constituţiei şi le- gilor ţărei şi credinţă Domnitorului=- | N O ultimă dispoziţie interesantă a.Statutului este aceia din. al. final al art. 18 prin care se prevede că până la, întrunirea, . nouei Adunări elective și a Corpului Ponderator, decretele ce se „Vor da de Domn, după: propunerea, Consiliului de -Miniştri şi aScultarea Consiliului de Stat, vor avea putere de lege. Pe baza - acestei dispoziţii a Statutului, Cuza reuşeşte să înfăptuiască, în. «scurt interval, . întreaga reorganizare. a Statului, refuzată timp de atâţia ani de sterilitatea luptelor de partid şi reaua. | voinţă a Parlamentelor reacționare. Perioada aceasta de câteva. . « luni rămâne cea mai intsresantă din istoria noastră constitu-
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ţională şi cea mai frumoasă. Statutul lui Cuza devine astfel, prin - 

ratificarea dată de plebiscitul popular, cea dintâi Constituţie na- 

„_ţională a Statului Român. Dar lovitura de Stat din februarie 
1865 şi înlăturarea lui Cuza, dela Domnie, fac să cadă şi Statutul 

său. Deşi ne găsim în faţa unei căderi mai mult formale, toate * 
instituţiile introduse de Cuza se menţin însă în noua organizare. 

Germenii, atât de fericit puşi de dânsul, „au să dea roade în- 

semnate. A N 

B. — Constituţia din 1866. 

286. — Instituirea sa. —- Abdicarea lui. Cuza aduse după. 
sine instituirea, unei locotenenţe domnești formată din generalul 

-Nicolae Golescu, Lascăr Catargi, al cărui loc, în timul absenței 
sale fu ţinut de prinţul D. Sturza şi colonelul Haralambie. In. . 

“ proclamația. pe care o. dă către popr locotenenţa domnească, se 

„repetă marea dorinţă a Românilor de a se alege şeful Statului 

dintr'o familie domnitoare străină, spre a. face astfel să înceteze 
| certurile pentru domnie, care aveau consecințe : atât de grave: 

pentru viața Statului nostru. . -— 

In şedinţa comună a celor două Corpuri legislative întru 

nite, care au loc a, douazi după abdicare, se proclamă ca Dom- 

nitor al Principatelor Unite Contele Filip de Flandra, sub numele 

de Filip |. . 
_ In urma, refuzului Contelui de Flandra de a primi “Tronul, 

Locotenenţa domnească se adresează din nou naţiunii, cerându-i. 

să proclame pe Prinţul Carol de Hohenzollern ca Domn al Româ- 

niei, lucru ce se şi înfăptuește, atât de Adunarea legislativă cât. 

şi de plebiscit. . 

-O comisiune, care lucrase chiar. din timpul comisiei cen- 

trale, la alcătuirea unui proiect de Constituţie, este chemată, ca 

să dea forma ultimă noului pact. Tradus în întregime după con- 

stituţia, belgiană din 1831, socotită drept cea mai înaintată în. . 

Europa, în acea vreme, noul proiect supus aprobării Domnului, 

care-i aduce însemnate modificări, este depus în Adunarea, elec-. 

tivă şi votat în şedinţa dela 29 Iunie 1866. A doua zi Domnul 

sancţionează noua Constituţie și vine în fața Adunării elective, 

depunânăuri jurământ, de credință. Raportorul Constituţiei. în A--
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„dunarea electivă a fost Ar. Pascal iar președintele constituantei | „.M. K. Epureanu 2%). Constituţia-a fost votată, numai de: Aduna- „Xea, electivă, căci Corpul Ponderator, prevăzut de statutul lui : Cuza, n'a fost convocat, de teamă să nu fie ostil noului regim. | 287. — Moditicările Constituţiei din 1866. — Această Con-: 
sstituție are să sufere în decursul vremei, următoarele modi-, „dicări: E Pa aaa i E 4) La 1879, în urma tratatului din Berlin, se modifică art, 7 din Constituţie, privitor la, acordarea drepturilor politice E- vreilor. IN o 

„mai multe texte privitoare la titlul Capului Statului, la întinde- rea teritorială a ţării, la regimul presei, la sistemul electoral şi “da pământurile rurale, .... e 
c) La 1917, în timpul războiului, se modifică două dispozi- "ţii importante ale Constituţiei, art. 19 privitor - la garantarea - dreptului de proprietate şi articolele privitoare la dreptul de vot. - Prin această modificare se face posibilă. exproprierea, terenuri- i lor rurale pentru împroprietărirea ţăranilor cultivatori de pă- 

mânt şi se acordă votul universal. | 
„d) La 1918, în urma, Unirei ţărilor surori, se extinde Con- 

stituţia noastră în nouile teritorii prin actele de unire ce au loc. 
” Astfel, prin unirea, Basarabiei la 27 Martie 1918 *), Constituţia 

36. A se vedea Desbaterile” Constituantei, publicate de A Pencovci,'1883... 37. lată textul D. L.: - - 

- „PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI 

DECRET . 

i : pentru aprobarea votului Sfatului Țării din Basarabia, privitor al alipirea 

Sa 

- Votând prin 86 voturi pentru, 

Li acesteia la Regatul României, E 

(N.-842 din 9 Aprilie 1918, „Monit., Oficial" Nr, 8 din 10 Aprilie 1918) - 
i 

| „Sfatul "Țărei din. Basarabia în şedinţa lui dela 27, Martie/9 Aprilie 1918, 
contra 3, fiind şi 36 abţineri, următoarea rezo- N „uţiune: | E . - 

„In numele poporului Basarabiei, Sfatul 'Țărei declară: * sat „Republica -Democratică Moldovencască “(Basarabia) în hotarele ei, dintre 

d) La 1884, în urma proclamării Regatului, se modifică.
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„din 1866 se extinde în această provincie, împreună, cu toate mo- 
dificările ce-i s'au adus. Extinderea s se face deplin drept, prin. 
efectul unirei. - 

La 28 Noembrie 1918 în urma votului de unire.al Congre-: 

Prut, - Nistru, Dunăre, Marea Neagră şi - vechile graniţe. cu Austria, ruptă de- 
Rusia acuni 100 şi mai bine de ani din trupul -vechei Moldove, în puterea drep- 
tului istoric şi dreptului de neam, pe baza principiului ca noroadele singure să-şi. 
hotărască soarta lor, de azi înainte şi pentru totdeanua se uneşte cu mama sa. 
România”, 

Şi Prezidentul Consiliului Nostru de Miniştri declarând că: 
„In "numele Poporului Român şi al Regelui Lui M. S. Ferdinand | a! Ro-. 

mâniei, i-a act de acest vot.cu România de veci una şi indivizibilă”, 
| „Promulgăm acest vot şi această declaraţie şi ordonăm să fie învsetit cu.” 

„ sigiliul Statului şi publicat în „Monitorul Oficial“, ” 

lată “şi textul D Lege privitor la instituirea conducerii serviciilor publice: . 

în Basarabia: : 

„PREȘEDINȚIA CONSILIULUI DE MINIȘTRI 

DECRET 

privitor la instituirea conducerei serviciilor publice în Basarabia. .- 

„(Nr 852 din 9 Aprilie 19i8, „Monit. Oficial" Nr. 8, din 10 Aprilie 1918) 
e - . 

Art. ]. — Se înfiinşează un consiliu de directori pentru administraţia pro-- 

vincială a Basarabiei. - - 

Art. 2, — Sunt numiţi membri ai acestui consiliu: Doctor P. Cazacu ca. 

. prezident. 

D-nii: Ion Costin, N. N. Codreanu, Ştefan Ciobanu, Vlad Chiorescu, Gb. 

Grosu, Emanoil Catelie, Isac Gherman şi Arcadie Osmolovschi ca membri. 

"Art, 3. — Jurământul prezidentului se va depune înaintea Ministrului No-- 

„.stru de “Interne, iar prezidentul este împuternicit să primească jurământul celor- 

lalţi membrii. - 

- Art. 4. — Un regulament ulterior va defermina repartiţia lucrărilor după. 

“ramurile de activitate administrative corespunzătoare cu mizisterele e Ţărei” „. 

“ Redăm şi Decretele ulterioare: 
, 

| „PREȘEDINȚIA CONSILIULUI DE: MINIŞTRI 

DECRET 

privitor la desfiinţarea comisariatului general al Basarabiei. - 

(Ne. 3269 din 11 Decembrie“ 1918, „Monit. Oficial” Nr. 21, din 12.XI1[. 1918). 

7 Art. 1. — Comisariatul general al Basarabiei se desfiinţează.”
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'sului General din Bucoviha, se înfăptueşte unirea acestei provin= cii cu Vechiul Regat 5), iar la-1 Decembrie 1918 Adunarea Na. 

/ bă - 

„PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI 

_ DECRET 
"privitor la conducerea serviciilor publice în Basarabia. "Nr, 3630 din 11 Decembrie 1918 „Monitorul Oficial“ Nr. 211, din 12.X11.1918).. 

_ Art.:1. — Directoratele existente în Basarabia, vor continua a funcţiona "- şi' vor fi conduse. de directori numiţi prin decret regal sau delegaţi de miniştrii departamentelor respective. * i o . : „ î . Arf:2. — Aceşti directori îşi vor exercită atribuţiunile conformându-se le- - gilor şi regulamnetelor în vigoare şi a delegaţiunilor ce li se vor da de către "miniştrii departamentelor respective. : , E Art. 3. — Orice dispoziţiuni contrarii acestui decret sunt şi rămân abro- gate”. | - - - 4 

. E A 38. lată actele de Unire: | | 
„A 

„PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTR 
] Raportul către M. $. Regele cu privire la decretul de mai sus Nr.:3744/1918. 

(Ne. 221, din 18 Decembrie 1918) - 

-. „Vitejia' neclintită a oştirei Române, luptând pentru o cauză sfâtnă, alături de glorioşii' ei aliaţi, neștirbita încredere ce a' arătat poporul român de pretutin- deni în nedreptatea făcută la 1774 vechei Moldove căreia i se răpea, luându-i Bu- coviria, nu.numai obârșia desvoltărei sale de neam dar şi mormântul voevodului ce o întrupase Ştefan cel Mare şi bun. E 
„Acum după 144 de ani de robie străină, în libertatea deciziilor sale, con- | gresul general al Bucovinei întrunit la Cernăuţi în ziua de 15/28 Noembrie 'întru= + pând Suprema putere a ţărei şi fiind învestit singur de puterea legiuitoare, în , numele suveranităţei naţionale a hotărît, unirea necondiționată şi pentru, vecie a | "Bucovinei, în vechile ei hotare până la Ceremuș, Colacin şi Nistru -cu. Regatul “României, e . | Pi „Consfinţind prin acest decret-lege, voinţa Congresului general a! Bucovi= nei, M. Voastră împlineşte şi pentru Bucovina dorul cel mai scump al unui neam ” întreg şi asigură, pentru temeliile României Mari“, + i ! . 

4 

„PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI. 
- | DECRET N 

| privitor la unirea Bucovinei cu Regatul României. | | | (Nr. 3744 din 18 Decembrie 1918, „Monit. Oficial“ Nr. 217, din 12.X11.1918) 

- 
. 4 .
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 ţională dela. Alba Iulia proclamă unirea Ardealului, Banatului, 

Art. 1. — Bucovina în cuprinsul graniţelor sale istorice este şi rămâne dea- 

pururi unită cu Regatul României. 

PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE, MINIŞTRI 

DECRET o - 

privitor la instituirea serviciilor publice în Bucovina. 

" (Nr. 3745 din 18 Decembrie: 1918, „Monit. Oficial" Nr. 217 din 19.XII. 1918) 

Art, 1. — In Bucovina rămân în vigoare legile şi ordonanţele de până 

acum. | e ! - - 

„Legile esenţiale nu vor fi modificate decât pe cale legislativă; întrucât însă: 

vor fi necesare schimbări ce ar rezulta din faptul unirei cu Regatul României, 

ele vor putea urma prin decrete-legi. 
Ordonanţele în vigoare vor putea fi schimbate de Ministrul delegat al 

- guvernului la Cernăuţi, care 'are şi dreptul a da ordonanţe privitoare la admini- 

" atraţia Bucovinei în cadrul legilor în vigoare. 

Art, 2. — Pentru Bucovina vor intra în Consiliul de "Miniştri, doi Miniştri 

fără portofoliu. SE 

Art. 3. — Unul dintre aceşti miniştri ca delegat al guvernului pentru admi- 

nistraţia Bucovinei, îşi va avea reşedinţa la Cernăuţi iar al 2-lea la Bucureşti. 

Art, 4. — Hotăririle Consiliului de Miniştri, privitoare la Bucovina, se vor 

“Tua cerându-se avizul ministrului delegat al guvernului la Cernăuţi. 

Art. 5. — Pentru trebuinţele Bucovinei, afară de acele ale administraţiilor 

zezervate autorităţilor centrale (art. 8) se va alcătui un buget care, după aproba- 

"sea Consiliului de Miniştri, va trece sub administraţia ministrului delegat al gu-. 

vernului la Cernăuţi.. * 

Art. 6. — Pe lângă ministrul delegat al guvernului la Cernăuţi, se va. 

numi un secretar general care, la „împiedicarea său absenţa ministrului, va gira 

afacerile în numele acestuia. 
In lipsa secretarului general „ministrul delegat al guvernului la Cernăuţi, 

„va putea însărcina pentru cazurile impiedicărei sau absenței sale vremelnice pe un 

, alt funcţionar cu girarea afacerilor; ivindu-se împiedicări sau absbenţe de durată 

mai lungă de 8 zile, această însărcinare se va face la propunerea ministrului de- 

Jegat al guvernului la Cernăuţi prin Preşedintele Consiliului de Miniștri. 

1. Art, 7, — Pentru'ădministraţia Bucovinei, se institue sub conducerea şi 

organizarea ministrului delegat al. guvernului, la Cernăuţi un serviciu administra- 

tiv cuprinzând următoarele secretariate de serviciu şi anume pentru : 

1. Interne” * 

2. Justiţie 

3. Finanţe - IN 

4, Instrucţia Publică RI Ie 

- 5. Culte i a : -
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 Crişanei, Sătmarului şi Maramureşului „cu:"Vechiul Regat). 
A se 

7. Industrie, Comerţ şi „Ingrijire socială - i 8. Agricultură, Domenii şi Alimentare . 
9. Salubritate publică.  ...“* . „ | 
În fruntea fiecărui secretariat de serviciu se va-numi un secretar şef. Art. 8. — Afacerile străine, armată, siguranţa generală a Statului, căile fe- rate, poşta, telefonul, circulaţia fiduciară, vămile şi împrumuturile publice în Bu- „. covina vor fi administrate de. către administraţiile centrale de resort din Bucureşti. Primele numiri ale funcţionarilor dela poştă, telegraf-telefon 'şi căile fe- rate se vor face în înţelegere cu ministrul delgat al guvernului la Cernăuţi . Privitor la Serviciul siguranţei -publice în: Bucovina, jandarmeria şi poliţia . vor sta la dispoziţia ministrului delegat al guvernului: la Cernăuţi. 

cu ocazia reorganizărei jandarmeriei în Bucovina, Tecrutarea jandarmilor, numirea ofiţerilor şi gradelor inferioate se va face în înţelegere cu ministrul delegat at guvernului la Cernăuţi. - o | E - At 9, — Publicările oficiale privitoare la Bucovina se vor face prin „Mo- nitorul Oficial”. n a | a Art, 10. — 'Toţi funcţionarii. în Bucovina, aafră de cei prevăzuţi la Art. 8, vor fi propuşi de către ministrul delegat al guvernului la Cernăuţi şi vor fi în- o tăriţi după gradul lor prin decret regal sau deciziune ministerială. 
Aliniat adăugit prin decretul lege Nr. 2848 din 5 Iulie 1910. 2 

„Numirile de funcţionari prin deciziune ministerială se vor face de ministru? delegat al guvernului pentru Bucovina”, i 

'39, Iată actele privitoare la unirea Transilvaniei: , E 7 

„PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI 

! » „  » DECRET | - 

privitor la alipirea Transivaniei la Regatul României. | 1. (Nr: 3631 din 11 Decembrie 1918 „Monit. Oficial Nr. 212 din. 13.X11.1918) 
| “Art, 1. — "Ținuturile 'cuprinse în hotarele Adunărei Naţionale din Alba - lulia dela 18 Noembrie/1 Decembrie 1918, sunt şi rămân deapururea unite cu | 
Regatul României“,- 

„ „Raportul D-lui Preşedinte al Consiliului de Miniştri către M. S. Regele 
în sprijinul Decretului de mai sus Ne, 3631/1918. i 

! „De veacuri Neamul Românesc tinde spre unitatea fui. 
„Deaceia când prin războiul. general o parte din omenire a întreprins lupta” 

pentru libertate şi drepturile naţiunilor, Regatul Român a 'socotit de datoria lui 
să se alipească acestor puteri şi împreună cu ele să-şi jertfească fii pentru desro=" 

” birea. fraţilor noştri asupriţi, 

„După mari suferinţe vitejia minunată a oştirei noastre îşi găseşte răsplata. 

6. Lucrări Pblice ei Ea 

Ca parte militară, jandarmeria rămâne șub ordinul Ministerului de Răsboiu = 

+
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_Extinderi de acestea ale Constituţiei am mai.avut și în 1913, 
„. „Când, după. războiul cu Bulgaria, am extins în, Cadrilater parte 

„din garanţiile constituţionale prin legea din 1913 pentru organi- 
„zarea Dobiogei-Noui. ” i 

Alături de glorioşii ei aliaţi, Româgia este astăzi printre învingătorii lumei, Basa- . 

zabia şi Bucovina s'a unit cu patria mumă îar peste Carpaţi, Români care împre- 

ună, cu noi de atâta vreme aşteptau ceasul întregirei neamului, îndată ce şi-au 

putut spune gândul 'au proclamat prin marea lor Adunare Naţională întrunită la 

. Alba Iulia în 18 Noembrie/1 Decembrie 1918 unirea lor necondiționată şi deapu- 

„Turca cu Regatul României. 

: „Delegaţia Adunărei Naţionale a înfățișat M. Voastre, actul Llnirei prin 

care cere prin dcretul lege de faţă. M. Voastre, să-l întărească spre a da o formă 

definitivă unităţei noastre naţionale, acum deplin înfăptuită peste toate ţinuturile 

Tocuite de Români. 

„Unirea aceasta în ziua când mari noştri aliaţi sunt învingători, isvorăşte 

din puterea de viaţă a poporului român, din vitejia soldaţilor noştri şi din voinţa 

Rotărită a românilor de pretutindeni. | 

„Ea se întemeiază pe fiinţa însăşi a neamului Românesc care deaproape 

„2000 de ani, în mijlocul tutulor vitregiilor vremii, a ştiut să-şi păstreze neatins 

„caracterul de conştiinţă naţională. 

„Ea se reazimă pe cerinţele istoriei care-i impun desfiinţarea tuturor gra-' 

” mniţelor nedrepte şi nefirești şi statornicirea Statelor după principiile naţionali 

tăţilor. E 

„Ea e voită în fine de nevoile neamului românesc care nu poate trăi des- 

părţit şi care numai prin unirea la Olaltă a tuturor fiilor lui îşi poate îndeplini 

«cu folos pentru omenire şi cu strălucire pentru el misiunea civilizatoare în această 

parte a lumei. 7 

„Consfinţind prin acest decret Jege voinţa Adunărei din Alba-Iulia M. Voa- 

" stră înscrie în istoria poporului românesc de pretutindeni cel mai mare act al 

istoriei poastre naţionale, acel pentru care generaţii întregi au luptat şi au murit, 

ace! în nădejdea căruia au trăit dela Nistru până la Tisa! toţi românii despărțiți 

de o soartă nemiloasă şi puneţi, Sire; pentru vecie temelia unei Românii Mari şi 

a unei vieţi naţionale pe care să se poată de aici înainte desvolta în pace şi în fe- 

ricire întregul neam românesc.” 

; „PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI 

DECRET 

„privitor la instituirea conducerei serviciilor publice în Transilvania... |, 
- "AN. 3632 din'11: Decembrie 1918, „„Monit. Oficial" Nr. 212 din 13.X11.1918) 

"Art, 1. — In mod. provizoriu şi până la definitiva organizare a României 

întregite, însărcinăm cu conducerea serviciilor publice din ţinuturile prevăzute, în 

* 

N
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Deşi decretele sus amintite introduc în suveranitatea. Sta- tului român nouile teritorii, totuși,; Constituţia noastră nu-şi are! decât o aplicaţie parţială în aceste ținuturi. Aceasta rezultă din - decretele legii ulterioare, care âu venit să precizeze organizarea. i serviciilor publice şi legile după care vor funcţiona-acestea. Ast- fel, prin D. Lege Nr. 3632/918, privitor la conducerea, serviciilor „publice în Ardeal, se dă serviciile de interes general în conducerea. - guvernului central, restul rămânând în căderea nouei instituţii create, Consiliul Dirigent. Existenţa acestuia durează până'la 4 * Aprilie 1920, când, prin D. Lege din acea zi, atribuţiile sale tree asupra autorităţiloi respective prevăzute de Constituţie 1). Situaţia aceasta, a menţinerii legilor locale şi chiar a vechilor principii constituționale, întrucât -nu se aducea atingere prin- cipiilor esenţiale ale noului Stat întregit, se menține și în.cele- - lalte provincii. (Vezi D. Lege p..Basarabia la Anexe ), 
Drepturile Evreilor. Tot ca modificare a Constituţiei prin. decret trebuie se semnalăm decretele-legi din 30- Dec. 1918, 12 „Mai 1919 şi 12 Aug. 1919, privitoare la acordarea drepturilor - politice la Evrei. Prin aceste decrete se modifică art. Ț din Con- stituţia dela 1866, așa, cum se prezintă după modificarea Consti- | . _tuţiei din 1879. Aceste modificări au fost ratificate prin conven- ţia dela Paris din 9 Dec&mbrie 1919. (A se vedea toate aceste chestii tratate la cap. drepturilor politice). 

“ 

decretul lege Nr. 3631 Consiliul dirigent emanat din Adunarea Naţională dela Alba-lulia din 18 Noembrie/1 Decembrie 1918. : ” 
» Art, 2. — Vor rămâne: însă în administraţiă guvernului regal afacerile Străine, armata, căile ferate, poştele, împrumuturile publice şi siguranţa generală - „a Statului, IRA A | - Art. 3. — 'Ținuturile-Unite cu Regatul României, prin hotărîrea Adunărrii Naţionale din Alba-Iulia din 18. Noembrie/1: Decembrie 1918, vor fi reprezentate în guvern prin miniştrii fără portofoliu. , | „ i Art. 4. — Pentru lucrările care privesc aceste ţinuturi se vor mai numi, prin deciet regal, pe lângă departamentele ministeriale, după propunerea miniștrilor fără . portofoliu consilieri speciali, . .. . - i | Ă " Art. 5. — Consiliul dirigent are misiunea de a ne prezenta în cel mai scurt timp pentru ţinuturile asupra cărora se întinde administraţiunea lui, proectul de reformă electorală pe baza votului universal şi proectul de reformă agrară“. 40) Iată D. L. No. 1462 din 4 Aprilie 1920, prin care se desființează auto- " nomia Ardealului. (M. Oficial No. 4/920):. i a „? mĂsupra raportului preşedintelui consiliului Nostru de miniştri No. 1282 - din 1920, - , . ae o
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C. — Constituţia din 1923 

287. —— Necesitatea unei noui Constituţii. — Unirea, ţărilor 
surori cu vechiul regat, alcătuirea unui nou Stat, pe baze cu 
totuil noui, convieţuirea laolaltă a tuturor Românilor din tinu- 
turi diferite, făceau ca vechiul cadru al Constituţiei noastre să 
nu mai corespundă împrejurărilor. Acest cadru fusese grav 
trunchiat printr'o serie de modificări, făcute în pripă, mai toate 
în fonmă nelegală, pe calea excepţională a decretului-lege. Se 
cerea apoi'ca în pactul nostru fundamental să se introducă 
toate angajamentele pe care şi le luase Statul prin convenţii 
internaţionale şi tratatele „de pace, angajamente care. aveau 

. valoarea unor 'norme constituționale. (A se vedea examinată 
. problema tratatelor de pace la cap. Prerogativelor regale). 

„Având în vedere art. II din rezoluţia Adunării Naţionale din Alba lulia 
dela 18 Noembrie 1918. 

„Având în vedere art. | din decretul lege No. 3631 ratificat prin votul Cor- 

purilor Legiuitoare din 29 Dec. 1919, sancţionat şi promulgat prin decretul nostru 
No. 5451 din 31 Dec. 1919. , , - 

__mĂm decretat şi decretăm: - 

„Se aprobă de noi sub rezerva ratificărei Corpurilor Legiuitoare urmă- 

toarele: - . , , 

„Art, |. Atzibuţiunile Consiliului dirigent trec asupra puterilor prevăzute 

“la art. 32 şi 35 din Constituţiune, iar acele ale resorturilor Consiliului dirigent 

asupra departamentelor corespunzătoare ale Guvernului Regal. 

„Art. II. Descărcarea Consiliului dirigent şi schimbările arătate-la art.'| 

se vor face de o comisiune 'de unificare numită prin decret regal. 

„Art, INI. Odată cu instituirea comisiunii de unificare va înceta mandatul 

Consiliului dirigent. 

„Art. IV. Funcționarea comisiunii de unificare se va hotări printr! un re- 

gulament de administraţiune publică. ” . 

„Art. V. Numirile de funcţionari făcute de Consiliul dirigent, şefii de 

„resorț şi prefecţi, vor avea aceiaşi putere ca şi celelalte numiri de funcţionari ai 

Statului. Ei vor păstra drepturile câştigate prin acele numiri în ceeace priveşte 

regularea drepturilor la pensie. : - | 

„Art. VI. Preşedintele Consiliului Nostru de Miniştri este însărcinat cu 

aducerea la îndeplinire a decretului-lege de faţă” 

Dat în Bucureşti la 2 Aprilie 1920. , 

FERDINAND 

Preşedintele Consiliului de miniştri. “ 

General ALEX. AVERESCU | 3, | . 

No. 1462 . 

Gu Atexianu, — Curs de Dicpt Constituţional 29
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In afară de aceste î împrejurări, o necesitate mult mai mare 
se ridică în faţa guvernanţilor noştri: unificarea, legislativă. 
Era absolut necesâr să se. procedeze imediat la începererea, al- 
cătuirii nouilor legi de unificare, care să închege întrun tot or- 
ganic noua fiinţă: a Statului. Era greu să se proceadă la alcă- 

„“tuirea legilor de unificare atâta vreme cât nu erau fixate prin- 
cipiile pe baza, cărora, trebuesc alcătuite aceste legi, atâta vreme 
cât. nu se fixa cadrul general în marginele căruia viaţa, să-şi 

" dureze instituţiile sale. 
Actele de unire dela Alba-Iulia, Cernăuţi şi Chişinău for- 

mulase, dacă nu în litera lor, cum o făcuse cel dela Alba-Iulia 1), 
cel puţin în intenţia lor, gândul ca noua 'alcătuire a Statului 
realizată din contopirea tuturor acestor provincii, să fie opera 
comună a tuturor, rezultată din consimțământul și colaborarea, 

„tuturor. - | SE 

Ideia alcătuirii unei noui Constituţii sau a modificării 
Constituţiei existente își face îndată loc. Se susţinea că lucră- 
rile Constituantei din 1917 war fi fost terminate, că s'a rezol- - 
vit numai anumite, puncte supuse modificării, dar că, mai ră- | 
mânând și alte texte de modificat, Adunările ce sar alege din: 
nou, după perioada războiului, ar fi tot Adunări constituante. 
Dar susţinătorii acestei idei se izbeau de dificultatea că Adu-- 
nările 'Constituante, fiind o continuare a, vechii Constituante, 
r'ar putea, modifica alte texte decât cele fixate de Camerele din 
1914. Această soluție nu convenea. deloc împrejurărilor. Idei 
unei revizuiri totale a Constituţiei, ideia unei noui Constituţii, 
își face din ce în ce mai mult loc, de îndată ce Camerele ? își reiau 
activitatea întreruptă de războiu. Această idee pasionează, și 

-pe oamenii politici și pe oamenii de: ştiinţă. O discuţie aprinsă 
are loc în preşă în jurul acestei» “problenie şi se alcătuesc o serie. 
de proecte de Constituţie, pe care le vom trece sumar în revistă. 

288. — Proectul Partidului Liberal. —In Martie 1921, par- 
tidul liberal, prin. cercul său de stuâii, face să apară un ante- | 
proect de Constituţie, cu o expunere de principii datorită d-lui 

„__D. Ioaniţescu. Necesitatea unei noui Constituţii” apare clar for- 
mulată în rândurile care- însăţese acest proect: „Oricâte greu- 
tăți s'ar ivi, problema trebuește neapărat abordată, căci numai 

+ 
A i | | 

41) Vezi art. 1 al Decretului-Lege 3632/918 la pag. 447 lucrarea de faţă.
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atunci când la baza Statului nostru va sta o concepţie unică şi 
corespunzătoare cu timpul, vom putea ajunge repede Ia unirea. 

şi consolidarea, noastră internă. Cu Constituţia. cea veche, ba- 
zată pe liberalismul dela 1830 şi cu patru regimuri deosebite, 
întocmite după principii distincte, nu vom izbuti să organizăm 
nimic trainic în acest Stat. 

„dată de ce întocmirea unei noui Constituţii este una din 
cele dintâi opere de întocmit ale generaţiei noastre”. 

Te-ai fi aşteptat, după . aceste cuvinte pline de emfază.. 

ale expunerii de motive, să vezi în acest ante-proect idei cari 
“să vină să părăsească complect vechile concepţii, „liberalismul 

dela 1830” şi să dureze pe deantregul, într'o nouă concepţie. 

răsărită 'din chiar nevoia de viață a neamului nostru, nouile 

sale trăsături, Niciodată nu se oferise în trecutul. neamului 

nostru -un prilej mai favorabil ca cel al momentului de față 

pentru darea unei noui Constituţiuni, pentru ruperea cu tradiţiu 
unui trecut care, dela Statutul lui Cuza, adoptase pe deantregul 

instituţii care nu' erau conforme cu' structura noastră ca Stat, 
nici odată nu se oferise un prilej mai bun pentru a înlătura. 

toate aceste importaţiuni şi a repune neaniul nostru în vechile 
lui tradiţii şi instituţii. Nu era vorba de o simplă modificare, ci. 

trebuia totul de reclădit, pe baze cu totul noui, pentruca noua 

clădire să se potrivească unui suflet cu totul nou, a sufletului 

ce trebuia să răsară din contopirea neamului întreg întrun - 

singur Stat 2). | 

Și totuşi, generaţia de după războiu, deși recunoaşte în ex- 

punerile de' motive necesitatea înfăptuirii acestei noui concepții, 

ruperea, cu trecutul şi reîntoarcerea la tradiţiile şi nevoile pru- 

prii neamului nostru, când este vorba s'o realizeze, 'se arată 

timidă şi necorespunzătoare cu împrejurările, | 

4 

Aa 

42) A se vedea o severă critică a generaţiei dela 1866 făcută de d. Paul 

Negulescu — Tratat de drept administrativ, vol. Il. In special la pag. 29 d-sa 

declară : „S'a criticat şi, se critică generaţiunea dela 1866 pentru că a introdus 

forme fără fond (in notă se referă la operile lui T. Maiorescu, M.' Eminescu, C. 

"Rădulescu-Motru, Gr.- Păucescu, C. G. Dissescu, N. lorga), ceiace a făcut că nici 

Constituţiunea, nici legile;-nu au avut o reală aplicare şi că toate aşezămintele- 

noastre moderne alcătuesc.o simplă schimbare de decor, un fenomen de mimetism 

social, fără nici un răsunet în sufletul românesc, care â rămas străin de dânsul. 

Au rămas tot vechile obiceiuri, aşa că nu am reuşit să avem o stare de legalitate”.
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o. Ante-proectul de constituţie ce 6xaminăm şi care, cu mici 
modificări, a devenit Constituţia, din 1923, nu dovedeşte, nici în 
spiritul, nici în modul de.a trata materia, nici una, din preocu- 
pările de care vorbeşte expunerea de motive. Este o simplă, mo- 

” dificare a vechii Constituţii, introducându-se câteva principii 
noi, când în loc de aceasta, trebuia, totul organizat din nou, pe 
baza unor principii care. să, restabilească - vechea tradiţie și 
vechile noastre instituţii, oprite : în desvoltarea, lor” normală, 
prin importul unor instituţii şi. practici străine „de tradiţia, şi 
temperamentul poporului nostru: Ă 

Dar cum principiile acestui proeet formează însăşi  băza 
Constituţiei noastre, ele vor fi implicit examinate cu ocazia dis- 
cutării Constituţiei, 
„1.289. — Proeetul Boilă, — Profesorul de drept: publie ds la 
Universitatea din Cluj a dat publicităţii, în 1921, un ante-proect ”. 
de Constituţie „satisfăcând unui îndemn personal și exprimând 
părerile sale -personale”. . 

In expunerea de motive care însoţeşte acest ante-proect, | 

x 

"autorul dă o serie de argumente, extrem: de interesante, cari mi- 

- noui 41), 

litează pentru alcătuirea; unei noui Constituţii. Unirea, vechilor 
provincii cu Regatul s'a făcut cu gândul că în cadrul noului 
Stat. şi a nouei Suveranităţi- întregite se va, da, o. organizaţie 
mouă, rezultat al colaborării tuturor “provinciilor. Această or- 
ganizare nu putea începe decât prin „- întocmirea Constituţiei 

41) lată chiar - cuvintele autorului: „Organizarea nouă şi “unitară 'ni se 
"impune 'prin chiar actele de unire. * » “ 

„Llnirea diferitelor provincii, întâmplată în mod necondiţionat | în ce pri- 
„veşte supunerea lor Puterii Suverane a Statului Român întregit, nu înseamnă că 

4 

s'a făcut fără precizarea înfăptuirii acestei uniri. În special nu înseamnă că pro- 
vinciile s'au supus de drept dispoziţiunilor vechii Constituţii. E deosibire între 
supunerea la Suveranitatea Statului român întregit, care corespunde Suveranităţii 
colective a Vechiului Regat şi a provinciilor unite şi între adoptarea organizaţiei, 
care priveşte numai viaţa de Stat şi Suveranitatea Vechiului Regat. 

„Dacă provinciile unite s'au supus unor dispoziţii a vechei Constituţii din 
consideraţiuni de supremă necesitate şi din înalt simţ patriotic, nu înseminează că 
au abordat dreptul lor la o nouă şi unitară organizaţie a Statului român. Ce alt . 
înţeles putea avea hotărirca Adunării Naţionale dela Alba-lulia, care a asigurat 

„ 0; aatonomie. provizorie până la întrunirea Constituantei aleasă pe baza votului 
universal ? Şi ce alt înţeles a avut rezoluțiunea Sfatului Ţării din Basarabia, 
care asemenea a cerut întrunirea.unei Constituante aleasă pe baza votului. uni-
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Proectul de Constituţie astfel alcătuit ia de bază vechea. 
Constituţie a Regatului. Autorul declară că nu s'a adresat la 
izvoare străine, nici la. Constituţiile recent înfăptuite în alte . 

- State, căci a găsit destule izvoare în legile noastre existente, în 
tratatele de pace şi în tradiţia poporului nostru. (Şi totuși, 

„această afirmaţie nu-i realizată în textul proectului) , 
| Pe vechiul schelet al Constituţiei autorul vine şi adaugă 

o serie de dispoziţii noui, constând, cele mai. multe, din defini- 
ţiuni inutile într'o Constituţie +2) şi din câteva instituţii asupra 
„cărora se cuvine să ne oprim 0 clipă. * » ! 

Astfel,. o dispoziţie foarte interesantă şi. care lipseşte. în - 
Constituţia noastră, este cea privitoare la: dobîndirea și pier- 
derea calității de cetăţean român: Această chestie, extrem de 
interesantă pentru viaţa Statului nostru, nu poate fi lăsată la 
discreţia legiuitorului ordinar, 

Dispoziţii importante sunt prevăzute pentru . garantarea 
litertăţii presii şi a dreptului de muncă, ajungându-se în acest | 
domeniu, până la „reglementarea, echitabilă a dreptului de 
grevă”. Ce a voit să înțeleagă autorul prin aceste dispoziţii şi 
cum şi-a imaginat reglementarea echitabilă a dreptului de 

grevă, e greu de spus. ” 

Vorbind de constituirea Adunărilor legislative, proectul 
consacră dreptul de.vot al femeilor şi votul-pe comune, potri- 

vit rezoluţiunii dela Alba-Iulia. Pentru Camera, deputaţilor fe-- 

meile votează dela vârsta de 21 ani, fără nici o altă condiţie 

“specială. de capacitate, trebuind să întrunească exact aceleaşi 

. 
aL: 

pă 

-versal, renunțând la aceasta numai după ce a văzut că i s'a satisfăcut, fiindcă 

primul Parlament al României întregite avea: toate “condiţiile” unei Constituante. 

Ce alt înțeles:au cele“ şase principii depuse în hotăririle dela Alba lulia ca 

„principii fundamentale la alcătuirea noului Stat român! Decât aceia că a existat 

* gi există datoria factorilor competenţi: ai Statului român întregit de a satisface 

fără amânnare aceste consideraţiuni“ (p. 35—36). 

42) lată câteva exemple de astfel de definiţii : 

“Art, 54 : „Puterea de Stat este una şi indivizibilă în Statul: român. Ea 

emană dela Națiunea română alcătuitoare de Stat. 

funcțiuni, reclamate de viaţa Statului român“, 

Art, 57 : „Forma de guvern a Statului român este Regatul”. _ 

. Art. 124: „Guvernul“ români este organul “principal de guvernare şi de: 

executare”, 

Art, 55 : „Puterea de Stat se organizează pentru îndeplinirea diferitelor “
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condiţii_ca şi bărbaţi alegători. Pentru Senat dreptul de vot se acordă dela vârsta de 40 de ani. -? | 
_ Circumscripţiile electorale sunt formate din maximum: 250.000 locuitori; 50.000 locuitori aleg un deputat. Se poațe alege deputat sau -senâtor orice persoană care întrunește con-. . diţile legii, fără deosebire de sex. Proectul' crează o jurisdicţia: specială menită să rezolve toate contestaţiile privitoare la, atri-. . „buirea mandatelor: . | a Ma „Proectul prevede înființarea unui tribunal al conflictelor; „care să rezolve neînțelegerile dintre justiţia ordinară şi justiția - administrâtivă, dată în căderea, judecătoriei administrative, De asemeni, sunt interesante de remarcat două dispoziţii ale proec- “tului, privitoare, prima Ia organizaţia administrativă şi a, qoua. a situaţia funcţionarilor publici, - a . 

- Astfel, în primul caz, proectul nu prevde existenţa regiu- nilor, ci vorbeşte de o descentralizare pe județe şi comune, cu organul intermediar pretoratul, ajungând până la independența, comunală, bineînţeles însă numai în măsura în care o va per- mite „interesle conducerii generale. a activităţii şi siguranţa. „ Statului”. (Art. 150). Nici un gând despre regiune nu apare în: - proect, . | 
Eu | 

| In privinţa funcţionarilor publici, proectul le garantează „Stabilitatea și dreptul la, pensie. Se prevede deasemeni că buge-. - tul va fi votat de ambele corpuri legiuitoare. . e 
Iată principalele dispoziţii particulare ale proectului.. Enunţate mai mult într'o formă rapidă şi multe din ele prevă- - - „ Zute cu numeroase dispoziţii de amănunt, cu definiții greoaie și. inutile, nu ne permit să ne facem o idee clară, despre structura. instituţiei dorite de autor, | | 290. — Proectul Berariu. — In 1922 apare proectul de Con.. “stituţie al. regretatului profesor dela: Facultatea de drept din „_ Cernăuţi, proect. care, luând de bază tot vechea Constituţie din. | 1866, ţine însă socoteală atâţ de proectul liberal cât și de proec- tul Boilă. Si -. | | Proectul Berariu justifică modificarea Constituţiei nu nu-. mai pe faptul că noua, formaţie a Statului impune alcătuirea "unei noui Constituţii, ci şi pe considerația că însăşi Constituţia dela 1866 este necomplectă, neprevăzând, din cauza împrejură- rilor de attinci, toate dispoziţiile necesare pentru guvernarea, 

AI 

,
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“unui Stat independent **). Necesitatea cea mai mare a unei noui 
Constituţii rezidă în nevoia unificării legislaţiei. Şi împotriva 
-curentului care cerea menţinerea încă în vigoare a normelor 
„de drept locale, profesorul Berariu arată în mod explicit nece- 
sitatea unificării legislative şi o reclamă ca salvatoare a nea- 
„mului. „Astăzi dibue la noi în nesiguranţă legiuitorul, jude- 
-cătorul, organul'executiv, iar asupra națiunii apasă atmosfera, 
greoaie psihică, produsă de tocirea simțului. de legalitate şi de 

„responsabilitate. Instinctul naiv,: doritor e : remediare, caută 
“puncte de razim, la periferie sau chiar în afară de limitele Sta- 
tului. Criza de” drept poate produce o criză de Stat” (p. 5).. 

Proectul Berariu se declară pentru alcătuirea unei noui 
Constituţii, nu după procedura vechiului art. 128, care, în împre- 
jurările date, nu s'ar putea înfăptui; ci printr” o sforţare eroică, 
Parlamentul ales în vederea Constituantei, care-şi trage această 
„formă atât din. decretul de convocare cât şi din faptul că 
cele două Parlamente anterioare au fost convocate tot în vede- 
rea. Constituantei, să proceadă la alcătuirea nouei . Constituţii 

unitare a Regatului întregit, Constituţie cerută atât de actele de 
“unire cât și de noua situaţie a Statului. „In dilema: sau dea 
continua la infinit un regim de semi-legalitate sau de a instala 

prin o sforțare eroică un nou regim de legalitate — calea din 
urmă este fără îndoială” aceea care se impune şi trebuie aleasă”. 
(p. 11). | | 

Ca inovaţiuni ale proectului, demne de remarcat, avem 
o serie de instituţii a căror creiare autorul o recomandă. 

" Astfel, în privința. prerogativelor regale, se propune re- 
strângerea dreptului de veto în ce priveşte sancţiunea legilor. 

7 

43) „In decursul celor peste 50 de ani dela intrarea în vigoarea Consti- 
“tuției, intervenind războiul independenţei şi- declararea României de Regat, apoi: ” 
ivindu-se şi necesitatea de a se moderniza regimul electoral, au urmat modificările 
din 1879, 1884 şi 1917; cu aceste prileje nu sa băgat de seamă că este dată 
„necesitatea, unei revizuiri mai complecte, în consecinţa faptului că România de- 
"venise un Stat independent : până astăzi lipseşte o normă despre dreptul de a 

declara războiu şi a încheia pace, de importanţă capitală în orice Stat suveran. 
“Ea a trebuit să lipsească la 1866, fiindcă pe atunci România nu era: indepen- 
dentă ; după 1878 lipsa nu putea fi decât din nebăgare de seamă. Lipsa s'a rele- 
vat de mult încă, de publiciştii români. In timpul mai nou vezi: „Cui aparţin 
“drepturile de a declara rezbe! şi de a incheia tratate de pace de „Dem. A. „Stoe-. 
:nescu, avocat. Craiova, 119" (p. 3—4).
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Cere să se dea în căderea, Consiliului Legislativ dreptul de a 
examina constituţionalitatea proectelor. Pe baza „acestui aviz 
Regele va, refuza sancţiunea. legii „trecând răspunderea morală. 
asupra Consiliului Legislativ” +), | 

In privinţa familiei domnitoare, proectul.- observă, “cu 
„drept cuvânt, că Statutul familiei regale din :1920, în special 
art. 5, care prevede că: „Principele Moștenitor, Principii și Prin- 

” cipesele României, cari se vor fi căsătorit fără consimţământul 
Regelui, vor înceta de drept de a mai face parte din familia * 
Regală...”, este: împotriva textului constituțional, căci ridică 
membrilor familiei regale dreptul: de succesiune la, tron. Pentru 
a, face valabilă această dispoziţie, se cere Înscrierea, ei în „Con- 
stituţie %5); - - . | 

Ocupându-se de Locotenţă şi Regenţă, propune o 'serie im- 
portantă de modificări, foarte juste de altfel, Regența aleasă. 
ar trebui înlocuită, prin. Regența, de drept a, Principelui mai: 
apropiat de succesiunea la tron; numai în lipsa unui atare Prin-. 
cipe să se proceadă la, alegerea Regenţei. In privinţa interdicţiei - 
de a se modifica Constituţia, în timpul Regenţei, arată. că acea-" 

"sta n'ar trebui mărginită, decât la modificarea, textelor privi- 
toare la familia regală. Locotenenţa regală trebuie organizată. 
În acelaş „chip ca și Regența. a 

Cu ocazia examinării guvernului, proectul propune c ca mi- 
niştrii, în timpul funcţiunii lor, să ru mai facă parte din par- 
tidele "politice şi să nu participe la adunări politice. Desigur, 
este o utopie ceia ce se cere; am relevat-o însă riumai pentru a 

44) Nu înţelegem să discutăm sau să împărtăşira ideile expuse de autorul 
proectului. Ne mulţumim să le înfățişăm numai. Asupra dreptului Consiliului Le- 
gislativ şi necesităţii de a discuta constituţionalitatea proectelor de legi, vezi mai. 
jos, sub cap. Consiliul Legislativ. 

45) Chestiunea aceasta a dreptului Statutului familiei domnitoare de a 
ridica calitatea de membru al acestei familii şi pe cale de consecinţă, de a ridica 
dreptul la succesiune la tron, este pe larg examinată de d. prof. Paul Negulescu, 
în noua sa lucrare, Tratat de drept administrativ, ed. III, vol. II, partea I. Acest 

„examen "este făcut în raport cu textul similar al Constituţiei belgiene, care a 
trebuit modificat anume, pentru a 'face legală această dispoziţie. D. Negulescu 
declară că nici renunţarea la tron, pe baza unei legi ordinare, cum a fost cea din 
1926, nici considerarea că n'ar mai face parte dintre membrii familiei domnitoare 
nu sunt valabile; deoarece Constituţia se împotriveşte la aceasta. Numai o modi- 
ficare a Constituţiei ar fi putut: legaliza aceste acte (p, 142—143)., ! 

. -
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" învedera dorinţa tuturor de a sustrage administraţia influenţe- 
lor nefaste ale politicei. 

Administraţia, centrală trebuie desconcentrată pe regiuni, 
"prefecturi şi suprefecturi. In acest cadru va trebui să vină să se 
organizeze și administraţia locală, pe baza principiului de des- 
“centralizare. - 

Ideia regiunei administrative este categoric formulată și 
„avantagiile ei foarte temeinic arătate). Ca instrument da 
control şi coordonare a activităţii tuturor acestor organe, 
proectul preved creiarea, unei Curți administrative, a cărei ra- 
ţiune' este cu totul diferită de a organelor puterii judecătoreşti 
şi care este menită să aibă, un rol extrem 'de important. Tot în 

„această ordine se propune ca. 'n orașele mari — cu o populaţie 
care întrece 40.000 de locuitori :— primiaru) să fie numit. 

O atenţie specială este dată funcţionarilor publici, pentru” 
cari revendică alcătuirea unui Statut și dreptul electoral pasiv, 

Acestea sunt principalele inovaţii ale proectului Berariu. 
“Cum se poate lesne observa, instituţiile propuse a se creia pre- 
zintă un deosibit interes şi sunt înfăţişate într'o lumină parti- 
culară. Multe dintr'însele sunt lipsuri reale ale Constituţiei noa- 
stre şi dacă legiuitorul ar fi avut răbdarea să citească proectul, - 
suntem siguri că multe din ele-ar fi fost adoptate și ar fi. adus 
un real serviciu ţării. - , 

.291. — Proectul partidului țărănesc, — Este în cea mai mare 
parte opera, prof. C. Stere. Expunerea de motive care însoțește 

46) „Concentrarea administraţiei periferice în mâna câte unui singur şef 
- „favorizează armonizarea politică a intereselor reprezentate de feluritele servicii, 

de altă parte promovează o mai 'lesnicioasă orientare a populaţiunii în urmărirea 
intereselor individuale şi colective, E : 

Crearea administraţiilor regionale de stat o considerăm ca o necesitate în 
“vederea întinderii mari teritoriale a Regatului. având ele menirea de a desărcina 
ministerele şi a deservi mai intensiv interesele generale ale statului şi interesele 

„sociale din. circumscripţiunea lor. .- 

O bună administraţie regională va face să amuţiască vocile, cari cer auto- 
nomii provinciale sau state federalizate, hindcă ele vor găsi în această organizaţie 

.. garanţia . necesară pentru salvarea intereselor. „periferice de ordin mai superior, 
garanţie care în organizaţia de azi, creiată de legislaţia vechiului Regat, lipseşte. 

Nici administraţia regională, nici prefectura, nici subprefectura nu vor avea 
<aracterul de personalităţi morale, ci numai 'de „organe: cari reprezintă personali- 
tatea Statului în exerciţiul puterii sale“ (p. 277). 

Y
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IN acest proect este o , repoducere a ideilor exprimate î în n Viaţa Ro- 
mânească **). 

Ca idei principale care se desprind din acest proect este: 
în prim rând dezideratul exprimat ca noua Constituție să fie: 
opera unei singure Adunări Naţionale, care, lucrând ca, “Adunare 
constituantă, liber aleasă de națiunea întreagă „sub toate garan-i 

_ţiile drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, prin sufragiul' uni- 
versal, pe baza reprezentării proporţionale, să fie chemată să. 
întocmească şi să voteze Constituţia Regatului Român”. Prin." 
urmare, singură această “Adunare Constituantă este chemată să. 
dea noua Constituţie, care va deveni astfel o Convenţie și nu un: 
pact, cum era Constituţia în. vigoare 15), ă 

Asupra „acestei idei se insistă pe larg. Se arată că vechea. 
Constituţie a Regatului nu putea fi extinsă în nouile provincii, ' 
fără voinţa lor expres şi liber declarată; că deci numai o Adu- 
nare naţională, Constituantă „anume convocată şi aleasă - sub 

toate garanţiile necesare de desăvârşită sinceritate şi libertate: 

"a alegătorilor poate avea sarcina de a întocmi şi a vota noua: 
7 4 

Constituţie a Regatului”. 

Noua Constituantă trebuia să fie formată dintro singură. 
Adunare, 'căci nu se poate concepe existența unei Constituante: 
bicamerale, care ar putea face imposibilă funcționarea Consti- 

47) Vezi C. S. — Suveranitatea naţională şi Constituanta în Viaţa Romă-- 

nească, 1922, vol. LI, p. 409; Supremaţia legii, 1922, vol. LII, p. 5; Garanţiile-! 
drepturile cetăţeneşti în Ante-proectul de Constituţie . al partidului țărănesc, 1922, 
vol. LII, p: 215. 

48) Deşi preambulul proectului de Constituţie reproduce vechea formulă . , 

de promulgare a Convenţiilor : „Noi, Naţiunea Română, în voinţa noastră de a de- 
săvârşi şi de a întări Unitatea naţională, „de a zidi Statul Român pe temeliile ne-- 
clintite de libertate” cetăţenească şi de dreptate socială, de ordine şi de propăşire.. . 
votăm şi confirmăm această Constituţie a Regatului Român...” totuși, în fraza. 
finală 'se adaugă „în unire cu Regele Românilor M. S. Regele Ferdinand 1“. Se: 
caută deci, prin această formulă, să se menţină forma de Constituţie-pact, for- 
mă adoptată de vechiul Regat. Acest lucru rezultă şi din expunerea de motive- 
(p. 23): „constituanta convocată, cu toate” garanţiile de manifestare : desăvârşit.. 
liberă a voinţii naţionale, poate da ţării, în colaborare cu Coroana, aşezământut. N 
constituţional, care va face, însfârşit, cu putinţă viaţa politică normală”. 

Ideia, care desigur a încolţit, a unei Constituante în formă de Convenţie... 

"+ este astfel modificată, nienţinându-se sistemul pactului. 
' 7 
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“tuantei, prin conflictul ce-ar putea creia între cele două Cor... 
“puri 19). a 

Ca principii diriguitoare, anteproectul prevede constituirea 
Statului de drept, în concepţia desprinsă de Dicey, după vechiui 
:dicton al Curţilor engleze, din vremurile când ele nu se emanci- 
-paseră încă de limba franceză a cuceritorilor normanzi : 

»La ley est le plus haute inheritance que le roy ad ; car 
par la ley, îl meme et toutes ses sujets sont rules, et si la ley ne 
„Juit, nul roy et nul inheritance sera”, 

In afară de supremația legii, noul regim va trebui să pre-, 
"vadă o reală descentralizare administrativă, care să meargă 
«chiar până la autonomie loculă, căci aceasta este singura pâr- , 
:Shie solidă pe care se poate construi edificiul Statului nostru. - 
„Fără „supremaţia legii” şi fără autonomia locală — adică fără 
:asigurarea libertăţii individuale şi a libertăţii comunale — ori-. N 
-cât de perfecţionat ar fi aparatul central de guvernare al acestor 
“ţări, constituționalismul lor' va rămânea, o simplă fațadă, în 
-dosul căreia, se poate ascunde arbitrarul şi despotismul cel mai 
:neînfrânat. i o A 

. „ŞI, dimpotrivă, oricât de rudimentar ar fi aparatul ei cen- 
tral, o ţară, — având pe deplin asigurate drepturile și libertă- - 

'țile cetățenești și autonomia locală — va avea desigur o bună şi 
cu adevărat democratică guvernare, fiinacă poporul care se 
poate rezima pe aceste chezășii, va şti să tragă din ele tăria 
“necesară pentru a, birui toate neajunsurile instituţiunilor cen- 
“trale” (p. 37). | ” 

In jurul acestor două instituţii se îndreaptă întreaga a- 
“tenţie a autorului proectului. Se preconizează introducerea în- 
“tocmai a instituţiilor de autonomie locală din Anglia, uitându-se 

49) Pentru a ilusiza această susţinere, se aduce ca exemplu Constituţia dela - 
1866, care este opera unei singure Adunări Constituante, deşi Statutul lui Cuza 

"prevedea două. corpuri legislative. „Ideia barocă „de. Constituantă bicamerală . 
se datorește, probabil, simplei întâmplări că războiul nâ-a surprins în mijlocul unei -. | 
„proceduri de' revizuire constituţională, care a rămas nedesăvârşită: In discuţiunea 
“ce a urmat, dacă Adunările nouă pot continua opera Camerelor de revizuire din 
1914, mulţi au scăpat din vedere că nu mai este la ordinea zilei revizuirea Con- 

-stituţiunii din 1866, ci zidirea constituţională a Statului român, născut din unirea 
vechiului Regat cu privinciile emancipate, pentru care nu mai pot avea .vreo 
-chemare Camerele de revizuire ci numai adunarea naţională constituantă“. ,(p. 
:20—21). (Expunere de motive) . - ' „a ”
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„că acolo, aceste instituţii au o tradiţie, sunt isvorite din nece- 
sităţile inerente vieţii, sunt rezultatul evoluţiei istorice a acestui 
popor. In al doilea rând se dă'o grijă specială justiţiei adminis- 

. „trative, ceeace formează, superioritatea, proectului. 
| » In afară de aceste două idei esenţiale, proectul” mai prevede 
modul de dobîndire al: calităţii de cetăţean român, introduce 
plebiscitul în materie electorală, sistemul automătic de repre- 
zentare proporțională, verificarea, mandatelor de Curtea de Ca- 

„saţie, instituirea unei comisii permanente! a Adunării deputa- 
„ţilor pentru a exercita, în răstimpul dintre sesiuni; controlul 
asupra, guvernului, precum şi o serie de alte dispoziţii: de mai 
„mică importanţă, dar absolut necesare și care puteau fi repro- 
duse de constituantul dela '1923. , 

Proectele - examinate, au, în genere, dispoziţii, care ar fi 
“putut să, intereseze şi să reţină pe legiuitor şi care, dacă ar fi 

“ fost introduse î în Constituţie, ar fi însemnat un real progres şi 
ar fi înlăturat o serie de dificultăți ivite în practică. 

292. — Procedură instituirei Constituţiei din 1923, — la 5 
Noembrie 1918, imediat după. războiu, la Iaşi încă, Parlamentul, 
care avea calitatea, : de camere revizioniste este dizolvat şi se 
procede la, o convocare a Corpurilor! electorale pentru a alege 

. nouile Adunări Constituante 50), Alegerile nu se pot însă face 

50) Iată textul decretului de convocare al corpului electoral No. 3272 din 5 
Noemb. 1918 dat la laşi, M. -0£ 183/918 şi raportul presedintelui de Consiliu către: 
Suveran : 

Art. IV: „Nouile Adunări legiuitoare Constituante sunt convocate în se- 
'siune ordinară în ziua de 24 Ianuarie 1919. : 

„RAPORTUL D-LuI PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE MINIȘTRII 
” CĂTRE M. S. REGELE: 

4 | 9 
Sire, ” 

In urma dizolvărei 'Adunărei Constituante procedându-se la noi alegeri 
pentru constituirea actualelor Adunări, nu numai că nu s'a respectat, în ceeace” 
priveşte” Adunarea deputaţilor, principiul votului" obştesc prevăzut! în Constituţie, 
dar încă ambele Adunări au fost constituite fără” reprezentanța unei părţi însem- 
nate din "Ţară: a Dobrogei. 

Aceste „două v violări de ordin constituțional viciază în mod” radical însăşi 
constituirea ambelor! Adunări şi le ridică orice „fiinţă legală. Apoi,- date fiind îm= 

a
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„_».. decât cu un an mai târziu, din cauză că nu se putuse încă alcătui 

" legile electorale, care.să desvolte principiul votului universal 
înscris în actele de unire pentru celelalte provincii. 

Din actele de convocare a noului corp electoral, rezultă în 

-mod-categoric caracterul de Constituantă al noului Parlament, 

care avea să desăvârşească opera de revizuire începută în 1914. ' 

Dealtfel convocarea se face cu câteva zile înainte de a se realiza 

“unirea Bucovinei şi Transilvaniei, aşa că nici vorbă nu putea 
fi de o nouă Constituţie. i 

Când, la, 29 Sept. 1919, se încredinţează guvernul genera- 

prejurările în cari aceste Adunări au fost alese, ele nu pot fi considerate nici cel 

puţin ca fiind expresia voinţei "Ţărei. 

Intr'adevăr alegerile s'au făcut sub ocupaţiune vrăşmaşă pentru aproape 

două treimi din teritoriul Regatului, şi prin urmare, voinţa liberă a alegătorilor 

din acea parte a 'Ţărei, a fost supusă controlului puterei ocupante şi obstacolelor 

pusa de dânsa libertăţei alegătorilor. | - 

O bună parte de alegători, domiciliaţi în: teritoriul ocupat şi refugiaţi în 

teritoriul liber, au fost împiedicaţi de a se duce la sediul lor electoral pentru a-şi 

exercita "dreptul de vot, din cauza greutăților impuse de ocupant pentru a trece 

în partea de țară» aflată sub dominaţiunea lui. 

De asemenea cei aflaţi în teritoriul ocupat nu au fost lăsaţi să vină să-şi 

exercite dreptul lor în teritoriul liber. Actualele: Adunări ieşite dar din alegeri 

_făcute în asemenea " condițiuni nu pot fi socotite, din niciun punct de vedere, 

ca o reprezentanţă legală a ţării, întrucât alegerea lor s'a făcut prin călcarea 

_unor texte precise ale Constituţiunei, şi nici nu reprezintă Voința şi sentimentul 

“ ţărei. - 

! Ca atare, ele sunt pur şi simplu inexistente. De vreme ce însă nu avem 

altă formă constituţională pentru a înlătura nişte Adunări lipsite de orice: fiinţă 

legală decât numai dizolvarea, respectos rog pe Maiestatea Voastră să binevolască 

a încuviința dizolvarea ambelor Adunări, şi a semna alăturatul decret de dizolvare 

şi de convocarea alegătorilor” pentru constituirea unor noi Adunări alese, conform 

prescripţiunilor Constituţionale.. - 

Consecinţă firească a inexistenţei acestor Adunări este inexistenţa şi lipsa 

de orice efect legal al. tuturor lucrărilor săvârşite) de dânsele din momentul con- 

* = vocărei şi până în ziua dizolvărei lor. * / 

Astfel fiind, respectos rog pe Majestatea Voastră ca, sub rezerva aprobării 

ulterioare a Corpurilor legiuitoare, să semneze şi cel de al doilea 'proiect de 

decret-lege, aci alăturat, prin care se declară inexistente toate lucrările Adunării 

dizolvate. - ” | 

Ă Decrete ulterioară vor . determina acele măsuri cari, în interesul mersului 

afacerilor, vor căpăta ființă legală. - 

Pentru alegerea reprezentanţilor Basarabiei în Adunarea deputaţilor, cre- , 

dincioşi actului -Ulnirei, care cere ca alegerea să se facă prin votul obştesc, pre- 

1
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ului Văitoianu, pentru a proceda la alegeri libere, pe baza 
nouilor legi electorale înfăptuite, acesta face următoarea decla- 
raţie : „Inlăuntru, acest Guvern, străin. de luptele politice, va... 
prezida alegerile pentru Constituantă, într'un spirit de liber- 

„tate, de nepărtinire și de ordine, pentruca rezultatul lor să ex- 
prime întreaga, libera și nesilita voinţă a ţării”. (M. Of. 131 din 
30 Sept. 1919). , 

In intenţia, și în gândul tuturor ideia unei Constituante, ” 
care să aşeze principiile fundamentale ale noului Stat, creiat 
din contopirea provinciilor surori cu vechiul regat şi să satis- 
facă dezideratele provinciilor neintegrate în suveranitatea Sta- 
tului, — condiţii puse de actele de unire — era necontestată, 

“acum. Când Parlamentul dela 1919 este dizolvat şi se convoacă 
din nou Corpul electoral, în 1920, menirea lui nu mai este de a 
alcătui noua Constituţie a Statului, ci de a funcţiona ca Adunări 
ordinare 1), După dizolvarea, şi a acestui. Parlament, Corpul 
electoral se convoacă din nou la 21 Ian. 1922, pentruca, potrivit 
art. III din Decretul de convocare No. 164/922, să se constitue 
în Adunări Naţionale constituante. Acest lucru rezultă de altfel 
în chip explicit din chiar raportul către Suveran, pe care, dată . 
fiind importanţa lui, îl reproducem în întregime 52), 

i 

cum şi pentru alegerea senatorilor în întregul Regat; decrete-legi ulterioare vor 
"determina modul de alegere a reprezentanţilor acestei Adunări. | 

„Pentru aceste consideraţiuni, autorizat fiind de consiliul de miniștri prin 
jurnalul No. 958 din 5 Noembrie 1918, respectos rog. pe Majestatea Voastră să 
binevoiască a semna alăturatele decrete: | a 

a) Pentru dizolvarea Corpurilor legiuitoare şi convocarea alegătorilor. 
b). Pentru declararea ca inexistente a tuturor lucrărilor Adunărilor .di- 

General de corp d earmată-adjutant COANDĂ 
No. 2005, 5 Noembrie 1918. - . 

51) Iată textul Decretului de convocare No. 1312 din 26 Martie 1920 (M. "Oficial 270/920): . o : 
“Art. JI: „Nouile Adunări Legiuitoare sunt convocate în: Bucureşti, în ziua, „de 10 lunie 1920“. ! : E , 4 

52) „Imprejurările grele prin-care trece ţara, nouile probleme în faţa cărora ca se găseşte, precum şi necesitatea reorganizării constituţionale a Statului, im- pun o nouă exprimare a voiriţei naţionale. i . 
În acest scop Corpul electoral urmând să fie convocat  el' trebuie să. ştie Prin însăşi decretul de convocare, că: nouile Adunări ce va alege sunt Adunări ; , 

1
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Aceasta, a fost procedura instituirei nouei Constituţii. Incă, 
dela 1918 se convoacă o Constituantă, care abia, în 1922 are să 

fixeze noua aşezare a, ţării, în urma, întregirei sale. Era, din 

acest punct de vedere, îndeplinirea angajamentului luat de Stat 

pe „baza actelor de unire, în special din decretul-lege care re- 
gulează instituirea conducerii serviciilor publice în Transilvania. 

D. Prof. Paul Negulescu, critică procedura nouii Constituţii 

şi o socotește nelegală, ca şi procedura dela 1866 dealtfel. Mo- 
“tivul pe care-l dă D-sa este că, » Prin efectul alipirii provinciilor, 

Constituţia vechiului Regat s'a extins deplin drept î în nouile te- 
ritorii. Potrivit acestei instituţii, revizuirea ei, fie totală, fie 

parţială, nu se putea face.decât în conformitate cu dispoziţiile 
art. 128 vechea Constituţie. . 

Este incontestabil că din punct de vedere strict juridic, 

procedura de urmat era cea din vechea, Constituţie. Imprejură- 

rile politice s'au arătat însă mai presus de textele legii; dealtfel 

toate partidele au fost de acord asupra acestei proceduri; am 

văzut chiar că partidul țărănesc cerea o procedură şi mai radi- | 

cală. Un argument juridic adus în sprijinul procedurei urmate. . 

-este că vechea Constituţie nu vorbea decât de o revizuirea, par- 
 ţială; că 'n noua Constituţie s'a adăugat că şi revizuirea totală. 

se va face după aceiaș procedură, ceiace înseamnă că aceasta 

nu era prevăzută în vechea Constituţie; că, în orice caz, împre- 

jurările excepţionale prin care a trecut țara, au 1 justificat o pro- 

cedură excepțională. 

Naţionale cu putere Constituantă. Ele îşi trag această putere din faptele istorice 

care au desăvârşit Unirea şi din necesitatea ca noua organizare a Statului să fie 

întemeiată pe o Constituţie ieșită din voinţa întregei Românii Mari. 

, „Pentru aceste motive, autorizat fiind de consiliul de miniştri prin jurnalul 

No..216 din 21 Ianuarie a. c. respectos rog pe Maiestatea Voastră ca, în virtutea 

art: 95 din Constituţie, să binevoiască a semna alăturat proiect de decret prin care 

pe deoparte, se dizolvă actualele Corpuri legiuitoare, iar pe de altă parte se 

convoacă Corpul electoral depe întreg cuprinsul ţărei pentru a alege Adunările 

Naţionale Constituante” , Bi 

ION-L. C. BRĂTIANU - 

'21 Ianuarie,- 1922. | 
(M. Oficial. No. 239 din 23 Ianuarie 1922). 

„SFARŞITUL VOLUMULUI 1
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UNIREA BASARABIEI CU ROMANIA 

27 Martie 1918 

In numele poporului Basarabiei, Sfatul Ţării declară: 
“Republica Democratică Moldovenească (Basarabia), în hotarele * 
"ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră, și vechile gra- 
niţe cu Austria, ruptă de Rusia acum o sută și mai bine de ani 
din trupul vechei Moldove, în puterea dreputlui istoric şi drep- 

“tului de neam, pe baza principiului că noroadele. singure să-şi 
"hotărască soarta lor, de azi înainte şi pentru | totdeauna, se 
“unește cu mama sa, România. - . a 

Această unire se face pe următoarele baze: . 
1. Sfatul Ţării actual răinâne mai departe, pentru rezol- 

virea, şi realizarea, reformei agrare după nevoile şi cererile no- 
xodului. Aceste hotărâri se 'vor recunoaște de Guvernul Român. 
— 2. Basarabia își păstrează autonomia provincială, având un 
sfat al țării (Dietă), ales pe viitor printr'un vot universal, egal, 

” direct şi secret, cu un organ împlinitor și administraţie proprie, 
* — 3. Competența Sfatului Ţării este: a) Votarea bugetelor lo- 
-cale. b) Controlul tuturor organelor zemstvelor şi orașelor. c) 
Numirea tuturor organelor administraţiei locale prin organul 
:său împlinitor, iar funcţionarii înalți sunt întăriţi de guvern. 
„4. Recrutarea armatei se va face în principiu pe baze teritoriale. 
-5. Legile î în vigoare şi organizația locală (zemstve şi orașe) ră- . 
mân în putere şi vor putea fi schimbate de Parlamentul Ro- 
mân, numai după ce vor lua parte la lucrările lui şi reprezen- 
ttanţii Basarabiei. 6. Respectarea dreptului minorităţilor din Ba- 
-sarabia. T. Doi reprezentanți ai Basarabiei vor intra în Consi- -
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liul de Miniştri Români, acum desemnaţi de actualul Stat al 
Țării, iar pe viitor. luaţi din sânul reprezentanților Basarabiei 
din Parlamentul Român. 8. Basarabia, va trimite î în Parlamențul 
din România un număr de: reprezentanţi proporțional; aleși pe 

"baza, votului egal, secret şi direct, 
9. “Toate alegerile din Basarabia, oraşe, zemstve şi par- 

lament se vor face pe baza, votului universal egal, secret şi di- 
rect. — 10. Libertatea personală, libertatea, tiparului, a, cuvân- 
tului, a credinţei, a adunărilor și toate libertăţile obsteşti vor 
fi garantate prin constituţie. — 11. Toate călcările de legi făcute 
din motive politice în vremuri tulburi ale prefacerii din, urmă 

„sunt amnestiate. . a 

"Basarabia, unindu-se ca , fiică cu mama sa România, Parla- 
mentul Român va hotărî convocarea neîntârziată, a Constituan- 
tei, în care vor intra proporțional cu populaţia şi reprezentanții 
Basarabiei aleși prin vot universal, egal, direct şi secret, spre a 

” hotărî-cu toţii î înscrierea în Constituţie a principiilor şi a garan- 
ţiilor de mai sus. NR y po 

Trăiască, Unirea Basarabiei cu România de apururi şi tot- 
“deauna.- 

| La 27 N oerabrie 1918 Sfatul "Țării din Chişinău a hotărit 
alipirea. Basarabiei la România fără, condițiuni. 
„+. In urma unirii cu România-Mumă a Bucovinei, Ardealului, 
Banatului şi ținuturilor ungurești, locuite de Români, în hota- 
rele Dunărene și a Tisei, „Sfatul Ţării” declară că şi Basarabia. 
renunţă, la conâiţiunile de unire în actul dela 27 Martie a, c., 
fiind încredinţat că în România tuturor Românilor, regimul 
curat democratic este asigurat pe viitor ; Sfatul Ţării, în pre- 
ziua Constituantei Române, care se va alege după votul univer- 
sal, rezolvând chestiunea agrară dupâ nevoile şi cererile nOro-: : 
dului anulează celelalte condiţii din actul unirii dela 27 Martie 
şi declară, unirea necondiționată a Basarabiei cu România, Mare. 

UNIREA BUCOVINEI CU ROMÂNIA 

12/28 Noemrie 1918. 

Congresul General al Bucovinei. întrunit azi Joi 1523 
Noemvrie: 1918 î în sala: sinodală; din Cernăuţi, considerând” că la
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fundarea Principatelor Române, Bucovina care cuprinde vechile 
ţinuturi ale Sucevei şi Cernăuţilor, a.făcut pururia părte din 
Moldova, care în jurul său s'a închegat ca stat; . 

- Că în cuprinsul hotarelor acestei țări se găseşte vechiul 
scaun de domnie dela Suceava, gropniţii dela Rădăuţi, Putna 
şi Suceviţa, precum și alte multe urme şi amintiri scumpe din 
trecutul Moldovei; 

Că fii acesteia umăr la umăr cu fraţii lor din Moldova şi 
sub conducerea acelorăși domnitori au apărat dealungul veacu- - 
rilor. fiinţa neamului împotriva tuturor încălcărilor din afară şi 
cotropirii păgâne; 

„Că în 1774 prin. vicleșug Bucovina a fost smulsă din trupul 
Moldovei și cu de-a sila alipită coroanei Habsburgilor; - 

: Că 144 de ani poporul bucovinean a îndurat suferinţele 
unei cârmuiri străine, care-i nesocotea, drepturile naţionale și 
care prin strâmbătăţi şi persecuții căuta să- i înstrăineze firea şi |. 
să-l învrăjbească, cu celelalte neamuri cu cari el voește să tră- 
ească ca frate; 

Că în scurgere de 144 ani Bucovinenii « au luptat « ca niște ” 

mucenici pe toate câmpiile. de bătălie din Europa, sub steag . 

străin, pentru menţinerea, slova şi mărirea. asupritorilor lor și 

că ei drept răsplată aveau să îndure micşorarea drepturilor mo- 

ştenite, izgonirea limbii lor din viaţa publică, din școală şi chiar 
din biserică; | Ş a 

Că în acelaş timp poporul băstinaș a fost împiedicat siste- ! 
„matic de a se folosi de bogăţiile și izvoarele de câştig ale țării 

şi despoiat î în mare parte de vechea sa moștenire; - 

Dar că cu toate acestea Bucovinenii mau pierdut nădejdea 
“că 'ceasul mântuirii așteptat cu atâta dor şi suferinţă va, sosi și 
„că moştenirea lor străbună tăiată prin granițe nelegiuite, se va- ... - 
reîntregi prin alipirea Bucovinei la Moldova lui Ştefan, ei au. 

„nutrit veşnic credinţa, că marele vis al neamului se va înfăptui, 

prin unirea tuturor ţărilor române dintre Nistru și Tisa într” un 

stat național unitar; : 

- Constată că ceasul acesta mare a sunat ! 

Astăzi când după sforțări şi jertfe uriașe din partea Ro- 

mâniei şi a puternicilor şi nobililor ei aliaţi s'au întronat în lume 

„principiile de drept şi umanitate pentru toate neamurile şi când 

în urma loviturilor sdrobitoare monarhia austro-ungară s'a sgu- 

“ duit în temeliile. ei şi s'a prăbuşit. şi .toate neamurile: încătuşte
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în cuprinsul ei şi-au câștigat dreptul de liberă hotărire de sine, 
cel dintâiu gând al Bucovinei desrobite se îndreaptă către re- . gatul României, de care totdeauna am legat nădejdea desrobirei „noastre... Dai Me 

Drept aceasta. noi, congresul general al Bucovinei, întru- 'pând suprema putere legiuitoare în numele Suveranității Naţio- 
„Dale hotărîm : Ma ÎN 

N Unirea, necondiționată şi pentru vecie a Bucovinei în -ve- 
„“chile ei hotare până la Ceremuș, Colaciu- și Nistru cu. regatul României 1). - şi a 

7 

UNIREA TRANSILVANIEI ŞI A BANATULUI CU ROMÂNIA 

18 Noemvrie/1 Decembrie 1918. 

I. Adunarea națională a tuturor Românilor din Transilva- 
nia, Banat și Țara Ungurească, adunaţi prin reprezentanţii lor 
îndreptăţiţi la Alba-Iulia, în ziua de 18 Noembrie (1 Dec) 1918, | 
“decretează Unirea, acelor Români şi a tuturor teritoriilor locuite . 
de dânşii, cu România. Adunarea, națională proclamă îndeo-. 
sebi dreptul inalienabil al naţiunii- române la întreg Banatul 
cuprins între râurile Murăş, Tisa şi Dunăre. a 

„“II. In legătură cu aceasta, ca principii fundamentale la 
alcătuirea noului Stat Româri, Adunarea Naţională proclamă 
“următoarele : | a E 

1. Deplină libertate naţională pentru toate popoarele con- 
locuitoare.: Fiecare popor se va instrui, administra, şi judeca în. 
limba sa proprie, prin indivizi din sânul său şi fiecare popor va 

„.. Primi drept de reprezentare în Corpurile legiuitoare şi la gu- 
'vernarea, ţării în proporţie cu numărul indivizilor ce-l alcătuesc. 

- „2. Egală îndreptăţire şi deplină libertate autonomă confe- 
:sională pentni toate confesiunile de Stat, a 

3. Infăptuirea desăvârşită a unui regim curat democratic 
“pe toate terenurile vieţii publice. Votul obştesc, direct, egal," ' 
secret, pe comune în mod proporţional, pentru ambele sexe în 

1) In aceiaşi zi sa declarat şi sfatul naţional al Germanilor din Bucovina Pentru alipirea acestei provincii la Regatul României cf. Deutsche Politische Hefte: „Sibiu, 1922 p. 15—16. | | |
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vârstă de 21 ani, la reprezentarea ; în comune, judeţe şi par-. 
lament.- - 

4. Desăvârşită libertate de presă, asociare “și intrunire, 
libera propagandă a tuturor gânâirilor omenești. 

5. Reforma, agrară radicală. Se va face conserierea tuturor: 
proprietăţilor în special a proprietăţilor. mari. In baza: acestei 
conscrieri, desființând fideicomisele şi în temeiul dreptului de: 
a micşora după trebuinţă latifundiile i se.va face posibil tăra- 
nului, să-și creieze o proprietate (arător, pășune, pădure) cel. 
puţin atât cât s'o poată munci el şi familia. lui. Principiul con-: 
ducător al acestei politici agrare e pe de o parte promovarea. 
nivelării sociale pe de altă parte potențarea producţiei. 

6. Muncitorimii industriale i-se asigură aceleaşi drepturi 
și. avantagii, cari sunt legiferate î în cele mai avansate State in-.. 

„ dustriale din Apus. 
„IL. Adunarea Naţională dă expresiune dorinţei sale, ca. 

congresul de pace să înfăptuiască comuniunea naţiunilor libere 
în aşa, chip, ca dreptatea şi libertatea să fie asigurate pentru 
toate naţiunile mari și mici deopotrivă iar. în viitor să se elimi-. 

-neze răsboiul ca mijloc pentru regularea, raporturilor interna-- 
ţionale. - 

IV. Românii adunaţi în această Adunate Naţională salută. 
pe fraţii lor din Bucovina, scăpaţi de jugul monarhiei austro- 
ungare și uniţi cu ţara mumă, România. 

| _V. Adunarea Naţională, salută cu iubire și entuziasm Ii 

„berarea naţiunilor subjugate până azi în monarhia austro-un- 
gară, anume naţiunile: ceho-slovacă, austro-germană, jugoslavă,. 

“ polonă şi ruteană și hotărăşte că acest salut al său să se aducă 
la cunoştinţa tuturor acestor naţiuni. 

“VI. Adunarea „Naţională cu smerenie se înolină înaintea. 

memoriei acelor bravi Români, cari în acest răsboiu şi-au vărsat. 

„sângele pentru înfăptuirea idealului nostru, murind pentru liber-. 
tatea şi unitatea, naţiunii române. ” 

VII. Adunarea Naţională dă, expresiune mulțuimitei și ad-. 

miraţiunii sale tuturor Puterilor aliate, cari prin strălucitele: 
lupte purtate cu cerbicie împotriva, unui duşman pregătit” de: 

multe decenii pentru răsboiu au u scăpat civilizaţiunea din ghia- 
"rele barbariei. 

VIII. Pentru conducerea mai departe a afacerilor naţiunii 

române din 'Transilvania, Banat și Tara Ungurească, Adunarea. 
1
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* Naţională hotărăște instituirea unui mare Sfat Naţional Român, 
care va avea toată îndreptăţirea să reprezinte națiunea română 
ori când şi pretutindeni faţă de toate naţiunile lumii şi să ia 
toate dispoziţiunile pe care le va afla necesare în interesul 

„naţiunii. 
. 

ALIPIREA SAȘILOR ARDELENI LA REGATUL ROMÂNIEI 

Prin hotărirea dela Mediaş (8 Ianuarie 1919) 

| Către poporul nostru 

Comitetul central săsesc “sporit, împreună cu. sfâtul „ger- 
man-săsesc. pentru Transilvania, ca, reprezentanțe, chemate ale 
poporului ardelean-săsesc a, votat în Mediaș .1a, 8 Ianuarie 1919. 
cu unanimitate următoarea hotărâre : ie 

, Evenimentele mondiale au creat fapte nouă. pentru teri-. 
toriul, în care poporul Sașilor ardeleni şi-a întemeiat înainte cu 
aproape 800 ani căminul său, Regele Ferdinand al României. 
și-a declarat şi- inaugurat stăpânirea asupra acestui teritor prin 
decretul său dela, 27 Decembrie 1918. Iar poporul cel mai nume- 

"ros al Trânsilvaniei și a ținuturilor ungurene locuite de Români 
şi-a creiat un teritor compact, unitatea căruia se întemeiază pe 

“ relâţiunile lui etnografice. 
„In vederea acestor fapte şi în convingerea, că aici s'a înde- 

plinit un proces de istorie uriiversală, poporul săsesc din Tran- 
Silvania, aşezându-se pe tărâmul dreptului de autodeterminare - 
a popoarelor, decide alipirea sa la Regatul României şi trimite 
poporului român salutările: sale frăţești împreună cu urări cor- 
diale la îndeplinirea idealelor sale naţionale. 

“ Poporul săsesc din Transilvania ţine prin aceasta seamă 
nu numai de evoluţia istoriei universale, ci și de dreptul înăscut. 
al poporului român la formarea statului său naţional unitar și 
exprimă aşteptarea plină de încredere, că poporul şi statul ro- . | 

" mân, căruia poporul săsesc îi pune la dispoziție tradiționala sa 
"hărnicie, va fi condus faţă de el totdeauna de.sentimente. nobile 

__ şi echitabile. Poporul săsesc, care a avut secole de- arândul au- 
-tonomie administrativă şi constituțională, care i s'a luat în mod 
nedrept (de către statul ungar) împotriva asigurărilor solemne - 

-
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şi legale, aşteaptă mai departe, să nu i se facă niciodată cu he-: 
putinţă a se afirma şi desvolta în viitor ca unitate naţională şi 
politică conştientă de originea sa, în presupunerea, că noul stat 
îi va oferi bucuros tot ceeace va considera ca condiţie de traiu. 

„pentru el. , De . 
O chezăşie pentru aceasta vede î în hotărîrile adunării na- 

ționale româneşti dela Alba-lulia, în care se spune că fiecare 
popor se va conduce, instrui, administra, şi judeca î în propria.șa. 
limbă şi prin fii săi, dându-i-se reprezentanţă.. corespunzătoare 
în legislaţie şi guvernare cari asigură autonomie pentru biserică. 
și şcoală și în general o consideraţiune dreaptă, şi binevoitoare 
a tuturor repturilor şi libertăţilor naționale, politice; econo: 
mice și culturale ale poporului întreg, deci şi ale: poporului ă 
nostru, 

Poporul săsesc se alătură la hotărârea adunării naţionale 
din Alba-Iulia, prin.care se cere,:să asigure congresul de pace, 
dreptate şi libertate pentru naţiunile mari şi mici, văzână în 
aceasta o chezăşie durabilă a păcii. între popoare. 

Speră că şi ceilalți Germani din. noul stat vor proceda la” 
fel şi exprimă dorinţa, ca drepturile ce se cuvin Saşilor, să fie 

- acordate şi celorlalţi Germani şi ca unitatea, ethică a. tuturor | 
Germanilor din noul stat să fie recunoscută, - 

In conștiința deplină a importanţei acestei. hotărâri po- . 
porul săsesc se consideră de azi înainte ca membru al imperiului - 
român, iar fiii și fiicele sale ca cetăţeni ai acestui stat. Roagă pe 
Dumnezeu, ca pasul acesta, plin de răspunderi, pe care s'a simţit 
obligat a-l face, să-l îndrepte spre bine şi să-l însoţească cu bine- 

„cuvântarea sa. 

Mediaş, '8 Ianuarie 1919, 
- ” 2 , pi 

Adunarea Naţională Săsească. 

i După „Deutsche Politische FHeţte“. Sibiu 1921, Nr. 2, pag. 16. -
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ME | DECLARAŢIA ŞVABILOR DIN BANAT 

„(Timişoara 10 August 1919) 

- pentru'alipirea Banatului întreg a România 

1 In numele tuturor Şvabilor din Banat declarăm, că binele 
oricărei națiuni din Banat îl sperăm numai dela Banatul unitar, 
-nedivizat şi că un Banat divizat, cu graniţele sale nefireşti în- 
:seamnă ruina economică pentru toate popoarele din cuprinsul 

“lui, un prilej de. vecinică ceartă şi nemulțumire perpetuă, care 
“tulbură, pacea, dorită. Deaceea dorim să fie păstrată integritatea, 
Banatului, ' 

| 2; Deoarece Timișoara, care e centrul vieţii economice şi - 
sociale a Banatului, a fost alipită; "României și drepturile suve- : 
'rane ale M. Sale Regelui României s'au întins asupra Banatului, 
deoarece noi vedem în manifestul dela Alba-Iulia o chezășie, că i 

în viitorul nostru stat ne vom putea desvolta liber caracterul 
nostru etnic şi vom putea întrebuința liber limba .noastră ma- 
tternă și amândouă, caracterul naţional şi limba maternă, le vom . 
-putea desvolta neîmpedicaţi î în domeniul vieţii politice, culturale, 
economice şi sociale şi prin aceasta vom putea asigura viitorul 
nostru naţional, dorim ca, între Banatul, unitar și nedivizat, să 

"fie alipit la Regatul României Mari. 
3. Hotărârea aceasta, să se comunice conferinţei de: pace. 

DECRET-LEGE PENTRU DESFIINŢAREA SERVICIILOR AUTONOME 
ALE BASARABIEI | 

„Asupra raportului președintelui consiliului Nostru de mi- 
"niştri sub Nr. 1.292 din 1920. - 

| „Având în vedere rezoluţia blocului moldovenese aprobată 
_de Sfatul Ţării în şedinţa dela, 27 Martie |. 19 Aprilie 1918 şi 
actul unirii necondiționate, a Basarabiei cu România, emanat 
dela Sfatul ţării, în şedinţa dela 27 Noembrie | 10 Decembrie” 

: 1918, cum și procesul-verbal al congresului general al Bucovinzi 
din 15/28 Noembrie 1918. 

După „Deutsche Politische, Hefte”, din Sibiu 1922, Nr. 2, pag. 16.
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Având în vedere Decretele Legi Nr. 842,3744, din 1918, 
.. ratificate de Parlament în ziua de 29 Decembrie 1919, sanc- 

ționate şi promu xate cu, Decretele noastre Nr. 5450 şi 5452 - 
din 31 Decembrie 1919. 

Am decretat şi decretăm: ”. 
Se aprobă de noi sub rezerva ratificării ulterioare. a Cor- 

purilor- Legiuitoare cele ce urmează: . - ” 
Art; 1, — Atribuţiunile Directoratelor din Basarabia şi ale * 

Secretariatelor de Servicii din Bucovina, trec asupra puterilor 
prevăzute în Constituţie la art. 32 și 35, urmând a se exercita * 
de către Departamentele corespunzătoare ale Guvernului regal, 

Art. II. — Descărcarea; Directoratelor şi Secretariatelor, 
precum și schimbările dela art. 1, se vor face de comisiunea de 

„ unificae, prevăzută în. Decretul Lege cu Nr. 1462 din 2 Aprilie 
„1920. 
Art IL. — Numirile de funcţionari făcute de Directoratelă 

» din Basarabia, şi Secretariatele din Bucovina, vor avea aceiași 
putere ca și 'celelalte numiri de funcţionari ai Statului. Ei vor 
păstra, . drepturile câştigate prin acele numiri în ceia ce pri- 
veşte regularea, drepturilor la pensie. . 

Art. IV. — Preşedintele Consiliului nostru de Miniştri, 
este însărcinat cu aducerea, la ' îndeplinire” a Decretului Lege 
de față. 

Dată în Bucureşti la. Aprilie 1920. E 
FERDINAND - 

Președintele Consiliului de: Miniştri: General “Averescu 
Monit, Of. No. 4 din 4 Aprilie 1920. 

Li 
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