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In paginile ce- urmează să găsesc adunate diferite studii şi- 

note jurisprudenţiale, "scrise în cursul anilor 1927 —1929, - în 

Revista de Drept Public, Pandectele Române şi Dreptul. Am. 

găsit nimerit să le întrunesc la. un loc: pentruca: ele să poată fi | 

cercetate mai uşor şi pentruca, astfel să poată să se desprindă o 

idee de total asupra lor.
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Supremaţia Constituţiei - . 

INTRODUCERE + 

1. Legalitatea, fundament al Statului modern. — După lungi 

__străduinţe, Statele moderne au reuşit să-şi fundeze existenţa lor 

pe ideia de legalitate, care, redusă la cea mai simplă expresie, se 

poate formula astfel: toate organele Statului funcţionează . în 
baza unei ordini de drept, stabilită de legiuitor. și care trebuie 

respectată. Constituantul român din 1923, :menţinând acest prin- 

cipiu, definitiv câştigat, l-a întărit şi mai mult prin dispoziţia in- 

trodusă în art. 103 şi 107 din Constituţie. In: Constituţia dela 1866 . 

"ideia de legalitate nu apărea cu destulă claritate şi deaceia o lungă 
"bucată de vreme ne-a -lipsit un control al legalităţii, .iar atunci 

când s'a încercat introducerea lui, a dat loc la ample discuţiuni 1). 

Inţr'un Stat în care legea formează elementul esenţial 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 înseamnă că 

" legea edictată se impune „respectului tuturor, atâta vreme cât n'a 

fost abrogată" ?). 

“1) A se vedea discuţiunile ce-au avut loc cu ocazia întroducerii conten- “. 
ciosului ad-tiv la 1905 şi 1912, ca şi la 1910 cu ocazia desființării lui. Vezi .- 
şi discuţiile ce-au avut loc la 1912 cu ocazia discuţiei controlului constitu- : 
ționalităţii legilor. . , 2) P.-Negulescu — Curs de drept constituţional, 19217, p. 480, ]. 
Barthâlemy et P. Duez — Traite elementaire de droit-constitutionel, 1926, 
p. 195. Vezi această idee reluată cu largi desvoltări în Le contrâle juri-.. 

" dictionel de la constiteutionalite des lois'cu France de Paul Duez în volumul 
Mâlanges M. Hauriou, Sirey, 1929, | 

G. Alexianu. — Suprematia Constituţiei. | DI | 1 
. oz 
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2 a G. ALEXIANU. 

'2.— Supremația Constituţiei.— Constituantul român a înţeles să 

asigure un rol determinant în viața Statului acestui controi al le- 

galităţii. El a înţeles să dea, în prim rând, o valoare deosebită nor- 

melor 'conştituționale faţă de legile ordinare. In al doilea rând e! 

a înțeles să impună nu numai justiţiei ci şi administraţiei, respectul 

legilor existente. : | 

Pentru, a înfăptui aceste idei ale sale, el a organizat două 

instituţiuni : controlul constituţionalității legilor. şi  contenciosul 
administrâtiv. In adevăr, ideia de legalitate era adânc jignită când : 

Parlamentul, în omnipotenţa sa; trecea peste o normă: constituţio- 

nală, care, deşi nu era o normă sacro-sanctă, era totuşi stabilită cu 

anumite garanţii şi nu putea fi modificată decât tot în acelaş chip. 
Pe dealtă parte, legea n'avea altă valoare decât să reguleze: ra- 
porturile indivizilor între. ei, căci, deşi existau legi care regulau. 
raporturile dintre indivizi și Stat, ele aveau numai o valoare pur teo- 
'retică, deoarece dacă Statul nu voia să le respecte, nu exista mijloc 
de a-l constrânge. 7 a Ă , 

Când Statul modern își organizează noua sa: înfățișare, cea 
dintâi idee care-l.preocupă este aceia a stăvilirii abuzului admi- 

"nistrativ: de aici invenţiunea constituțiunilor şi -pe cale jurispru- 
denţială instituirea unui control al legalităţii, operă capitală a 
Consiliului de Stat din Franţa. 'Astăzi e 

„Stat fără existenţa acestui control. - | | 
3. — Legi fundamentale şi ordinare, — In ţările cu constituţie 

„rigidă, sa pus întotdeauna problema deosebirii între legile ordi- 
nare şi cele' constituționale. 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 această privință nu există 
nici.un fel de divergenţă.: toţi autorii erau de acord să recunoască 

"că o lege ordinară nu poate modifica o lege prestabilită şi sfântă, 
pe care Parlamentul şi Prinţul n'o pot 

- însărcinări expres date de naţiune 1). Aa 
4. — Constituţie nescrisă şi constituţie flexibilă.— Această deo- 

sebire între -legile fundamentale şi legile ordinare .nu poate exista 
în ţările cari au constituţiune nescrisă sau în acele cari au consti- : 
tuțiune [lexibilă 2). În aceste ţări, în principiu; legea ordinară are . 

greu de conceput viață de 

„modifica decât în baza unei 

4 

| D Vatiel - Le droit des gens, liv, |, ch: III, Ş 34, 2) „O constituţie „tlexibilă“ este o constituție în vi ărei i lege, oricare ar îi, poate fi legal schimbată cu ati 3 uguriuță căreia orice eaş uşurinţă şi cu aceeaş
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“putere suverană şi nu se găsește altă lege,- prestabilită și sacră, care” 

să-i limiteze domeniul. Şi totuşi, chiăr în aceste țări, există,:0 or-. 

dine constituţională care, deşi nescrisă, se impune atenţiei legiui- 

torului ordinar. Sunt principii cari sunt considerate fundamentale 

pentru viaţa Statului şi de cari nu îndrăzneşte nimeni să se atingă. 
In aceste ţări drepul .constituţional este un: produs istoric, elaborat 

în cursul secolelor. | ” a , 

5 — Organe politice, însărcinate cu controlul legalităţii. (Juristul 

Constituţional). — Şi dacă, totuşi, o lege ordinară a fost votată în 

disprețul legii fundamentale, care va fi autoritatea menită să. cons- . 

tate acest lucru și să stabilească sancţiunile -legale ? Dacă Parla- 

mentului singur i s'ar da căderea de a 'judeca dacă legile pe care 

le votează sunt sau' nu în acord cu legile 'constituționale, -: atunci 

_ ne-am găsi în fața unui auto-control, care n/ar prezenta nici un. fel 

de garanţie. Este adevărat că acest auto-control ar avea şi dânsul 

o sancţiune : membrii parlamentului, trebuind să se adreseze. din 

nou alegătorilor, ar putea suferi consecințe din faptul depăşirii tex- 

tului constituţional, consecinţe care -ar duce la refuzul acordării 

din nou a mandatului parlamentar. Dar această consecinţă este în- 

depărtată și destul de greu de realizat în "practică. Aceasta a fast . 

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 a Primului Imperiu şi: în- 

făptuită a doua oară; în Constituţia dela: 14 Ianuarie 1852. Acest - 

Senat conservator, nu numai că nu şi-a îndeplinit rolul său — căci. 

_nu cunoaştem nici o: lege declarată neconstituţională în timpul cât 

“a funcţionat — dar dimpotrivă, prin senatele-consulte pe care le-a 

dat, a adus o serie de,modificări Constituţiei,:pe cale: de amenda- 

mente; justificând aceasta în virtutea principiului —. puţin cam: 

curios — că cine are dreptul să păzească” un text de 'lege, are 

“ dreptul să-l şi modifice 1). Senatul conservator — cu tot titlul său 

— se dovedeşte un organ politic prin excelență, care nu este în 

formă de un singur şi acelaş corp. „Flexibilitatea“ Constituţiei noastre 

constă. în dreptul Coroanei şi a celor două Camere ve a modifica. sau re 

a abroga orice lege. . - , - i 

„O constituţie „rigidă“ este o constituţie în virtutea căreia anumite 

legi, cunoscute în general ca legi fundamentale sau constituționale, nu. pot 

fi schimbate în acelaş fel ca şi legile ordinare“. ( Dicey, Introduction 4 

/'âtude de droit constitutionel, 1902, p. 112-113). ” , . - 

1) Această idee, sub o altă formă însă, a fost iarg împărtăşită de 

Curțile supreme din America, atunci: când au înlăturat ca -neconstitutionale. . 

amendamentele aduse Constituţiei. 

7 , sa
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stare să reziste injoncţiunjlor puterii executive şi în special voinţei 

„de neînfrânt a lui Napoleon L. Experienţă pe care ne-o pune la în- 

demână acest organism în privinţa controlului constituţionalității 

legilor îl determină pe Hauriou să declare că „un organ politic, 

statuând asupra constituţionalităţii legilor şi independent, ar fi cu 

mult prea puternic, ar fi stăpânul guvernului. Această experienţă 

condamriă în mod absolut controlul constituţionalităţii legilor 
printr'uin' organ politic,. deoarece trebuie ca acest control al consti-- 

 tuţionalităţii să fie în acelaş timp independent şi inofensiv pentru 
guvern“ 1), pc o. . i 
6. —-Promulgarea — mijloc de control. — Ar putea fi dată 

-. această sarcină a controlului constituţionalităţii legilor în grija Şe- 
- fului Statului, care, cu ocazia promulgării legilor, ar examina dacă 

acestea întrunesc toate. condiţiile legale din punct de vedere cons-. 
tituţional, atât ca formă, cât şi ca fond. El ar putea refuza promul- 
garea acelora pe care le-ar crede că nu întrunesc condiţiile cerute 
de Constituţie. Dar, în acest caz, Şeful Statului ar fi pus în conflict. 
-u puterea legiuitoare. | sar da astfel căderea să aprecieze .va- 
loarea legilor şi să cenzureze activitatea unui întreg Parlament. 
"Parlamentul, la .rândul lui, ar căuta să. reacționeze şi iată astfel o 
luptă de natură. politică între aceste două elemente, luptă cate ar: fi trebuit să rămână numai pe terenul juridic. In Franţa, Șeful Sta.. 
tului are această prerogativă de a cere Camerelor să supună legea. 
votată unei noui deliberări. Dar el n'a uzat niciodată de dânsa, căci ar fi dat naştere la un conflict socotit dr ept o adevărată lovi- tură de Stat. Sancţiunea nerespectării pactului fundamental 'trebuie- să fie posterioară, pentrucă numai atunci ea poate avea întreaga forţă morală și poate apare mai mult lipsită de preocupări de natură. politică. „Una din politicele. cele mai înțelepte ale dreptului, spune Hauriou 2), consistă în a nu face să intervină mijloacele sale de. îndreptare decât după un interva] de timp, când focul acţiunii a 

Cu atât mai rău dacă dânsele au cauzat pagube. Va încerca să le: repare, dar pacea socială! se poate menţine numai cu acest preţ, căci intervenții premature ar da naştere la conflicte 'nesfârşite și ar - „Gompromite chiar pe judecător în luptă“, - i | 

DM. Hauriou — Prâcis 'de dro 2) M. Hauriou, op. cit., p. 267 ; , 

it constitutionnel, 1929, p. 268.
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In sistemul constituantului român, Șeful Statului are un im- 
“portant rol de control a constituţionalităţii, căci el are, pedeoparte, 
dreptul de iniţiativă şi de altă parte, dreptul de a sancţiona și pro-: 
mulga legile, putând refuza promulgarea acelora pe care le-ar găsi 
neconstituţionale sau neconforme 'cu vederile lui (art. 88 al. 3 
Constituţie ). cc e 

7. — Controlul exercitat de puterea judecătorească.— Controlul 
constituționalităţii legilor revine deci în mod firesc puterii judecă- - 
torești, ca una ce este chemată. să interpreteze legile. Căci acest : 
control nu este altceva decât examinarea legii ordinare şi inter- 
„pretarea ei în raport cu altă lege, superioară acesteia, de natură 
“constituţională. Misiunea însăşi a judecătorului este să interpreteze 
legile .şi să aplice sancţiunile acolo unde . s'a violat textul legii. 
Această misiune trebuie să se întindă şi la examinarea. Constitu- 
ției, căci a nu aplica sancţiuni pentru nerespectarea . dreptului 
constituţional, ar însemna să negăm existența unui drept constitu- . 
țional. O normă de drept, neavând o 'sancţiune care s'o facă res- . 
pectată, devine un simplu precept moral. ” 

Acest. control, pe care puterea judecătorească îl exercită în 
privința constituţionalității legilor, a fost şi -este încă socotit ca 

- “venind în conflict cu principiul separaţiei puterilor, o dogmă care 
este definitiv dobândită pentru 'umanitate, care este acceptată azi 
de toată lumea, fără discuţie. Principiul separaţiei. puterilor pre-. 
tinde o independență aproape absolută a puterilor între dânsele. - 

“A da unei puteri — puterii judecătoreşti — dreptul de a controla 
actele puterii legiuitoare, înseamnă — s'a susținut multă vreme — să 
eludezi acest important principiu, dobândit. de omenire cu atâta 
greutate şi jertfe 1). a | i | 

Acei cari au afirmat acest lucru au căutat să nesocotească a- o 
__ devărata teorie a lui Montesduieu, inspirată şi lui de Aristotel, a- 
“supra separaţiei puterilor, după care separaţia celor trei puteri ale 

" Statului nu constitue un cadru rigid, ci dimpotrivă, un cadru suplu, 
în care puterile colaborează în vederea îndeplinirei aceloraşi func- 

1) La noi a avut loc o importantă discuţie în această privinţă, pri- 
lejuită 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 le- 
galitatea actelor administrative. A se vedea, deasemeni, importanta. discuţie 
ce-a avut loc în Parlament în 1912, cu ocazia reintroducerii contenciosulut 
administrativ, - desfiinţat, în 1910, “precum şi judicioasele lămuriri date ded. 
prof. Paul Negulescu, raportorul şi autorul legii Curţii de Casaţie din 1912. 
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țiuni şi se controlează reciproc.” Această separaţiune, bazată pe co- 

- laborare 'şi control, asigură viaţa internă a Statului şi constitue cea, 

"mai serioasă garanţie: a libertăţii 1). A lăsa aceste puteri în cea mai 

deplină independenţă, fără -nici un fel de control, înseamnă a men- 

ține vechiul absolutism al Statului. 

-.” Puterea judecătorească are,-din acest punct de vedere, un rol 

„" covârşitor în Stat, căci dânsa controlează atât actele puterii legiui- 

toare. cât şi acele ale puterii executive. Anularea unei legi ca ne- 

constituțională, 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 a- 

supra celorlalte puteri. Controlul reciproc „al puterilor asigură le- 

gala şi buna lor funcţionare. Puterea judecătorească are, prin însăși 

natura 'sa, rolul de a fi în Stat regulatorul bunei funcţionări a prin- 

cipiului separaţiei puterilor. o 

” 8. — Constituţia scrisă.— Puterea judecătorească, după art. 103 

al Constituţiei noastre din 1929, este expres însărcinată să supra- 

„vegheze intangibilitatea normelor! consţituţionale. Legiuitorul cons- 

tituant a socotit necesar să organizeze un control al constituţiona- 

lităţii legilor, pentrucă i s'a părut că instituţia Senatului n'ar fi su- 

ficientă. să îndeplinească acest rol. El a înţeles să dea acest control 
în căderea puterii judecătoreşti ; dreptul constituţional devine ast- 
fel un drept pozitiv, un' drept sancţionator. O constituţie rigidă, 

cum este constituția noastră, care.nu poate fi modificată decât cu 

paza anumitor forme, deosebite de acele ale unei legi ordinare, tre- 

buie să. fie complectamente respeciată de puterea legiuitoare ordi- 

nară. La' popoare fătă-opinie publică, Constituţia rigidă este o se-: 

- sioasă garanţie de progres, de stabilitate și de desvoltare nor-. 

_mală 2). De. aici interesul! respectului integral al Constituţiei. Și 
este: un fenomen lesne de Veriticat: popoarele cu opinie publică 

serioasă; cu un înalt spirit de conservatorism, au, adoptat forma 

scrisă şi rigidă, a. Constituţiuriilor. Constituţia rigidă fiind în 

principiu de o durată mai lungă, prezintă un mare avantagiu faţă de 
„constituţia flexibilă, prin faptul că .ea este mai lesne cunoscută de 

11) Montesquieu — Lisprit des lois, cart : i 2 . s, cart. XI, cap. VI 

laica poseph Barthelemy și Paul Duez—Traitâ elementare de droit 
gl ed. 1926,.p.:186 şi urm.,: văd în supremaţia Constituţiei 

- de -- ite- et de stabilite - juridi -j . A : 7 
ganisce'i, .. ai v, de ilite juridique, incarne 'la' democratie or-



masse ; chiar numai forma scrisă prezintă .deasemni un anumit ca- 

racter de stabilitate şi de preciziune, ceiace-i dă o .mare superiori- 

tate şi o face să fie mai lesne respectată. de guvernanţi. „Consti- 

tuţia scrisă, spun, dd. Barthelemy şi Duez, va fi mai lesne iubită de 

“democraţie decât. Constituțiunea. nescrisă : democraţia iubeşte 

ceiace-i net, simpli, direct“ !).: Pentru democraţie, cercetarea. şi 

| stabilirea obiceiului constituţional şi a tradiţiei constituţionale, cons- 

titue un adevărat prilej de a revendica forma scrisă a Consituţiei ; 

căci democraţia nu poate concepe ca “descoperirea tradiţiei consti- 

tuţionale şi stabilirea obiceiului constituțional să fie privilegiul a- 

numitor oameni și să poată constitui un obiect de discuţie. Consti- 

tuția scrisă apare deci „ca un instrument -de educație politică al 

democraţiei“ 2). Mai “mult încă; constituţia scrisă garantează şi 

întăreşte ideia de legalitate. - 

Supremaţia legii. fundamentale. poate fi examinată şi -atunci 

„ când este vorba deo constituţie nescrisă, căci şi în această ipoteză 

* norma constituţională prevalează asupra normei ordinare. Dar su- . 

premaţia constituțională, sub forma ei juridică, apare în adevăratul 

înţeles al cuvântului numai acolo unde Constituţia păstrează forma . 

rigidă; Acolo, orice lege făcută cu nesocotirea textului constitu- 

țional trebuie să fie declarată ilegală. Căci Constituţia” a stabilit 

anumite organe — Parlamentul în speţă — cărora le-a dat o anu- 

- mită competenţă, aceia de a alcătui legi; această competență nu 

“ poate însă să exceadă drepturile ce i-au fost acordate : Parlamentul 

ru poate alcătui legi în disprețul textului constituţional. 

In timpul regimului constituţioriăl, de multe ori organele dele- 

__gate de Constituţie, Parlamentul, în special, au excedat .competința 

"lor, întocmind legi: cari depășeau textul constituţional şi devenind. 

prin chiar acest fapt, ilegale. Problema care s'a pus a fost aceia de 

a- şti care este organul menit să restabilească legalitatea, cenzurând 

actele Parlamentului, contrarii dreptului.  „„Numesc lege contrară 

dreptului, spune, Duguit*) orice lege formală care conţine o dis-, 

poziţie contrară, fie faţă de un principiu de drept superior, aşa cum 

este observat de conștiința colectivă a “poporului, fie faţă de o dis- 

poziţie i înscrisă. în declaraţia” drepturilor, fie însfârșit faţă de o dis- 

1) Op. cit., p. 190. IN ” 
„2) Barthelemy -şi Duez,. op,. cit., p. 190. e . 

. 3) Duguit,. Traite. de droit coristilutionnel, ed. Il, 1923,..vol..IIl,.: 
pagina 659. ! | | E | 

- . „ 
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poziţie a legii coastitiiționale rigide,” în ţările. e cari, ca Franţa şi Sta- 

tele-Ulnite, au adoptat această ierarhie a legilor”. 

S'au înfățișat în: această privinţă două: sisteme, deosebit “de 

interesante pentru problema ce studiem : NE | 

„. Controhul „ constituţionalității legilor printrun organ 

: pole, ; E 

„22. Controlul constituţionalităţi legilor printr: un . organ ju- 

risdicţional. . 

Ş 1. —— Controlul constituționalității legilor făcut de un 
„organ politie. | 

9. — Constituţionalitatea externă. — Intre încercările făcute 
_pentru a. se .găsi un mijloc mai propriu pentru controlul 

_constituţionalităţii legilor trebuie să semnalăm sistemul pro- 

pus 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, a- 

nulând toate legile contrare Constituţiei 1), SIE E 

| "O încercare de asemenea natură a fost făcută şi în Franţa în. 

două rânduri. Desigur, aici nu este vorba, de controlul constitu- 

ționalităţii exteme a legilor. Acest control!a existat totdeauna şi 
„există şi azi în Franţa. Atunci cârid este vorba de o lipsă esen- 
ţială a unei legi, spre exemplu, atunci când o lege'n'a fost votată 

de unul din corpurile -legiuitoare, şi totuşi această lege a fost pro- . 

mulgată, atunci .toţi -magistraţii sunt competenți să judece constitu- 

ționalitatea acestei legi şi s'o înlăture, pehţru bunul motiv că nu ? 

ne găsim în faţa unei legi. Magistraţii au să aplice legea şi nu o 

dispoziţie care n'are nici o valoare legală, deşi păstrează aparența 
unei legi 2) . Controlul acestei constituționalităţi poate fi făcut şi 
„de Preşedintele , Republicei, cu ocazia” promulgării legilor. Căci 
promulgarea legilor constitue actul prin care Preşedintele atestă 

1) Joseph Barthelemy, op. cit, p. 204, . 
2) „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 
constituţionalitaţea legii pentru a decide că un tribunal nu poate să aplice 
o astiel de dispoziţie : aceasta nu-i o.: lege ; unul din elementele actului 
legislativ îi lipseşte (A. Esmein, op. cit., p. 642,-în notă; G. Jeze — Les 

„ princips gencraux de droit administratif, 1925, t. |, p. 350). ” o 
4
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tuturor că textul pe care-l subscrie a devenit: text de lege cu res: 
"pectul tuturor formelor! cerute 'de Constituţie 1). - 

10. — Constituţionalitatea intrinsecă. — Atunci însă când este 

vorba de a:se examina constituițonalitatea intrinsecă a unei legi, 

problema devine mai dificilă 2). Discuţii nesfârșite au și astăzi loc 

dacă acest control trebuie făcut de un organ politic sau de un or-. 

- gan jurisdicțional. Aproape unanimitatea autorilor sunt de acord 

în a respinge ideia unui control exercitat de un organ politic şi 
cer cu toţii exercitarea acestui control al constituţionalității legilor 

de către un organ .jurisdicțional. Motivele care-i  deterimnă 

sunt: trase din experiența pe care a făcut-o -Franţa prin cre- 

iarea unui organ politic ' care să controleze :constituționalitatea 

legilor. a i. | 

In adevăr, exemplul Americei, 'unde textul. constituțional se : 

bucura de un respect deosebit şi era dat în paza tuturor instan- - 

ţelor judecătorești, a influențat pe: oamenii politici din Franţa şi 

i-a făcut să se gândească şi ei la un sistem de a cenzura actele 

Parlamentului, în raport cu textul constituțional. Publiciștii seco- 

ului XVIII susțineau, ca' şi oamenii Revoluţiei, de altfel, necesi- 

tatea de a se înscrie în Constituţie o declaraţie: imperativă a drep- 

tuirilor declarând nule pe toate acele legi cari ar fi contrare Consti- 

_tuţiei 3). Aceatsă concepţie fu formulată de Dupont de Nemours 

în 1789 şi fu reluată de Robespierre, cu ocazia proectului de Con- 

raţia drepturilor este Constituţia tuturor: popoarelor ; celelalte legi 

- sunt prin natura lor muabile şi subordonate acesteia ; ea trebuie să- 

fie totdeauna prezentă tuturor spiritelor ; să strălucească în fruntea 

1) A se vedea şi studiul d. M. Waline-—Elements d'un theorie.de la: 

juridiction constitutionnelle en' droit francais. în :Revue du droit public, 

“1928, No. 3, p. 441. . . 

2) Totuşi, Duguit crede că judecătorii, intrând în analizarea formei ex- 

terne a unei legi, proced la examinarea constituţionalității 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). Impotriva acestei păreri se ridică marea majoritate a autorilor, 

în frunte cu d. Jăze, care se exprimă astiel: „Fără îndoială, tribunalele. nu- 

pot controla actele. Parlamentului, dar pot. verifica pe acele ale Preşedin- 

" telui şi decide că promulgarea, care nu-i un act parlamentar, e viţiată- de 

nulitate şi nu poate da caracterul unei, legi unui text care n'a fost votat. de 

cele două Camere (Revue du droit public, 1928, p. 380: Vezi şi OG. Jeze; op. -: 
cit., p. 368-372). . - E 

3) A. Esmein, op. cit., p. 637. | 

. 

-:venţie, în şedinţa dela: 10 Mai 1793, sub această formă : „Decla :. 

. 

7
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Codului vostru public ; primul articol al Codului să fie garanţia 

formală a tuturor drepturilor omului ;. al doilea, să dispună că orice 

lege care le atinge, este tiranică şi nulă” !). a 

__- 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 acestui pact el o pre- 

vedea în art: 5 al proectului său: „Orice articol al actului cons- 

tituțional sau al oricărei. legi  subsecvente,. care ar contrazice 

zantul pact, este nulă” ?). dn d e 

11. — Juriul constituțional a lui Siey&s. — Acela care pune însă 

în mod lămurit problema controlului constituţienalității legilor de 

către un organ politic este Sieyăs, în discursul -său vestit în Con- 

venţia dela 2 thermidor, anul III. El cere creiarea unui organ de! 

natură politică, care să anuleze din oficiu, sau la cererea celor in- 

teresaţi, orice act. 'sau orice lege care ar fi contrară Constituţiei 3), 

Mai mult, acest juriu avea chiar un ro! de constituantă *). 

__ Această idee a lui Sieyăâs este împărtăşită de Napoleon | şi rea- 

lizată sub forma senatului conservator din Constituţia anului VII. 

După concepţia lui Siey&s, înfăţişată în planul de Constituţie ce 

întocmise, senatul conservator este un organ independent de pu- 

terea legiuitoare, statuând aparte şi având căderea să anuleze, din 

- propria iniţiativă sau la sezizarea 'Tribunatului, orice lege sau orice 

act al guvernului, care ar fi contrar Constituţiei” *). | 

Pentru realizarea acestui important rol ce i-l rezervă Sieyes so- 

'coteşte că este absolut necesar să-i se dea o constituire indepen- 

-dentă. Propune să fie alcătuit din oameni în vârstă ; funcţia aceasta 

t 
. 

op..cit., p..637. : 
1) Reimpression de Lancien Moniteur, t. XVI, p. 464, citat de Esmein, 

2) Esmein, op. cit., p: 637. | Na , . 

3) „Je demande d'abord un Jury de constilution, ou, pour franciser un 

peu le mot de ijury et le distingner dans le son de celui de jure, un jurie 

- constițutionnaire. C'est un veritable corps de: representants que je demande 

avec mission spâciale de juger les reclamations contre toute-atteinte qui st-- 

rait portte ă la Constitution. Voulez-vous donner, une sauvegarde ă la Cons- 

titution, un frein salutaire qui contienne chaque action reprezentative dans - 

les bornes de sa production sntciale, etablissez une jurie constitutionnaire“ 

(Citat de Esmein,:Hauriou, Barth6lemy).  . . - . 

A „Il faut, spunea Sireyes, ă une Constitution, comme a tout corps, 

„ organise, art de s*asimilter les matitres de son juste developpement. Nous 

“lui donnons, en consâquence, la faculte de 'puisser sans cesse autour d'elle 

dans, les. lumitres et experience de sitcies, afin quelle se tienne toujours ” 

- au niveau -des besoins contemporains). :-:-- :-: Sia 

5) ]. Barthelemy, op. cit., p. 205.
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devenia incompatibilă cu orice altă ocupaţie ; 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 influenţă sau 

presiune, li se asigura o bună retribuţie şi posibilitatea de recrutare- 

prin cooptare „dintr'o listă a notabilităţilor naționale” ?). | 

- 12. — Senatul Conservator al anului VIII.—Dar planul lui Sie- 

- yes, împărtăşit principial de Napoleon, a suferit importante modi- 

ficări când a fost înfăptuit în Constituţia 'din 22 -frimaire, . anul 

VIII. Napoleon nu putea îngădui existența unui organ atât de 

independent şi cu puteri aşa de mari. Deaceia, păstrând aparent 

toate măsurile care să-i asigure independenţa, 'reușeşte să-l: facă în 

practică să-i fie complectamente servi]. În primul rând reduce nu-. 

mărul 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 Consul, de Tribunat şi de Corpul. 

legislativ. Toate celelalte drepturi şi incompatibilităţi ale Senato- 

rilor se menţin, cu deosebirea că Napoleon îi face inamovibili. El 

restrânge însă dreptul de a cerceta din proprie iniţiativă neconsti-! 

tuţionalitatea actelor guvernului sau legilor votate de Parlament. 

senatul nu poate face acest lucru decât la cererea 'Tribunatului sau 

“a guvernului (art. 21 Constituţia an. VIII). Napoleon reușește să-i 

dea acestui corp puterea de a modifica Constituţia 2)., | 

Dar ăctivitatea acestui Senat conservator n'a corespuns.deioc. 

"aşteptărilor ci el a devenit chiar dela început un instrument docil 

în mâinile guvernului şi mai ales ale Primului Consul. Acest fapt se 

datorește în prim rând compunerii Senatului. Napoleon, care nu . 

î) J. Barthâlemy, op. cit. p. 205., - A. 

2) Prin senatul-consult, din 16 thermidor an. X, art. 54 îşi arogă 

dreptul :de putere constituantă' pentru colonii şi dreptul de a interpreta şi 

complecta constituţia metropolitană (Barthâlemy, loc. cit.). Pentru constitu- 

ţia metropolitană acest drept rezultă din interpretarea art. 21 al Constit. 

an. VIII, consacrată de, senatul-consult din 15 nivOse an. IX, relativ la mă- 

surile de poliţie : „Considerând că Constituţia n'a determinat măsurile de 

siguranţă. necesare de luat într“un paz de asemenea natură ; că, în tăcerea 

Constituţiei şi a legilor... dorința şi voinţa poporului nu pot fi „exprimate 

decât de autoritatea, pe care a însărcinat-o în mod special să păstreze 

pactul social şi să menţină sau să anuleze actele favorabile sau "contrarii 

Chartei Constituţionale ;-că, după acest principiu, Senatul, interpret şi pă- 

zitor al acestei Charte, este judecătorul natural al măsurii propuse în această 

împrejurare de guvern... etc.“. (Citat de Andre Biondel, Le contrâle juri- 

dictionnel dela constituționnalite des-lois, 1928, p. 182). lar- în Senatul- 

consult din 16 thermidor an.:1 se declară în mod categoric că tot ce. nu-i 

“ prevăzut în Constituţie şi tot ceiace este necesar pentru funcţionarea ci, apar- 

ține Senatului să stabilească. ,
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vedea în această instituţie decât un paravan,"care să mascheze a- 

totputernicia sa, reuşi să facă să intre toţi partizanii săi, oameni . 

plecaţi, incapabili să se opună voinţei lui1).  Insuşi  Na- 

poleon spune de acest Senat în proclamația dela. Fontainbleau, 

din August :1814:-,,Un semn era un ordin pentru Senat, care fă- 

cea totdeauna mai mult decât i se cerea“. Această servilitate a Se- 

natului deveni și mai accentuată când Primul Consul dobândi. 

dreptul de a numi direct pe senatori, în urma articolului 63 al 

Senatului-consult din 16 thermidor, an. X. Veleităţi de indepn- 
dență ca aceia din 1801, când: Senatul coopta pe abatele Gregoire 

candidatul corpului legiuitor, în' locul generalului Lamartilliere, 

candidatul Primului 'Consul, n'au 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 ne- 

" constituţionale ; el n'o putea face decât atunci când era sezizat de 

Tribunat sau de guvern, care, fiind tot atât de servile lui Napo- 

leon n'au făcut-o niciodată. Sezizareă pentru inconstituționalitate 

nu se putea face, în conformitate cu Constituţia 2), decât în tez- 

„men de zece zile dela emiterea actului de Corpul legiuitor. Dacă 

nu, era atacat în. acest. termen, intervenia “promulgarea Primului 

Consul, după care legea nu mai putea fi atacată pentru neconsti- 

tuționalitate. E | . 

Senatul conservator, instituție eminamente politică, nu şi-a 

putut îndeplini rolul pe care i-l hărăzise Siey&s, tocmai din cauza 
acestui caracter. al său şi din cauza marei .personalităţi a lui Na- -: 

leon, n'au făcut-o niciodată. Sezizarea pentru inconstituţionalitate 

D. Barthelemy spune : „recursul pentru. neconstituționalitate, con- 

dus de însăşi guvernul, era evident o garanţie iluzorie în acest re- 
gim .cezarian 2). . E - | | 

13. — Constituţia din 14 Ianuarie '1852. — A doua încercare 

1) In prima compunere a Senatului găsim şi nume care se bucurau | 
de o mare autoritate: Berthollet, Laplace, Monge, Lacepe de Lagrange, 
Daubeuton, etc., dar aceştia erau majoraţi de rest, care erau în general aleşi 

„dintre „les fatigu6s d'un ordre €levâ“, oameni liniştiţi sau timizi, cari erau 
dotați cu o sinecură drept încoronare a carierii publice (Barthelemy, op 
cit., p. 206). ! . . . A ” 

2) Art. 37 al Constituţiei din 22 frimaire, an. VIII: „Orice decret al 
Corpului legislativ, a zecea zi după emiterea sa, este promulgat de Primul 
Consul, afară numai dacă, în acest -termen,.nu sta declarat recurs la Senat 
pentru cauză de inconstituţionalitate. Acest recurs nu: poate avea loc împo- 
triva legilor promulgate“. - - 

3) J. Barthâlemy, op. cit., p. 207.
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de a se organiza un corp politic, menit să controleze constituționa- 
litatea legilor, fu înfăptuită în constituţia din 14 Ianuarie 1852, 
Acest Senat, constituit din toate „ilustrațiile țării” era Corpul 
Ponderator !), „păzitorul pactului fundamental. și al libertăţilor. - 
publice”. In fața acestui Senat trebuiau să fie aduse toate legile, 
înainte de promulgarea lor ; ele erau examinate din puact de ve- 
dere al constituţionalității şi al principiilor superioare cari stăteau 
la baza Statului 2). Aici găsim origina celei de a două Camere,. 
menită să discute legile din toate punctele. de vedere, "cu aceiaş 
competință ca şi prima Cameră.,; Evoluţia constituțională a Impe-: 
riului al doilea avea să dea Senatului caracterul de a doua Ca-- 
meră legislativă, permițându-i să discute pe terenul oportunității, 
legile. votate de .Corpul legiuitor“ 3). 

Spre deosebire însă de Senatul an. VIII, Senatul Constituţiei. 
din 1852 avu căderea să judece constituţionalitatea tuturor. actelor 
„care-i erau deferite fie de guvern, fie de cetățeni. El își păstrează. 
însă dreptul de a modifica Constituţia, de acord cu puterea 'execu- 
tivă. 

aceleaşi motive pe! căre le-am arătat mai sus. La acestea putem 
adăoga că deşi funcţia de Senator era gratuită, totuşi Impăratul 
știa, prin dotaţiuni speciale, să câştige bunăvoința senatorilor, 

In genere, controlul constituționalităţii legilor, făcut de un 
organ politic, nu poate-da rezultate satisfăcătoare, din cauză că nu. 
se găsesc mijloace suficiente pentru a asigura independența  aces- 
tui organ față de Parlament și mai ales faţă de puterea executivă. 

, 

| jurisdicțional 

„14. — Superioritatea acestui control.—Aplicaţiunea legilor este 
„“de esenţa firească a misiunei magistratului. ' Acestuia îi incumbă. 

- 1) Sistemul acesta desigur l-a inspirat pe Cuza Vodă atunci când, la! 
1864, a 'dat Statutul său, după exemplul Constituţiei. din Savoia. . 

2) Art. 26, 27 şi 29 Const, 1852: „Senatul'este păzitorul pactului 
fundamental şi al. 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 contrare sau ar aduce atingere Constituţiei, religiei, moralei, libertăţii 
cultelor, libertăţii individuale, egalităţii cetăţenilor înaintea legei; inviola-. ” bilităţii proprietăţii şi principiului inamovibilităţii magistraturii ;-2* acelora 
cari ar putea compromite apărarea teritoriului. Senatul menţine sau anu-. „lează toate actele care-i sunt deferite, ca. neconstituţionale de guvern, sau denunţate, pentru aceeaş cauză, prin -petiţiile cetăţenilor“, . - : 3) Barthielemy, op. cit., p. 207. i 

Dar nici această încercare n'a dat rezultate mai bune, pentru. 

$ 2.— Controlul constituţionalităţii legilor printr'un organ. 

-
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sarcina: de a le interpreta şi de a rezolvi conflictul dintre diferite 
iegi, arătând care-i legea care se aplică în speţă. Neipărat, tot: 

judecătorului trebuie să-i revină sarcina de a rezolvi conflictul ce 

„S'ar putea naște între o lege: constituţională și o lege ordinară şi 

să declare care din aceste două este aplicabilă 1). D. Jăze,-exa- 

„minând această problemă, se exprimă astfel:): Demonstrația 

acestei propoziţii, se rezumă în silogismul următor, de o rigoare de 

neînlăturat. Tribunalele, pentru a rezolvi: procesele deduse în faţa 
lor; trebuie să aplice legea. Dacă una din părţi invoacă o lege or- 

- dimiară şi dacă cealaltă parte invoacă--o dispoziţie constituțională 
contrară, judecătorul se găseşte în prezenţa unui conflict al legilor: 
"neapărat, 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 decât 
legea ordinară. Judecătorul are deci nu numai puterea, dar datoria 
de,a ţine-ca. neavenită legea. ordinară, dacă-i demonstrat că-i con- 

"trară Constituţiei. Dacă n'ar face-o, ar refuza prin aceasta să a- 
plice legea constituţională,” adică cea mai puternică". 

Organul jurisdicţional,- menit . să controleze" constituţionali- 
tatea legilor, prezintă un avantagiu nediscutat faţă: de organul po- 
litic, pe simpla: consideraţie a 'independenţii puterii judecătorești 
şi a modului obiectiv de recrutare a membrilor ei. Aceste două ele- 
mente sunt hotăritoare pentru reușita acestui control 5). Căci, dacă 

1) -Origina controlului constituționalităţii legilor o găsim în prac- 
tica întrebuințată în coloniile engleze ale Americii de Nord. Aceste co- lonii, fundate de baza unei charte, dată de monarh, dobândeau un anumit 
drept propriu de legiferare. Dar acest drept era expres limitat prin chiar charta: care-l. acordase. Orice: lege care ar fi depăşit limitele fixate de - charta constituțională era nulă şi' putea fi atacată ca atare de guver- nator în faţa lui Privy Council al monarchului (Esmein, op. cit., p. 268). - 2) G. Jeze — Ltinconstitutionnalite des Lois en Roumanie, R. D. P., 1912, p. 140-141. | . ” i 

3) În remarcabilele propuneri făcute în 1903 de d-nii Ch. Benoist şi: Jules Roche, pris care-se cerea creiarea unei Curți: jurisdicționale spe- ciale, care să cenzureze atingerile aduse Constituţiei şi libertăţilor indi- -- viduale, aşa cum rezultă din Declaraţia Drepturilor Omului şi Cetăţeanului din 1791, se insistă în deosebi asupra modului de constituire al acestei Curți. Ea trebuia. să fie compusă dintr“un preşedinte şi opt judecători -nu- miţi prin decret, pc baza jurnalului Consiliului de miniştri dintro listă de prezentare: de 27 de membri alcătuită de Curtea de Casaţie, Consiliul de Stat, secţiunea de legislaţie a Academiei de ştiinţe morale şi politice. Fa- cultățile de drept, Ordinul avocaţilor la Consiliul de Stat și la :Curtea de Casaţie, Consiliile ordinului avocaţilor pe 'iângă -fiecare Curte de Apel Membrii acestei Curți trebuiau. să fie inamovibili şi n'aveau drept să pri- . - “ '
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puterii judecătoreşti nu-i se asigură întreaga independenţă, ea nu- și 
"va putea îndeplini rolul său. În orice caz însă, controlul succesiv 

"al. mai multor instanţe şi publicitatea desbaterilor sunt: menite să 

asigure o funcţionare normală acestei instituţiuni. “Deasemeni;. de 

o inare importanță este şi chestia de a „şti cine poate: seziza ins-- 

tanţa jurisdicţională spre a se pronunța asupra 'inconstituţionali- 

tăţii : o poate seziza orice parte interesată şi o poate face pe calea 

„acţiunii directe, sau sub forma excepţiei de incostituţionalitate ? 

lată atâtea elemente hotăritoare în 'exercitarea acestui control şi. 

în reuşita instituției. Dar înâinte de-a ne fixa asupra unui sistem 

“să trecem în revistă evoluţia acestei instituţii şi roadele pe care 

le-a dat în diferite ţări. i 

A. = Statele Unite. 

15. — Elemente favorabile controlului constituționalităţii. +- 
Statele-Ulnte 'sunt ţara care-a văzut apărând pentru prima dată, 

în. formă jurisdicţională, controlul constituţionalității legilor, ins- 
pirat desigur de practicele constituționale engleze !) Dar Consti- 

mească nici un fel de distincție sub nici o formă dela guvern sau să 
ocupe .vreo altă funcţie publică. :D. Jules Roche cere ca. acest control! al 

„ Constituţionalităţii legilor să fie dat în judecata Curţii - de. Casaţie, seeţii 
„unite, care avea să statueze asupra reclamațiilor. făcute de. cetăţeni pentru 

încălcările aduse Constituţiei de puterea legislativă şi de cea executivă. 
(Prop. Ch. Benoist, 28 janvier 1903, J. O. Doc. Parl. Ch. S$.:0, 1903, p, 

„99 ; Prop. ]. Roche, 28 janvier 1903, [.. O.. Doc. Part, Ch. S. 0; 1903, p, 
97, citat de Barthelemy, op. cil, p. 210—211). . 

1) „Puterea de a: interpreta legile cuprinde în mod necesar func- 
țiunea 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 datoria autorităţii judecătoreşti să -urmeze nu- 
mai pe aceia care are o forţă obligatorie predominantă. Aceasta rezultă 
din însăşi - teoria unei Constituţii republicane : Căci altminteri, actele legis- 
laturii şi ale executivului ar deveni în fapt suverane şi sustrase oricărui 
control, cu toate prohibirile sau limitările ce poate conţine Constituţia ; 
împietări de caracterul. cel mai echivoc şi c6l-mai puţin periculos, - s'ar 

“produce fără ca cetățenii să aibă vreun remediu. Poporul ar fi astfel la 
dispoziţia guvernanţilor în guvernămintele Statelor şi'n guvernământul na- 
țional ; practic, 'ar exista o omnipotenţă ca aceia a Parlamentului. englez. 
Sentimentul universal al Americii'a decis ca în ultim resort puterea judecă- 

- torească 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“. (Story, Commentaries on "the constitulion oi the 

Onited, Ştates, No. 1576, citat de Esmein şi Nâzard,- op.cit, t.-l, p.' 

x
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tuţia Statelor-Llnite este una dintre cele mai rigide, deoarece pen- 
tru modificarea ei este nevoie de votul afirmativ a două treimi din 
membrii celor două Camere ale Congresului şi de ratificarea le- 
gislaturilor a trei sferturi dintre State), fapt care constitue un. 
element foarte preţios pentru controlul constituţionalităţii. In a- 
fară de aceasta, Constituţia . Statelor-Llnite se distinge printr'o: 

 concizie şi scurtime remarcabilă 2). lată deci, cu tot stilul deosebit . 
de clar şi de explicit), elementul cel mai propriu pentru o in- 

"terpretare jurisprudenţială. şi - posibilitatea existenții unui conflict. 
de constituționalitate. e 

La aceste elemente de ordin exfrinsec este locul să adăogăm 
alte elemente de ordin intrinsec. | 

a) In primul rând trebuie să ne dăm seama de mentalitatea şi 
spiritul cu care se, legiferează în. Statele-Unite. Deşi ne găsim în- 
tr'o ţară de înaltă civilizaţie, putem totuși spune că legea scrisă nu 
este prețuită la adevărata ei valoare. In America se găsesc şi. azi 
faţă: în faţă două feluri de legiuiri :. deoparte - dreptul nescris, 

- dreptul 'cutumiar,. commion-law "sau case-law; Blackstone (Com- - mentaires, introd. sect. 3, 1 în fine) îl numeşte „un. obiceiu general şi iminemorial, declarat ca atare din timp în timp, prin deciziile atare Curţilor de Justiţie“4); dealtă parte, dreptul scris, legile statu-- tare, statute-law.. Legea scrisă n'are acolo valoarea pe care o are: în țările Europei. Ea 'trebuie. în primul rând să se acomodeze cu "împrejurările şi viața socială, să pătrundă în deprinderile şi mora-- "vurile oamenilor, să: devină întrucâtva common-law, pentru a-şi "putea găsi aplicare şi înţelegere. Se explică. astfel lesne uşurinţa cu care este îndepărtată î) o atare lege sub motiv de neconstituţiona-. - -litate, 
Să 

ă 1) James W. Garner: Idees et inslitutions politiques' Americaines 1921, p. 32. 
| 7 ! 2) Lord Byce a făcut socoteală că se poate csti în 23 minute. - 3) James W. Garner, op. cit., p. 37.. ! | i . - 4) Citat-de d. E. Lambert--Le Rouvernemeni des juges. et la luite: contre la icgislation sociale aux Etat-Unis, Paris 1921, p. 17. 5) 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 compensalion Acts. Aceste legi asupra - accidentelor de muncă au fost - judecate de Curțile americane şi declarate. neconstituţionale, punând. mai . presus: de ele' vechi obiceiuri de 'drept constituţional, sati consideraţii fi- ”. lozofice de drept natural, Tradiţia înainte de toate trebuia respectată. Ori- decâte ori o astfel de lege izbea în tradiţie, era triinisă de Curțile ameri- „cane din nou în laboratorul de confecţie... Statul. New-York, neputând să ma peiacă legea, a .trebuit să modifice Constituţia (E. Lambert, op. cit, 

p. 12-13). * A să SR 
, - .
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- b) In al doilea rând, Constituţia dă în căderea puterii judecă-- 
„toreşti nu numai dreptul de a judeca dacă o lege violează o normă 

- constituţională, ci şi dreptul de a judeca oportunitatea şi concep-. 
ţia socială sau politică a: unei legi 1). Desigur, într'o anumită mă- 
sură, 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 che- | 
mării lor, acest sistem poate fi practicat, căci poţi fi sigur că pu- 
terea judecătorească va uza cu moderație de prerogativa sa. Dacă 
această dispoziţie a putut să-și găsească loc în Constituţia Statelor- 
Unite şi dacă s'a putut menţine până azi, cu toată numeroasele 

„critici ce i s'au adus, faptul se dătoreşte'nu numai magistraţilor, dai 
„şi puternicei opinii publice din America, care a ținut în frâu puterea 
judecătorească şi a făcut-o să nu abuzeze de această prerogativă 2), 
Fără aceste două elemnte.de control şi contra-pondere — opinia 
pubilcă şi excelența magistraţilor — puterea judecătorească s'ar 
substitui puterii legiuitoare, ar reduce-o la un simplu organ consul- 

„tativ şi echilibrul puterilor s'ar găsi turburat 3). i 
- <):In al 'treilea rând, alături de: textul propriu zis al Consti- - 

tuţiei, avem o serie de legi ale Congresului, sau anumite principii 
fiindamentale, neînscrise în Constituţie, cari desvoltă sau com- | 

.plectează Constituţia şi care, prin trecerea timpului și prin accep-. 
„ tarea unanimă, au dobindit valoarea unor norme - constituțio- 

Do. 

IC 

- nale 4). Magistratul, când va examina o lege din- punct de vedere . 

+ 1) Acestea sunt elementele care-l: fac pe d. Lambert să-şi intituleze, - 
-lucrarea sa) : Le gouvernement des juges. o - 

- 2) Vezi bogata literatură în această materie dată în bibliografia lui 
E. Lambert, op. cit., ca şi în lucrarea sa scrisă în colaborare cu Halired C, . 
Brown, La lutte judiciare du Capital et du Travail. organises. aux" Etats- . 

. Unis, Paris, 1923. . , OO 

SD 
'--3) Una dintre “preocupările cele mai de căpetenie în Statele-Unite | 

este organizarea sancţiunii pe care dreptul trebuie s'o aducă legilor nedrepte. .- 
Este, sub o altă formă pusă, problema pe care publiciştii de pe continent o 
numesc legitimitate constituțională. - In America 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 principiile fundamentale cari stau la baza 
Statului. Aceste principii fundamentale alcătuesc 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 
privința dreptului sancţionator al legilor nedrepte ancheta făcută de Ch. Ri- 

“ quet, în 1927. .. , 
4 „Magistratul american se aşează deasupra legii constituţionale şi 

o judecă,.pentrucă, pentru dânsul, există deasupra ei un total de principii 

„G. Alexianu, — Supremaţia Constituţiei, ” | "2 
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al constituţionalităţii, va trebui s'o' examineze în raport și cu a- 

ceste norme, cari complectează Constituţia 1). Şi s'a mers atât de de- 

parte în această privinţă încât chiar amendamentele. constituționale, 

aduse în urma rezistenţii Curţii Supreme de a declara constituțio- 

nale legile sociale, fără. de cari n'ar fi fost posibilă viaţa în Sta- 

'tele-Ulnite, au fost declarate neconstituţionale; prin prâcedeul in-- 

terpretării constructive (v. mai .jos).- Împotriva acestui sistem s'a 

ridicat o reacțiune puternică, nu numai din partea celor interesaţi, 

ci şi din partea tuturor acelora cari aveau un simpul interes ştiin- 

ţific. D. Lambert 2), vorbind de împotrivirea distilatorilor de spirt 

făcută în 1920 pentru a se declara de Curtea Supremă ca necons- 

tituțional amendamentul 18 adus Constituţiei, declară : „Şi nu nu- 

mai” comercianții, izbiţi în interesele lor economice, ci și juriscon- 

sulţi personal dezinteresaţi, luptând numai pentru apărarea dreptu- 

rilor Statelor 'şi pentru întregirea Constituţiei, s'au îndreptat că- 

tre Curtea Supremă federală pentru a-i cere să transporte în con- : 

troiul producţiei constituționale metodele pe care le aplica la con- 
trolul producţiei legislative“ 3). : | 

d) Dar în afară de această eflorescență de norme constitu- 

ţionale, legiuitorul american a consacrat în norme exprese limitarea 

superioare de drept natural, cari îormează o legitimitate constituţională, 
căreia chiar Constituţia scrisă trebuie să se conformeze. Constituţia primi- 
tivă e considerată conformă cu legitimitatea, dar dacă, în urmă, amenda- 
mentele ei star depărta dela aceasta, ar trebui să “fie declarate neconsţitu- 
ţionale“. (M. Hauriou, op. cit., p. 276). Hauriou recunoaşte însă că această 
teză n'a triumfat complect în faţa Curţii Supreme, dar nici n'a fost condam- 
nată. În favoarea tezii susţinută. de dânsul este precedentul celui de al 
14-lea amendament, secţia V, anihil T t V at. în fapt de procedeul interpretării - 
constructive (Hauriou, loc. cit). . - ” 

„1 , S'a încercat să se susţină și-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 câşti- 
gate în materie de funcţie publică. Teoria aceasta a fost susţinută, deşi sub o altă formă, de Consiliul legislativ în avizul pe 'care l-a dat la Legea armonizării salariilor din 1927 ț j 

i „sal dit 1, când a spus că se violează un principiu de ordin constituțional răpindu-li-se funcţionarilor . publici „anumite drepturi câştigate, Aceste încercări n'au ăvut însă. rezultatele dorite, căci ele n'au „fost impărtăşite nici de Inalta Curte de Casaţie, nici de legiuitor. Legea . organizării ministerelor din - 1929 consacră ideia unei depline libertăţi în materie de organizare a funcţiei publice. In Franţa, ideia este susţinută de d-l Joseph Barthâlemy, fără prea mare succes practic însă. 2) Op. cit. p. 1013112, - 
3) A se vedea cele două . teze contrar susţi “de ii iţi E vcaca C : s te de d-nii William L. Marburg şi William 'L Frierson în Harv stiu î ? 2 . . ard Law Reviev, 1919-1€ . 223-235 şi 1920, p. 650-666, citat de Lam, 2 Reviev, 1919-1920, p 

N
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puterii Parlamentului :) şi dreptul său de legiferare. Spre deose- 
"bire de constituţiile Europei, unde Parlamentul este omnipotent, 
având cea mai largă competenţă de legiferare, în America, Consti- 

tuţia enumeră limitativ drepturile fiecărei puteri şi interzice Par- 

lamentului de a legifera în anumite materii2). Constituţia a ho- 
tărit deci: cari sunt atribuţiile puterilor ; aceste atribuţii, clar deter- 

_minate pentru fiecare din cele trei puteri, sunt 'încredințate în 
paza puterii judecătoreşti ; corpurile legiuitoare n'au dreptul să se... 
facă proprii judecători ai puterilor conferite lor de Constituţie 2). 

Puterea judecătorească este organul suprem, regulatorul vieţei 

constituționale în America şi-şi îndeplineşte: această misiune cu .- 

toată autoritatea, dată fiind probitatea şi marea personalitate -a 

magistraţilor americani +). E a 
Justiţia americană — căci controlul constituţionalităţii legilor 

este dat în căderea tuturor instanţelor, atât federale cât şi ale Sta-" 
telor 5) — 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: ! o 

1) Vezi James .W. Garner, op. cif., p. 45. 
_2) James W. Garner, op. cil., p.. 46. 

3) James W. Gamer, op. cil, p. 46.. Da : - . 
4! Vezi în această privinţă părerea lui Duguit, Buletin dela Societe 

de legislation comparee roumaine, 1925, p. 45; Vezi în acelaş sens şi N. 
Hauriou, op. cit., p. 276). E NR 

5) L. Duguit — Traite de droit constitutionnel, t. LUI, 1923, p. 675, 
critică cu.vehemenţă părerea care susţine că în America dreptul de a judeca 
constituţionalitatea unei legi aparţine numai Curţii Supreme. Evident, în 
ultima analiză, decizia Curţii Supreme are importanţă şi este hotăritoare, dar 
aceasta nu înseamnă că celelalte instanțe judecătoreşti n'au dreptul de a 
judeca constituţionalitatea legilor. Curtea Supremă federală poate declara 
inconstituţionale legile votate de Congresul Statelor-Unite. -Jurisdicţiile Sta- 
telor pot declara inconstituţionale legile votate de legislatura lor. Justiţia 
federală ar putea să îndepărteze-şi să declare neconstituţionale: legile Sta- 
telor, în cazul: când aceste lepi ar fi aplicabile într'o desbatere adusă'n 
faţa ei, (Esmein şi Nezard, Elements de droit constitulionnel, 1927, t. |, 

_p. 626—627). i ÎN E - _ 
- 0 Esmein'şi Nezard (loc. cit.) arată că chiar înainte de această dată 

a existat în America controlul. constituţionalităţii legilor şi este întâlnit 
în Rhode-lsland şi în special în Carolina de Sud (Pollok, /udicial power în 
the United-States în Law quartely Review, 1895, p.. 833—84). Acest control 
exista şi'n patria mamă, în Anglia, dar din cauză că acolo nu cra o Consti- 

tuţie scrisă, jurisprudenţa engleză se: mulțumea să aprecieze şi să „de- 

termine care este sensul, însemnătatea şi validitatea legilor chemată să a- 

plice. In Coloniile engleze ale Americii de Nord acest control apare evident, 

cum am arătat mai sus. Vezi în acelaș.sens A. de Lapardelle, Cours de droit 

constitutionnel, 1912, p.-487 ; J. Barthâlemy, op. cit. p. IN. A.se vedea în
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16. — Prima perioadă. — În această epocă justiția americană, 

Iuând ca fundament textul. diferitelor constituţii şi în special prin- 

cipiile 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 ordinar, în sensul de a nu 

fi legiferat asupra materiilor: ce-i erau' interzise de Constituţie. 

Această istorie poate fi scindată în două: dela 1876 până la 
din constituţiile dela 1787 s'au ferit să exprime în textul lor dreptul 
de control, deşi mulţi dintre constituanţi îl doriseră 1). 

Judecătorii n'aveau dreptul să anuleze ca neconstituţională o 

lege, ci numai să-i refuze aplicarea în speța dedusă înaintea lor. Ei 
erau datori să refuze concursul lor oricărui statut al vreunui Stat pe 
care] credeau neconstituţional; Curtea supraveghea modul cum 
îşi îndeplinea această însărcinare curțile diferitelor State =). Ală- 
turi de-această însărcinare a tuturor magistraţilor. întâlnim Curtea 
'supremă federală, care-și atribuie încetul cu încetul dreptul de a 
cenzura actele şi legile federale, din punct de vedere al conformi- 
tăţii lor cu constituţia federală. Ocupându-se de întinderea acestui 
control în prima perioadă, profesorul Lambert se exprimă astfel : 
„Era abia un simplu control al competinţei, un examen al aptitu- 
dinei legiuitorului de a trata anumite subiecte şi nu al exerciţiului 
pe care-l făcuse din această aptitudine ; era numai'o măsură ex- 
tremă, destinată să fie foarte rar întrebuințată, ca măsură supremă 
contra unei violări a textului constituţional, aşa de manifestă. ca să 
nu dea loc la nici o îndoială raţională''*).. Se mai proclama încă, chiar 
în coftrile judecătoreşti, că nu era deajuns ca o lege să fie nedreaptă 
Sau periculoasă pentru a îndreptăţi o declara loa: ţie de neconstituțio- 
nalitate'; că această' armă temută - nu “putea fi întrebuințată de 
Curți pentru a opune concepțiile lor, de morală socială sau de jus- 
tiţie economică în locul concepţiilor legiuitorului 4). ” ” 

| Curtea supremă se pronunţă în afacerea Marbury v. Madison 
(1803). pentru prima dată într'o speţă de natura.aceasta, decla- 
rând Constituţia federală drept lege supremă a Statului şi înlătu- 
rând un act -al Congresului, contrar Constituţiei federale. Deci. 

„privinţa originii controlului constituţionalităţii legilor în. St = rea lui James Bradley Thayer — The origin dd the Statele rican doctrine of constitutional Law, 1893. “ 1) E. Lambert, op.cit,p.30. a 2), E. Lambert, op. cit, p: 32. - - . - 3) Op. cit., p. 33, * Sa - - 4) Op. cit, p. 33. . .... 

Unite,lucra= 

of the anre-
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zia Curţii este redactată de marele şef al Justiţiei federale Joha 
Marshall şi ea formează baza pe care se fundează întreaga juris- 
prudenţă americană în materie de inconstituționalitate. Lord 
Bryce!). examinând desvoltarea jurisprudenţii în' această epocă, o 
ajunge la următoarea concluzie : Este inexact să spunem că tribu- 
nalele americane judecă constituţionalitatea legilor ; tot ceiace pot 
şi trebuie să facă este ca atunci când au un proces înaintea lor, să 
refuze să aplice o lege pe care o soctese neconstituțională, dar nu 
s'o anuleze: Na Ma o 

„17. — A doua perioadă. — Dela 1883 şi în. special dela 1836, în 
urma vestitei decizii a Curţii supreme din  Massachusset's în'afa- . 
cerea  Godcharles and C-ie V. W/iegman 2) “jurisprudenţa se . 
schimbă deodată şi fiecare decizie nouă în această materie. consti- 
tue un pas de biruinţă al puterii judecătoreşti în restabilirea ordinii 
legale. Curtea Supremă nu se mai mulţumeşte acum să examineze 
o lege din punct de vedere al competinţii constituționale sau din 
punct de vedere al formelor. Ea trece şi examinează legea . din 
punct de. vedere al oportunității, al echităţii şi al raţiunei ei eco- 
nomice. Sub pretextul controlului constituționalităţii, puterea jude- 
cătorească cenzurează întreaga activitate a Parlamentului şi înlă- 

„„fură toate măsurile pe: care le socotește contrarii ordinii legale în 
Stat 3). Căci controlul şi supravegherea reciprocă a puterilor sunt | 
de esenţa existenţii unui Stat. E | 

1) Republique americaine, | p. 371-378, ed, 1911. . - 
2) Godcharles and Cie V. Wiegman înseamnă lupta homerică, cum o numeşte Hauriou, între puterea legiuitoare şi Curtea Supremă a. Pensilva- 

„niei- în jurul suprimării lui trucksystem, sau plata lucrătorilor în bonuri de “ furnituri. Această luptă durează 15 ani. Pensilvania, într'o lege din' 1881, 
prohibeşte sistemul de a se plăti salariul lucrătorilor în bonuri de măriîuri, 
obligând pe patroni să achite pe lucrători lunar şi în moneta legală. Tribu- 
nalele inferioare au primit această. lege,. dar Curtea. Supremă: din „Pensit- 
vania_ a declarat-o „absolut neconstituțională şi nulă“. lată cum motiva 

"judecătorul Gordon, redactorul deciziei, această atitudine a Curţii: „Sta- 
iutul constitue în acelaş timp o.violare a. drepturilor: patronului şi lucră- - - 

“torului, mai mult decât atât, este o tentativă înjositoare de 'a pune un lu- 
crător sub tutela legislativă, nu numai degradantă pentru demnitatea umană, 
dar subversivă pentru drepturile sale de cetăţean al Statelor-Unite“, II , 

3), Desigur, aceste atribut al puterii judecătoreşti a fost viu “criticat 
"de un mare număr de publicişti: În monografia d. Lambert, în afară de o 
bogată bibliografie, sunt înfăţişate principalele discuţii în această privinţă. 
Socotim însă neîntemeiată critica d-lui Lambert. Echilibrul puterilor întrun 

- Stat nu poate fi menţinut decât prin acest. control reciproc. Acolo unde 
puterea legiuitoare este înclinată să abuzeze de prerogativele ei (câte 
„exemple de astiel de State.nu sfar putea cita) singura măsură eficace pen- 
tru menţinerea echilibrului între puteri este controlul reciproc al.acestora. . 

2
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„In această perioadă nguă şi în.special dela 1900 inainte, juris-, 

prudenţa americană îmbracă şi-un alt aspect:: nu se mulțumește. - 

numai cu examinarea legilor ordinare. în raport cu “Coastituţia,. ci 

intră în luptă, şi mai directă cu puterea legiuitoare, examinând din 

punct de. vedere. al constituţionalităţii amendamentele aduse Cons- 

tituţiei. In adevăr, oamenii politici «americani, sub influența .di- 

verselor interese, văzând că legile votate sunt înlăturate de justi- 

ţie ca anticonstituţionale, au recurs la un nou mijloc pentru a pu- 

tea impune aceste legi: au hotărit să modifice Constituţia pe cale . 

de amendament, în' sensul diferitelor legi votate şi respinse ca ne- 
constituţionale 1). Justiţia a trebuit să procedeze cu deosebită a- 

tenţie şi prudenţă, dat fiind faptul că ne aflăm într'o materie ex- 

trem de delicată. Astfel, în 1873, când Curtea Supremă socoti ne- 

cesar să înlăture textul secția V-a din amendamentul XIV, re- 

“curse la calea deturnată a „construcţiei“ 2). Nu putea fi vorba 
atunci de a se declara neconstituţional acel amendament, căci în- 

-treaga opinie publică s'ar fi ridicat împotriva acestei decizii, pe 

care ar f:“socotit-o. revoluţionară 3). Suprema Curte a reuşit însă 

Garanţia acestui control depinde în cea mai mare măsură de modul cum. 
este organizată magistratura, care trebuie să fie la înălțimea chemării ei 
și 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 magistratură la 
înălțimea 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). 

1) Constituţia americană cunoaşte vreo. 20 de amendamente de ase-. 
„_menea natură. : | - - - - - 

__ 2) Vezi Ed. Lambert, op. cif., p. 110. Construcția pentru Americani 
„este sinonimă cu interpretarea Curţilor şi tribunalelor de pe continent, 
Puterea de apreciere a judecătorului şi elementele din cari el îşi alcătueşte 
“construcția se întinde dincolo de elementele pe care le furnizează lucrările 
parlamentare şi textul” legii ; se întinde la „un corp de legi obişnuelnice 
descoperite, sau relevate de Curțile de justiţie“, .' Deasemeni, în. această 
construcție, precedentul, jurisprudenţial joacă! un. rol determinant. Deosebi- | 
rea între inferpretare- şi construcție a fost foarte bine formulată de d 
Brunken (The common law and statutes, în 29 Yale Law Journal, Martie 
1920, p. 516 şi urm., citaț-de Lambert) : „In ţările de common law legea obișnuielnică definitivată 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... În arie de. civil law relaţia între statute şi celelalte forme ii este 
complet opusă“.. - i < - ale legii ese 

„3).. Amendamentul -14 e în strânsă legătură cu amendamentul V. A- 
cesta din urmă dispune „nimeni nu va putea fi constrâns să-şi piardă viaţa, 
libertatea sau bunurile sale, fără o procedură regulată“. (Without due pro- 
cess. of law).; iar amendamentul XIV, votat după războiul de secesiune, de-
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să înlăture acest conflict prin sistemul construcției: a făcut, pe 

calea interpretării, inaplicabil în fapt acest amendament 1). Incetul 
cu încetul Curtea Supremă va ajunge să declare în mod direct, ne- 
constituţionale amendamentele. aduse Constituţiei. | 

Acest mod de procedare al Curţii Supreme ni se pare că de-! 

păşeşte drepturile şi atribuţiile pe: care chiar principiul separaţiei 

puterilor le-a formulat. În adevăr, să vedem cari sunt argumentele . 
în virtutea cărora justiţia este îndreptăţită să înlăture ca neconsti- 

tuţional un amendament la Constituţie... 

“ Atunci când este vorba ca justiția să examineze dacă noul a- . 

mendament îmbracă formele esenţiale cerute de Constituţie, prin - 

art, 5, pentru a putea face parte integrantă din această Constituţie, 

este în afară de orice discuţie că are dreptul de a-i controla consti- 

tuționalitatea şi a-l înlătura, dacă, spre exemplu, n'a fost votat 

conform prevederilor constituţionale . Dacă un amendament nu : 
întrunește toate formele legale cerute de' Constituţie, n'are. forţa ' 

obligatorie a unei legi constituționale şi ca atare poate fi înlăturat 

de justiție. . - 
Dar justiţia americană nu s'a mulţumit cui atât şi a mers să exa- 

mineze şi constituţionalitatea intrinsecă a amendamentelor.. 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 im- 

pune voinţa lor restului de State, este un drept limitat, „este pro- 

dusul delegaţiilor consimţite succesiv prin diferitele convenţii ale 

Statelor, ratificând. Constituţia din 1787—1789"3). Există deci 
o convenţie. între State ; în baza acestei convenţii,” Statele au de- . 

"legat celor 3/4 dintre ele dreptul de a amenda Constituţia 3). 

'cajră :. „Nici un Stat. nu va face sau nu va aplica legi cari să restrângă 
privilegiile sau imunităţile. cetăţenilor Statelor-Unite ; nici un Stat' nu va 
priva pe nimeni de viaţa, libertatea sau bunurile sale, fără o procedură 

“ regulată (Without due proces of law) şi nu va refuza nimănui, în sfera ju- 

risdicţiei, egala protecţie a legilor“. In America, dreptul de a încheia con- 

tracte este considerat ca un drept de. proprietate. Orice. atingere, adusă de 
Igiuitor acestui drept putea da naştere la discuţii de constituţionalitate, 

Marea problemă era de a se şti dacă reglementarea încheerii contractelor 

_-putea să aducă vreo atingere dreptului de proprietate şi de libertate, violând 
„astfel dispoziţiile Constituţiei. Pa 

1) Vezi Slaughter houses cases. DI a 

2) Ed. Lambert, op. cit., p.'113; ]. Barthâlemy, op., cil; .p. 

216—217.... N - | 

73) Ed. Lambert, op. cil. p. 113, după argumentele invocate de d. 

Wiliam L. Marburg, advocat- din- Baltimore, în /iarvard Law Rev. 1919— 

1920, p. 223—235.. e
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„Dacă Constituţia a reglementat singură amendarea sa, a făcut-o 

“pentru a-și asigura propria-i stabilitate. şi. nu, pentru a înlesni răs- 

"- “turnarea întregului său edificiu. Nu se: poate: concepe ca poporul, 
când.-a conferit legiuitorilor 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 bazele fundamentale ale Constituţiei“ 1). Acestea sunt argumen- 

- tele.pe carei judecătorii îşi sprijină dreptul de a examina constitu- 

ţionalitatea amendamentelor Constituţiei. : Oricât de importante ar 

putea să apară. aceste argumente. și oricât de mult ar fi întărite cu 

tradiția americană ca judecătorul să fie sclavul precedentului juris- 

prudenţial și în; special al normelor nescrise ale lui common-law. 
care fac parte integrantă din Constituţie, nu poate totuşi'să rămână 

în afară de critică soluţia adoptată- de justiţia americană 2). 

Nu se poate contesta puterii legiuitoare ' — în forma insti-" 

“ tuită de Constituţie — dreptul de a modifica pactul fundamental 3). 
Ideia contractului existent între State, a delegaţiunii limitate de care 

„ ne-am ocupat, nu poate avea nici'o înrăurire asupra voinței a 3/4 
din numărul Statelor, căci altfel ar însemna să se impună acestora 

„ voinţa unei infime minorităţi. Justiţia n'are dreptul şi nu trebuie să 
„se opună la modificarea Constituţiei, căci forma de viaţă a unui 
Stat poate. fi hotărită oricând de acei cati alcătuesc Statul. A pro- 

"ceda astfel, înseamnă a acorda justiţiei un rol incompatibil cu 
„menirea şi atribuţiile sale. Din acest punct de vedere împărtăşim . 
părerea d. Lambert şi găsim neîndreptăţită critica ce i-o aduce a- 
cestuia Duguit 4). 

. . . - 4 

1) Ed. Lambert, op. cit., p. 113. A se vedea în această privinţă şi - Studiul d. ]. Laferriere, Les colonies amtricaines ct la Constitution, Paris, . Giard et Britre, 1908. : 
2) A se vedea totuşi o foarte interesantă şi călduroasă apărare adusă pe această chestie justiţiei americane de L. Duguit în. Buletin de la sociste de legislation “compare - /ranco-roumaine, 1926...  . - . 3) Esmein şi, Nezard, Elements de droit constitulionnel, 1927, t. l.p. 608 : „Rezultă mai întâi o oarecare imutabilitate juridică a legilor constitu- ționâle. Dar această imutabilitate mar putea fi absolută; căci suveranitatea - naţională implică în mod necesar că națiunea poate să-şi schimbe totdeauna Constituţia.. A decreta această imobilizare îactice ar însemna, deoparte, o revoltă contra legilor istoriei şi invincibilei puteri a progersului. : Trebue deci ca legile constituţionale să poată îi modificate şi la nevoie schimbaie...* . Vezi şi J. Barthelemy, op cit., p. 223—228, : i 
4) Trebue totuşi să facem o anumită rezervă, Magistraţii americani, atunci când au declarat neconstituţionale unele amendamente ale Constitu- "ţie, 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 

Î.
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13. — Măsurile luate împotrivă justiţiei. — Această atitu- | 
dine a justiţiei a provocat o vie. mişcare în opinia publică; care a , 

„cerut să se ia măsuri de îndreptare. Sau propus două măsuri: 

a) Mai întâiu revocarea,. înainte de. expirarea mandatului, a 

judecătorilor aleşi. Această revocare trebuia să se facă în urma vo- 

tului alegătorilor ; alegătorii. aveau să. fie consultaţi în baza unei 

petiţii semnate de un număr suficient dintre: ei, după un procent 

stabilit). Astfel, judecătorii cari se arătau refractari voinţii popu- 

lare puteau fi revocaţi ; teama acestei revocări îi puteau face să se 

închine legii; dacă rezistau, erau înlocuiţi cu alţii, gata să se su- 

pună voiaţii legiuitorului 2). Acest sistem a fost introdus pentru: 

prima dată în Constituţia Statului Oregon, în 1908, apoi în Cons- . 

tituţia Californiei, în. 1911, precum şi în alte câteva State 3). Dar 

preşedintele. Taft, dându-şi seama de ce poate însemna această 

măsură pentru magistratură şi 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 - 

controlului constituţianalităţii legilor +) ; cel mult 'ar fi dat: naştere 

la vehemente lupte politice şi la aservirea puterii judecătoreşti. 

b) S'a propus în al doilea 'rând revocarea deciziilor judecăto-" 

„reşti, pe calea apelului la popor. Roosevelt este acela care, în 1911, 

deschide campanie pe această chestie şi-şi face platformă electo- : 

“râlă, care 'trebuia să-l aducă preşedintele Republicei. Propune să 

se încredințeze votului popular misiunea de a curma : conflictul . 

existent'între puterea legiuitoare şi puterea judecătorească. Această 

cale extraordinară de atac: trebuia să aibă loc în următoarele trei 

cazuri : 

„10 Când deciziile emanau dela Curți ile: supreme ale Statelor, 

declarând inconstituţionale Statutele: acestor State ; ” E 

ăsit în fața preocupărilor de ordin social. Dar ideea de social este aşa de 

! găsi în fade în mod implicit: atrage şi ideia de politic. Oricât ar servi de 

scuză acest element. nu-i mai puţin adevărat că rămâne un mare pericol 

în organizarea unui Stat dreptul pentru Justiţie de a examina constituţio- 

nalitatea intrisecă a unui amendament la Constituţie. 

-1) Ed. Lambert, op. cit. p: 94. 

2) Ed. Lambert, op. cit., p..94. 

- 3) Colorado, Arizona şi Nevada, în 1912, Kansas, în 1914. 

4) Nu trebue uitat că în' America nu există chestie mai arzătoare şi | 

mai scumpă decât aceasta a constituţionalităţii legilor. Ideia aceasta apare 

'şi mai clar din examinarea ultimului studiu al d. E. Lambert, Quatre annes 

d'exercice du contrâle de la constitulionnalite des lois par la Cour supreme 

des- Etats-Unis, în NMelanges M. „Hauriou, Sirey, 1929.
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2 Când nu.era vorba de un, proces între două persoane, ri 

de o. chestiune importantă de, economie naţională ; - 

3 Când nu se ridicase chestia. incostituţionalităţii Statutului 

pentru cauză de incompatibilitate cu. Constituţia federală.. 
Dar nici această soluţie nu era mai, fericită. decât aceia'a re- . 

"vocării magistraţilor:). .A 'lăsa în. sarcina poporului. o atribuţie 

care aparținea. exclusiv puterii. judecătoreşti, însemna .a distruge. 

însăşi existenţa justiţiei. Discuţia începută pe.această temă la 1911, 
“a rămas în suspensie la' 1914, când survine 'războiul, pentru a fi 
reluată și cu mai mult avânt după 1918. - Ă 

* 
4 

19. — Modul în care se exercită acest control. — In Statele- 
„Unite, controlul constituţionalităţii legilor, judecat în împrejurările _ 

şi mentalitatea: americană, constitue un serios element de echili- 
bru în mecanismul vieţii publice. Am fi înclinați s'o afirmăm, îm- 

___preună cu Duguit 2), că oricât ar fi tendinţele politice care pot să 
"apară în jurisprudența Curţii Supreme americane, există însă în 

” puterea recunoscută tribunalelor americane de a aprecia constitu- 
ționalitatea legilor o instituţie înalt protectoare a libertății indivi- . 
duale contra arbitrariului legiuitorului“. . . 

“Acest control se exercită în două chipuri : 
a) deoparte, controlul propriu zis al constituționalităţii legilor, 

adică controlul concordanţei legii ordinare a unui: Stat faţă de . 
„Constituţia acelui Stat. po 

" b)- dealtăparte, controlul exercitat de Curtea Supremă a Sta- 

telor-Ulnite asupra celorlalte Curţi și pe care Hauriou îl numeşte 

federalism ?).. Acest control constă în dreptul pe care-l are. Curtea 

1) „Revocarea (recall) deciziilor judecătoreşti, ca şi legislaţia pe cale 
- de amendament ta Constituţie, nu putea închide Curţilor, hotărîte să perziste 

în atitudinea lor de opoziţie conservatoare, decât una din cele două căi de 
care ar îi dispus:normal pentru a pronunţa din nou anularea legii strecurată 

"în Constituţie, sau pusă sub egida voiului popular. Putea să împiedice apelul 
la Constituţia Statului ; era peste putință sâ taie calea invocării Constitu- 
ției federale. Judecătorii, sezizaţi cu ocazia unui 'alt caz de validitate' al a= 
celuiaş Statut, m'ar fi avut nevoie să se sforţeze spre a împrospăta conside- 
rentele primei lor declaraţii 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 
Icderale” (E. Lambert, op. cif., p. 102 după Rome G. Brown, Annals, XLIUII,. 

2) : L.: Duguit, op.cit, t. II, p..678. - 
3) M. Hauriou, op. cit., ed. :1929, p.: 273. 

N
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Supremă, de a examina deciziile Curţilor diferitelor State, spre a 

vedea dacă, legile ordinare ale Statelor, ţin socoteală de Constitu- . 

ţia federală, înlăturând pe acele cari ar fi contrare aceștia. Hauriou ! 

există pentru menţinerea supremaţiei Constituţiei, federale" D | 

Controlul acesta, dat în căderea judecătorilor ordinari, atât. 

ai diferitelor State ale Americei, cât și ai Statului federal, nu se | 

poate angaja decât cu ocazia. unui litigiu existent. Nimeni nu... 

poate face însă proces numai cu scopul de a se declara o lege me-. 

constituţională ; în practică însă, procesul este angajat numai pen- 

tru a se judeca chestia constituţionalităţii 2). N 

Judecata nu declară legea. în întregul ei neconstituţională, ci. 

numai în materia dedusă în judecată ; declararea de neconstituţio- 

nalităte se mărginește numai la cazul judecat. Autoritatea lucrului 

judecat este relativă şi în această materie 2). Legea păstrează va-. 

' loarea teoretică pentru toate celelalte cazuri. Ea nu este abrogată. 

Cu toate acestea, în mod, practic vorbind, declararea de neconsti- 

tuţionalitate are un efect determinant pentru o lege; nimeni nu-i 

“mai acordă puterea de. lege. “Instanţele, inferioare nu sunt legate 

de decizia Curţii Supreme, nici obligate să se supună ei ; şi totuşi, 

această decizie are un efct hotăritor.*). i 

20. — O lege declarată neconstituţională se poate aplica pe 

cale administrativ;?. — O lege declarată neconstituţională nu mai 

poate fi aplicată nici pe cale! administrativă. căci Curțile ameri- 

cane au dreptul, în virtutea echităţii, să adreseze injoncțiuni func- - 
.. , d Ri IS ă ă , . 

1) M.. Hauriou, op. cit, p. 213. . îi | 

2: M. Hauriou, op. cit., p. 274. Acelaş lucru se întâmplă dealtminteri 

“şi în Franţa, în materie de controt al actelor administrative. Este “ştiut că 

Consiliu! de. Stat, de multă vreme încă, a admis dreptul de a atâca un act 

administrativ. 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 conten- 

cios administrativ, a admis, sub influenţa instanţelor de. fond, dreptul.de . 

acțiune în contencios şi celor cari dovedeau existența. unui simplu interes, 

chiar moral. Vezi Cas. Il, Dec. 474 din Mai 1927 în Pand. Săpt., 1927, p. 

"636. Vezi pentru teza contrară Cas. ll, 6 Oct.. 1921 în Dreptul, 1922, No. 39. 

: 3) Vezi “în acelaş sens P. Negulescu, op. şi loc, cit. Vezi R. Alibert, 

Le coritrâle juridictionnel de ladministration, 1926, p. 28, No. 3. 

PD Vezi E. Lambert, op. cit, 'p. 35- „Când Curtea Supremă a Sta- 

telor-Unite afirmă neconstituţionalitatea unui Statut federal, sau o Curte 

Supremă a unui Stat, aceea a statutului legislaţiei sale. locate, această afir- 

maţie 'leagă de aici înainte nu numai jurisdicţiile subordonate, ci şi juris- 

“dicţia care. a emis-o. Prin jocul lui „Authoritative opinion“ Curtea care, cu | 

ocazia unui proces determinat, declară o lege nulă pentru cauză de neconsti- . 

tuţionalitate, îi închide odată pentru totdeauna aplicația judecătorească”
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: ţionarilor sau particularilor.” Aceste injoncțiuni!) sunt ordine obli- 

gatorii şi sancţionante, de a face sau a se-abține. O cerere pentru 

un astfel de ordin a fost adresată Curţilor americane în 1918, cu 

ocazia lui War Time Prohibition Act. Se cerea Curţilor să ordone 
perceptorilor să refuze încasarea taxelor. asupra spirtoaselor, pre- 

"văzute în legea atacată ca neconstituţională. Deși unele Curți au 

"declarat neconstituțională legea, ea a fost totuşi validată de Curtea 

" Supremă a Statelor-Ulnite. “ ” | 

21. — Dreptul justiției în această materie.—-Am arătat că inainte 
de 1883 Curțile americane nu declarau direct o lege neconstitu- 
ţională, ci, prin sistemul „construcţiei“, al interpretării, o făceau 
înaplicabilă. Acesta a fost cazul legii Sherman, “alcătuită contra 
"trusturilor ; prin. efectul interpretării, legea: a fost  complecta- 

„__ “mente. neutralizată “şi. îndreptată impotriva asociaţiilor muncito- 
__reşti 2). E E N . | 

| - Dar, dela această dată, odată cu schimbarea atitudinei jus- 
“tiţiei; întâlnim patru cazuri 2)'de acţiune pentru neconstituţionali- 
„tate: - Ia Do | Da ” 

a) due process clause, este calea comună şi obişnuită de a 
ataca ca neconstituţională orice lege organică, care nu-i în con- 
formitate cu principiile superioare ale Constituţiei, cu acel com- 
mon-law mescris.. A preciza sensul acestei expresiuni este foarte 
greu *), deoarece ea variază dela caz la caz şi este modificabilă 
după împrejurările speciale în care se prezintă procesul. | 

b) deprivation of liberty, adică dreptul pe care-l are orice in- 
teresat de a ataca piedicele care se aduc printr'o lege liberului exer- 
ciţiu al activităţii economice. Sub această „rubrică putem cuprinde. 
cele mai importante momente ale jurisprudenţii americane:  în-. 
'treaga luptă care începe la 1890, cu legile asupra muncii şi care 
-se va sfârşi peste 15 ani, cu biruinţa legii “statutare asupra legii 

1) E. Lambert,'op cit, p.36.. . , a 2) Vezi interesanta istorie a acestui caz în Lambert, op. cit. p. 140 şi următoarele. ' | a . - ! 
3) E. Lambert, op cit., p.51; M. Hauriou,op. cit., p. 275. | 4) lată cum se exprimă în această privinţă d. 'Aubert Pope, unul din cei: mai întlăcăraţi apărători ai intangibilităţii judecătoreşti ; „Curțile şi. nu- „mai Curțile pot decide ceiace este lege, fie că-i vorba de legea comună, sta- tutară sau fundamntală“, Acest mod de a vedea ni' se pare absolut inadmi- 'sibil ; el supune Parlamentul la o adevărată tutelă, de puterea judecăto- rească, fapt „are duce la'ruprea echilibrului puterilor, atât-de necesar. în „Viaţa de Stat. . : ” . - 

Li
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comune 1). Sub această rubrică trebuie deasemenea să cuprindem 

şi dreptul de a ataca orice piedică adusă libertăţii individuale. . 

c)deprivation of property este cea mai largă garanţie adusă. 

dreptului de proprietate. Pentru orice atingere- sub orice formă a 

acestui drept, ai deschisă. calea „declarării în . neconstituţionalitate 

pe baza lui „deprivation of property. 

d) imparing the obligation of contracts, adică dreptul de a a-! 

taca ca neconstituţională orice lege.care ar veni să se amestece în. 

contractele încheiate şi să le schimbe efectul prin: propria sa voinţă. 

Sub această rubrică intră şi contractele Statului ?). Ă 
Aceste patru principii, în virtutea cărora se poate lega in- 

stanţă învestită cu „contenciosul constituţional” , constituesc prin-- 

cipii de ordin constituţional, care se păstrează în virtutea lui com= 

mion-law, făcând parte integrantă din Constituţie şi dela cari n'a. 

înţeles nimeni să deroge. 

22. — Consultaţii prealabile.—lIn legătură : cu problemele de mai 
“sus trebuie să! în făţişem - şi dreptul pe care-l au instanţele judecă- * 

toreşti în America de a da: consultații prealabile legiuitorului, asu-: 
pra textului 'de. lege: ce-l „pregăteşte, dispoziţie care este cu totul. 

oprită în legislaţia noastră relativă la organizarea magistraturii,: 

fiind dată în căderea Consiliului legislativ 3). | a 
Această măsură a fost luată pentru a asigura legii și raportu- 

"rilor dintre particulari născute pe baza acestei legi, ! o mai mare 

siguranţă. Legea, în sistemul american, nu este valabilă decât după 

1). D. Lambert observă, şi cu drept cuvânt, diferenţa de tratament: 
întrebuințată de justiţia. americană în acest caz al apărării intrasigente a. 
libertăţii economice, faţă de apărarea libertăţii morale. Pe când în materia 
primă. Curțile n'au înţeles să facă nici o concesie şi au judecat legea statu--. 
tară cu cea mai mare severitate, în materia a doua au procedat invers. Au : 

declarat constituţionale 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 înăscuți, deşi î în acest caz în cuvinte mai putin 
ferme (Vezi Lambert, op. cit., p..51—52, în notă). _ 

2) Ne vom ocupa special de această chestie când vom examina juris-- 
prudenţa Inaltei noastre Curți referitoare la cazuri de natura aceasta. 

3) Aupra dreptului Consiliului legislativ de a aviza în privinţa. 
constituționalității proectelor de' lege ce urmează a îi 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 controlul costituţionalităţii legilor apare în mod evident că acest 
drept nu s'a dat şi Consiliului legislativ si.că el ar fi chiar vătămător pentru . 
funcţionarea normală” a regimului. parlamentar. (Vezi. studiul nostru. în. 

Revista de drept Public An. IV, No. 3-A, publicat şi în lucrarea de. aţă).
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ce primeşte aprobarea puterii judecătoreşti. Ori, până la acea: dată, 

nici un contract nu poate lua naştere 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 coritractuale ar naște înainte de verificarea 

 constituţionalității legii, s'a recurs la sistemul consultaţiilor prea- - 

“ labile (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-Ulnite 

prin tratatul-lor cu Franţa din 1778 1). Curtea Supremă răspunde 

că nu poate da o deciziune: mai înainte ca o afacere contencioasă 

să fie adusă înaintea ei*). In urmă, Curțile diferitelor State, ca și 

Constituţiile lor, au. admis dreptul acestor consultaţii prealabile. 

23. — Valoarea jurisprudenţială a consultaţiilor prealabile. — 

“Dar, odată acest lucru stabilit, s'a ridicat o altă problemă, aceia 

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 aceiaşi lege dedusă în judecata ei pe cale 

contencioasă. Cu' alte cuvinte trebuia să se precizeze dacă consul-. 

taţiile prealabile au aceiaș forţă ca şi precedentele jurisprudenţiale 

şi dacă ele leagă Curtea în. decizia contencioasă pe care urma s'o 

dea. La început, Curtea Supremă din Maine admise că aceste 

consultaţii prealabile obligă Curtea cu ocazia judecării pe cale con- 

tencioasă. Dar, 'dela 1885 rămase definitiv stabilit că aceste con- 

sultaţii prealabile n'au decât valoarea unor avize date de nişte ex- 

“perţi privaţi *), deoarece aceste avize sunt formate „fără ajutorul 

obişnuit pe care Curțile îl trag din investigaţiile părţilor interesate. 

şi 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 “con- 

ciliat cu Constituţia. Numai cu ocazia aplicării, în prezența celor 

dintâi reacţiuni a 'intereselor economice comprimate de Statut, se 

; Va: vedea dacă acest: Statut se izbeşte sau nu de unul din aceste 

„principii fundamentale de politică socială, pe care Curțile le consi- 

deră ca integrate în Constituţii prin canalul lui due process clău- 
ses sau a declarației „drepturilor“ *), 

1 E. Lambert, op. cit., p. 180. - 
2) Bryce — Repiiblique americane, |, p. 386, ed. 1941. 
3) E. Lambert, 6p. cit. p. 181. 

4) E. Lambert, op. cit., p. 182, 

N
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24. — Judecăţi  declaratorii. — Când pe . calea. . acestor 

consultații prealabile nu s'a putut ajunge la nici un rezultat apre- 

ciabil în ce priveşte protecţiunea drepturilor individuale; s'a' re- 

curs la un procedeu care-şi găsește origina în dreptul roman şi care 

trecut în dreptul canonic, şi-a găsit o largă aplicare în Scoţia, în 

jurisprudenţa secolului al XVI, de. unde a trecut în Anglia. Acest 

procedeu e cunoscut sub numele de judecată declaratorie, care 

este, după expresia d. Lambert!), o procedură esențialmente: pre- 

ventivă, în care petiţionarul nu mai solicită dela Curte, în acţiunea - 

contencioasă ordinară, un ajutor coercitif contra unui apărător vi- 

novat de violarea dreptului și recalcitrant, ci unde el cere dela ju- 

decători de a faze cunscut părţilor, egal de atente, de a se conforma 

legalităţii, dar fără să precizeze ceiace ele cer, cari suat dreptu- 

rile şi datoriile respective cari sunt născute din convențiile lor sau 

din raporturile lor juridice preexistente: şi de a fixa conţinutul a- 

cetor drepturi și datorii printr'o sentință având autoritate de lucru 

judecat”. Mi | 

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. asupra modului 

de interpretare al acestei legi. Cu toate criticele cari sau ridicat şi 

împotriva acestui sistem, pe considerațiunea -că - jurisprudenţa 

Curţii Supreme ar putea să varieze, el a fost adoptat însă în ma- 

joritatea Statelor americane. . | 

: 25. — Aplicarea administrativă a legii. — Din cauza acestor 

piedici pe care 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 

administative, care să ajute justiția în aplicarea legii. In 1914 sa 

creiat Federal Trade Commission, cu atribuţii de învestigare, re- 

glementare şi chiar jurisdicție în materiile economice. In această 

comisie se găseşte începutul justiţiei administrative, menite să în- | 

locuiască justiţia ordinară în “conflictele de constituţionalitate. A- 

pariţia acestei justiţii este astfel justificată : „Judecătorii nu, sunt 

pregătiţi, prin formaţia: lor profesională, pentru studiul probleme- 

_lor aşa de complexe și aşa de diferite, cum e determinarea. valorii 

sociale a fiecăreia din aceste mari înțelegeri industriale și a reper- 

7 

1) Op.cit, p.18.
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cursiunilor lor asupra vieții economice a țării“ 1). Rezolvarea acestor 

” chestiuni trebuie dată în căderea unor oameni reputați ca specia- 

lişti, cari vor: putea mai ușor şi mai bine înţelege problemele 'so- . . 

ciale decât magistraţii, sclavi ai. textului legii. şi ai precedentului - 

 jurisprudenţial 2). Dar, va trebui să treacă încă multă vreme până 

ce justiţia administrativă să poată să. dispute. justiţiei ordinare 

- dreptul de a judeca constituţionalitatea legilor. 

= aa 

„26. — Critica sistemului american.— Problema controlului cons- . 

tituționalităţii legilor este una din cele mai importante şi mai pasio- 

nante probleme de drept în America 2). In adevăr, de organizarea 

acestui sistem depinde buna funcţionare a organismului politic. 

Sistemul american, dând în competenţa tuturor judecătorilor dreptul 

„de a judeca constituționalitatea legilor, este cel mai bine organizat, 

_dar pentruca să-şi atingă scopul pentru' care a fost creiat, are ne- 

voie. de anumite corectări şi rezerve, - E 

„În primul rând este vorba de tradiția precedentului jurispru- 

dențial. Magistraţii americani, si în special. magistraţii Supremei 

Curți, sunt atât de mult sclavii precedentului jurisprudenţial și mai 

„ales a acelui common-law, care se apropie de dreptul natural, încât 

sunt Cazuri când deşi nevoi sociale imperioase au dictat! creiarea 

unor legi, totuşi Curtea “Supremă le înlătura ca. neconstituţionale +), 
Acesta-i cazul numeroaselor legi muncitoreşti din ultimii âni ; unele 
din ele interziceau plata lucrătorilor în bonuri de furnituri 'sau -de 
provizii (truck system) ; altele interziceau în anumite zile exerci- 

-1) Lambert, op. cit., p. 197. , . 
2) Cu ocazia lui Standard Oil Case părţile au depus în î 

Supreme memorii, cari au degenerat în adevărate tratate de economie po- 
„litică. Desigur, magistraţilor le vine foarte greu să-şi asimileze toate aceste 
lucruri, cu ocazia uniu proces. Ei vor fi siliţi să primească una sau alta din cele două păreri. S'a zis încă că mult mai bine va rezolva o asemenea 
chestie oamenii competenţi, specialiştii, şi deaceia s'a recurs la creiarea comi- Siunilor de tot telul. II A aa aa 

3) Vezi Raphael Alibert, Le -contrâle juridictionnel “ ini i 
1926, p. 16. ]. Barthelemy;:op. cit., p. 214. ! pei de f Administration 

-4) L. Duguit, cu ocazia unei conferi 
la socicte de l&gislation comparte fr. roum 
această atitudine a Curţii Suprenie americane, o găseşte în totul justifi- " cată ; motivul pe care-l dă e că oamenii politici ai Congresului sunt influen- 

. tabili pe când Curtea “Supremă este formată din: magistra de O mare au- 
Ai) 7 , si fi toritate ŞI de O integr itate perfectă. Numai aşa s i ic i 

i 4 i ; | ic ÎN “ e explică conili tul dintre 

aţa Curţii 

nţe ţinute la Bucureşti (Buletin'de 
ainc, 1925, p. 45) ocupându-se de 

x



“SUPREMAȚIA CONSTITUȚIEI : 33. 

-ţiul unor meserii (coaforii nu puteau lucra duminicile şi sărbătorile . 

-după amiază) ; însfârşit, altele limitau pentru majori la un anumit 

număr de ore ziua de lucru 1). Cu toată însemnătatea socială a 

acestor legi şi cu toată dorința pe care o avea legiuitorul de a sta- 

bili o armonie în sânul claselor sociale, ele au fost totuşi declarate 

neconstituţionale, fie din cauză că violau libertatea contractelor, 

fie pentrucă constituiau o legislaţie de clasă, ceiace nu: mai fusese 

admis în America. Aceste decizii ale Supremei Curți au avut darul 

să dea naștere la violente critici şi să facă un rău serviciu Statului. - 

Totuşi, după lungi discuţii, Curțile americane au înțeles să cedeze 

__şi să valideze astfel de legi, ori de câte'ori a fost.vorba de o chestie. - 

socială 2). cp | 

În al doilea rând, ceiace nu putem admite la justiţia -ameri- 

cană şi ne face să împărtăşim părerea d. Lambert, este dreptul sau 

mai bine zis prerogativa ce şi-a creiat justiţia de a examina consti- 

tuționalitatea intrinsecă a amendamentelor constituţionale *). Cu 

chipul acesta orice posibilitate de reformă este împiedicată și jus- 

tiţia devine cenzorul suprem al vieţii publice americane. Oșicât 

de. mult am. fi partizanii- unui control judecătoresc al. constituţio- 

- malităţii legilor, în care vedem: singura garanţie a echilibrului pu- 

„ “terilor, nu putem însă concepe să se dea justiţiei un rol preponde- 

_ rant în Stat şi acest.rol să fie de așa natură încât să 'distrugă însăşi 

_ 1) Vezi 'Harry' R: Scager, The atitude of american Courts towards" 

“restrictive laborlayws în Political science quarteriy, Decembrie, 1904, p. 588 

şi urm.; Dood, Social legislation and. the Couriș, ibid., Martie, 1923 ; G. 

Roi, Our -judicial, oligarchy, citat de Esmein, op. cif. t.'1, p, 630, . 

':.* 2) Astfel, în 1901, Curtea Supremă, în Insular cases a hotărit că Con- ” 

“aresul, regulând situaţia câtorva. din nouile dependinţe (Filipinele) şi stabi- 

lind tarife speciale pentru comerţul joc cu Statele-Unite, o puteau foarte bine 

face: deoarece la aceste populaţiuni nu s'au extins toate garanţiile constitu- 

ţionale de care se bucurau locuitorii Statelor-Unite. . " A . 

" “Totuşi, în perioada 1914--1919 (răsboiul mondial), Curtea Supremă 

sta arătat, în special în afacerea Distiller's Association, destul de înțelegă- 

“toare a nevoilor din acel timp (Esmein. op. cif., î. |, p. 631). a 

“"“3) Controlul tendințelor legislative presupune conflict între spiritul 

„Constituţiei şi tendinţele sale individualiste şi spiritul legislaţiei ordinare, care 

va îi, spre exemplu, cu tendinţe sociale şi intervențţioniste. 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.) ; Duzguit, examinând în conferinţa susamintită acest dreptal . - 

justiţiei americane, nu-l găseşte exorbitant, aşa cum o făcuse d. l.ambert.- 

şi se pare că-l justifică chiar. Vezi pentru critica acestui sistem L. Dupriez, 

Le contrâle judiciaire de la constitutionnalile „des lois aux Etats-Unis în 

Buletin de la classe des letires et des Sâiences morales et politiques de 

FAcademie royale de Belgique, 1928, n. 166 şi urm, Vezi Jean Dabin, La 

philosophie de Vordre juridique postif, 1929, p. 736 şi urm. - a: 

G. Alexianu, — Supremaţia Cosistituţiei.
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- principiul separaţiei puterilor. Imprejurările particulare ale Ame- 

ricii pot constitui o scuză, dar aceste împrejurări există în toate 

ţările ; nu vedem cum s'ar putea justifica acest rol. A 

Sistemul american — cu temperamentele pe care te-am semna- 

lat şi cu magistrați ca acei din Statele-Ulnite — constitue. tipul ce- 

lui mai propriu sistem, demn de a fi imitat de toate Statele cu 
Constituţie rigidă 1). ! " a 

- 

B. = Franţa 

27. — Justiţia franceză poate examina constituționalitatea legi- 
lor ?.— Deşi ne găsim într'o ţară cu Constituţie rigidă, întocmai ca 
şi Statele-Ulnite,. totuși, cu toate încercările făcute până acum și cu 

toate propunerile 2), nu s'a putut institui o instanţă judecătorească 
care să controleze . contituţionalitatea intrinsecă a legilor?). Atât 

. 

1) In afară de aceste neajunsuri; Hauriou ca şi Duguit dealtfel, mai 
"relevă şi faptul că învățământul universitar. suferă de tendinţa de a studia 
numai jurisprudenţa. Ştiinţa dreptului nu constă în studiul textelor de lege, 
ci în studiul precedentelor jurisprudenţiale. 

2) In vederea reintroducerii controlului constituţionalităşii legilor în 
Franţa au existat două propuneri relativ recente : propunerea legii Charles 
Benoist, 28 lan. 1903, /. off., Camera, Doc. parl., pag. 99 şi propunerea legii” 
Jules Roche, 28 Febr. 1903 7. off., Camera, Doc. pari, p. 97. In propunerea 
lor, d. d. Charles Benoist şi Jules Roche au cerut să se consiituționalizeze, 
Declaraţia drepturilor din 1789, înscriind-o în art. | al. Constituţiei din 1875 

în felul acesța : „Puterea legislativă nu poate face nici o lege care să aducă 
atingere şi să împiedice. exerciţiul acestor drepturi“. Ceiace i-a determinat în. 
această propunere a fost faptul că legea constituțională din 1875.este. foarte laconică şi o mulţime 'de materii nu sunt cuprinse acolo. Cu chipul acesta m teria constituţională ar putea deveni mai vastă şi abia'atunci s' 
“pune problema controlului constituţionalităţii legilor în Franţa. . 

“Inainte de aceste două propuneri am. mai avut în 1894 propunerea Nagquet (Cameră, Desbateri, 15 Martie 1894) prin care se cerea instituirea unei „Curți Supreme menită să statueze asupra: reclamaţiilor cetăţenilor in caz de violare a.drepturilor lor constituţionale, de puterea legiuitoare“, „ 8) Raphael Alibert, op. cil.,p. 23: „În concepţia îranco-germană legea scrisă este atotputernică : rezultă dela sine că recursul oierit ca garanţie ce- tăţenilor 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 recursuri.speciale pentru a o tempera şi supune legislaţiei. Ă . , - '„Aceste considerente explică de ce ţările supuse influenţei juridice “a Franței nu cunosc controlul constituţion 
țări, căile de recurs destinate să asigure ordinea juridică superioară se re- „ duc la două iorme Principale ale. dreptului Îrancez : recursul în Casaţie, în- dreptat contra tribunalelor care se îndreptează dela interpretarea -legilor. şi recursul pentru exces de “putere; destinaţ să suprime 'ilegalităţile - adininis- - traţiei“, - : CI a 

a- 

ar putea 

alităţii legilor: şi de ce, în aceste.
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jurisprudenţa 1) cât şi legislaţia s'au arătat refractare acestui sis- - 

tem. Motivele acestei situaţii se găsesc în tradiţia: Parlamentului 

francez. Sub vechiul regim Parlamentele judiciare — în luptă, cu 

puterea regală — îşi arogase dreptul de a înregistra sau a refuza 

înregistrarea ordonanţelor regale. Refuzul 'de a înregistra o:ordo- 

nanţă echivala cu lipsa de promulgare a legii ; "aceste - decizii a- 

veau putere obligatorie şi pentru viitor. Intocmai-ca şi Curțile ame- 

ricane, Parlamentele şi-au luat îngăduința de a adresa injoncțiuni 

particularilor Sau funcţionrilor; pentru a se supune sau a rezistă | 

unei legi ?). _ ca 
Si 

" Această stâre de lucruri, care a reuşit să facă din Parlamen- ' 

tul judecătoresc o putere superioară, tuturor celorlalte: puteri: ale 

Statului a determinat legislația revoluţionară “să desființeze toate 

aceste măsuri şi să redea. poporului întreaga libertate de a dispune . 

aceste măsurii şi să redea. poporuui întreaga libertate de a dispune 

„de soarta “sa. Desigur, superioritatea normei constituționale pre- 

vâlează asupia legii ordinare ; nu s'ar putea: deci” refuza judecăto- 

vilor dreptul de-a înlătura orice normă. contrară normei constitu- 

ionale. Când judecătorul ar avea să aplice două texte, unul consti- 

tuţional şi altul ordinar, contrăzicându-se între ele, în chip firesc 
a | „i! res 

: -1) Se susţine: de d-nii Berthâlemy (Traite de droit admijnistratif, 

1923, p. 13 şi S. 1833, 1, 357 ; S. 1838,|, 318) şi Hauriou (op. cit.) ed. 1923, 

p. 318-319) că în-trecutul jurisprudenții franceze ar exista decizii în care să 

se fi discutat şi cenzurat constituţionalitatea legilor. In acest sens se citează 

deciziile Cas. îr. din.ll Maiu 1833 (National) ; 12 Aprilie 1838 ; 15 Martie 

şi 17 Noembrie 185! ; 15 Aprilie 1863. Hauriou şi împreună cu dânsul şi 

d. Blum în concluziile de sub decizia Consiliului de Stat din 26 lulie 1918 

(Lemonnier) găsesc un exemplu de control al .constituționalităţii. legilor. 

„Deasemeni, se mai citează drept precedente jurisprudenţiale în această: ma- 

terie Trib. conilict., 26 lulie 1873 (Pelletier) ; Cons; de Stat, 7 Aug. 1909 

(Winkel) S. 1909, ÎI, 145, notă Hauriou ; Cons..de Stat, 1 Martie 1912, S. 

1913, Ii 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 cons- 

tituţionalităţii nu s'a pus şi n'a fost rezolvată de justiţie, în întregul ei. D. 

Jăze (Les principes . gencraux du droit administratif, 1925, vol. |, p. 358, 

nota 1) declară categoric : „Niciodată Consiliul de Stat n'a refuzat să aplice 

o lege. pentru inconstituţionalitate.. A interpreta o._lege nu înseamnă a-i : 

refuza aplicarea. O declar categoric, argumentarea prof. Hauriou nu m'a com 

vins. După părerea mea, e o operă de pură imaginaţie. Jurisprudenţa Consk - 

liului de Stat: nu poate fi. invocată” în sprijinul tezei sale“. A se vedea în 

acelaş sens P. Duez, Le contrâle  juridictionnel de la constitulionnalită des 

lois en France, în. Mâlanges M. Hauriou, p. 211 ; R. Carr€ de Malberg, 

La constitutionnalită. des_lois et la Constitution de :1875 în Revue. politi- 

que et parlementaire, 1927, p. 344 ; Laroque, Le contrâle de la Constitulion- 

nalită des lois en France în Revue du droit public, 1926, p. 122; Larnaude, 

L'inconstitulionnalite des lois et le droit public farncais în Revue politique 

et parlamentaire, 1926, p. 193. “ i : . ” 

2) M. Hauriou, op. cit, ed. 1923, p. 313. i
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şi prin chiar menirea funcţiei sale, el.ar trebui să aplice textul 
constituțional — care-i o lege ma: superioară — şi să înlăture 
textul contrar al legii ordinare. Şi totuși, de teama neajunsurilor - 
desființate de legislaţia revoluţioriară, judecătorii sunt ţinuţi. să 
aplice legea, aşa cum e votată şi n'o pot înlătura pe motiv de ne- 
constituţionalitate. Franţa, deși are o constituţie rigidă, ce nu poate 
fi modificată decât în anumite forme, totuşi, controlul constituţio- 

- nalităţii legilor nu-şi. poate-găsi aplicare, deoarece avem texte ex- 
prese cari interzic judecătorului dreptul de a examina constituţio- 

“malitatea unei legi '). Cu chipul acesta, Constituţia Franţei devine. 
suplă ; o atenuare însă are loc prin faptul că textele constituţionale 

se referă la-un' număr redus de materii, aşa că rareori se poate: 
pune problema constituţionalității intriseci a unei legi. 

28. — Stadiul actual al acestei probleme.— Problema controlului 
constituțonalităţii legilor preocupă în cel. mai înalt” grad cercurile | juriştilor şi oamenilor de Stat din Franţa. Această problemă a luat 
o formă -acută în;1925; în urma incidentului politic provocat de le- 
gea din 23 Martie 1914, prin care s'a permis unei Camere a Par- 

lamentului să confere -puteri judecătoreşti uneia din comisiile sale 
„de. anchetă 2). - „- , | | | Discuţia pe ateastă temă a continuat cu ocazia legii: din 22 Martie 1924, care dădea dreptul guvernului de a veni cu decrete- legi. Art.'1.$ 2 al acestei legi ește astfel conceput : „Guvernul este autorizat, în timpul celor patru luni ce vor urma după promulgarea . 

d) lată textele cari interzic în Franţa acest control.: Mai întâiu averh le- | „ea din 15 Aug. 1790, titlul IH, art. 11 şi.12 :,Les tribunaux ne pouront pren- dre directement -ou indirectement uucune. part ă l'exercice du pouvoir legis- latif, ni empecher ou suspendre lexecution des. decrets du corps. lepislatif sanctionnes par le Roi, ă peine de forfaiture. lis seront tenus de faire trans- crire purement et simplement dans un registre .particulier et de publier dans la huitaine les lois qui leur seront envoyâes“. Sa Ă ___.7 Această lege a trecut în Constituţia din 13 Sept. 1791, tit. III, cap. V, art. 3: „Les tribunaux;. ne peuvent ni s“imimiscer dans l'exercice du pou- : -voir legislatif, ou „Suspendre lexcution des lois..... Art. 127 c. pen. fr. adaugă: .. aa - 11 „Seront coupables de forfaiture et punis de la:degradation civique | „Ies juges... qui se seront immiscer dans exerci ir Icpilatif. „Soit en arrctant ou en suspendant l'exccution dune St ustura RiLatit - en dâliberant sur le point de savoir si les lois seront publices ou ex6cutâes (citat de Larnaude, Bulletin de la Soticte. de legislation comparte, 1902. n. 
227 şi de G. Jeze şi H. Berthelemy, Revue du drout public,.1912, p. 145-146; „i 2) Vezi ancheta întreprinsă de Le Temps în Noembrie-Decembrie 1925 -. ȘI părerile dd. Berthelemy, Dupuit, Hauriou, Rolland etc. Cf. Leblanc, Du | Bouvouir des tribunaux d'apprâcier en: France Ia constitutionnalite des lois „ ESmein, |, p. 641, în notă; A. Blondel, op. cit., p, 357 și urm, - 

.
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acestei legi, să procedeze, prin decrete date cu avizul Consiliului 

de Stat, după ce vor-fi aprobate în Consiliul de miniştri, la toate 

reformele şi simplificările administrative pe care le vor. comporta 

realizarea eccinbmiilor. Când măsuri astfel luate vor, fi necesitat 

modificări legilor în vigoare, decretele vor fi supuse sancţiunii le- 

gislative în termen de 6 luni”. Acest text a fost considerat neconsti- 

tuțional faţă de. dispoziţiile” art. 1 Slal legii constituţionale din 

1875, în cuprinderea următoare : „Puterea legislativă se exercită 

de două adunări: Camera Deputaţilor şi Senatil“. Aceste: organe 

nu puteau delega competenţa lor, deoarece competintele au se 

„ deleagă 1). | a a 

29. — Forma sub care se va exercita acest control. — Majori- 

tatea publiciştilor,- în frunte cu . 'd. Berthelemy, Hauriou, Duguit, 

s'au: pronunțat. pentru instituirea unui control al coasti- 

tuţionalităţii legilor 2). Forma sub care se :va exercita acest con- 

trol poate diferi; aproape toţi autorii: sunt de acord în a respinge 

creiarea unui triburtal special constituţional, așa cum fusese pro- 

„pus de Sieyâs și care, înț Constituţia anului VIII, deveni Senatul 

conservator. al Constituţiei „care. menţine sau anulează „toate ac- 

tele care-i sunt deferite ca neconstituţionale de Tribunat, sau de 

guvern". *), pentru motivul că acest tribunal, în mod firesc,: ar fi 

la discreţia şi sub influenţa guvernului şi în al doilea rând înici 

m'ar ayea ce să lucreze. Singura soluţie care poate fi primită este 

aceia de a da în căderea tuturor judecătorilor dreptul de a judeca 

constituţionalitatea legilor*), așa cum de altfel azi puterea judecă- 

1) D. Louis Rolland, în studiul său, Le projet du 17 janvier 1924 et. 

-la question des dâcrels lois, în R. D.P., 1924 p. 42 şi urm., ocupându-se de . 

„chestia constituţionalităţii acestui. proect ajunge la concluzia că el este in- 

corect din punct de vedere juridic. D-sa pune. următoarea regulă juridică: 

-„Este juridiceşte necorectă orice lege însărcinând pe Preşedintele Republicet 

să reguleze prin decret mațerii rezervate Parlamentului prin Constituţia 

scrisă sau prin Tradiţia constituţională. Este deasemeni incorectă orice lege.- 

redactată în termeni aşa de generali şi imperioşi încât ea ar trebui să îie 

'-interpretată -că acordă Preşedintelui Republicei 'o astfel de putere“. cf. G. 

„ Jeze, 0p. cit., p. 361—362. 
- 

2) Duguit a primit abia acum în urmă ideia controlului constituţio- . 

- nalyităţii legilor (Bulletin, loc. cit.). ._ - , e 

. y , i LE or (Eu op. cit., t. il, p. 656 în notă. Vezi şi pag. 615. 

'4) G. Jeze, op. cit.,.p .355: „Actualmente, există în Franţa un..curent 

puternic pentru a atribui trivunalelor, tuturor tribunalelor, după modelul 

Staţelor-Unite, puterea de-a controla constituţionalitatea intrinsecă a legilor, 

cu ocazia proceselor prezentate în faţa lor. Nu Vor anula' legea, vor reîuza 

-numai s'o aplice în proces din cauza contradicţiei sale cu un principiu consti- 

tuţional”'. Vezi în acelaş sens ]. Appleton, Trait€ clementaire du contentieux 

administratif, 1921, p. 280—282.. - ,
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torească cenzurează actele puterii executive care vin în. conflict cu 

actele puterii. legiuitoare, cu legile :). ENDRE ,- 

“ Cu toată nevoia ce se simte din ce în ce mai mult de a.se găsi 

stavilă puterii legislative?) şi cu toate că această măsură a con- 

trolului -constituționalităţii legilor .a fost adoptată în mai toate ţă- 

rile, nu credem să vedem curând. instaurată această reformă în 

Franţa, atât.din cauza rezistenţii înverşunate a Parlamentului, care 

.nu.vrea să-şi vadă micşorată atotputernicia, cât şi din cauza amin- 

„tirii neajunsurilor din trecut 2)... - _ 

a C.— Anglia. 

„30, — Anglia, țara. originară a acestui control. — „Se va 

părea curios ca: tocmai Anglia, țară unde supremaţia” par- 

lamentului este atoputernică, să" fie totuși ţara unde a luat. naștere 

„acest control.- Am arătat. că Justiţia engleză *), ca şi. justiţia -do- 

"45 Nu încape nici o îndoială că în Franţa toţi judecătorii pot înlătura, 

pentru :imotiv de neconstituţionalitate, un” regulament care depăşeşte cadrul 

unei. legi. CI E 
2) D.G. Jeze, op. cit., p. 330 şi urm. se pronunţă categoric pentru in- 

" 4roducerea 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 « 

vremelnic şi de circumstanță (op. cit., p. 353). ! ” 

- 3) Cu toată consultaţia dată de d. Berthelemy în procesul tramvaielor 

(Revue du droit public, 1912, toc. cit.) în Tratatul său de drept administrativ, . 

"ed. 1923, spune: „4, Nici un recurs nu-i deschis împotriva legilor, fie: înain- 
tea jurisdicţiilor civile, fie în faţa Consiliului de Stat.. Aceasta ar însemna - 
„să punem puterea legiuitoare la dispoziţia puterii executive, ceiace nu se 

poate“, D. J. Barthelemy, op. cit., p..219.arată 'şi d-sa că o reformă, în a- . 
_"ceastă privinţă, nu pare deloc posibilă “lucru foarte regretabil, dealtminteri“ 
4) Sub forma Consiliului privat; atunci când afacerile din dominiouri 
ajung în faţa acestui Consiliu. lată cum se exprimă în această privinţă Todd 
Le gouvernement parlementaire, p. 131.: „Un guvernator posedă, ca repre 
«zentant.al Coroanei, dreptul de a da asentimentul: regal billurilor ; totuşi 
-acest act nu-i. definitiv, Coroana însă-și având în fapt, un al doilea veto. 
- Toate statutele :aprobate de guvernatorul unei colonii; intră în vigoare ime- 

„ diat, afară de cazul când conţin o clauză, fie suspendând intrarea lor. în vi- 
oare până la promulgarea unei proclamaţii sau până la aprobarea Reginei 
în Consiliu, fie vreo altă dispoziţie specială ă; re i 
nuca nod 1e3$ 2p spozi ue ES IA contrară Car Fusernatoru Lire 
şi Regina în Consiliu poate, în termen de doi ani,.să respingă “. Această 
„prerogativă, când este vorba de legi-cari privesc intenesele : jenea » Această 
mult formală, căci în fapt ea nu se exercită decât foarte.rar. Guvernatorul 
este considerat, în' Dominionuri şi îaţă de legislaţia acestora, întocmai ca și 
„Regele Angliei faţă de Parlament, Guvernatorul n'ar putea să -refuze în mod 

| constituţional aprobarea unei legi votate, de legislatura unui :Dominion, deşi.
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minionurilor locale, a exercitat întotdeauna dreptul de control asu- 

pra legislaţiei acestor dominionuri, în rapot cu statutul care a or- 

ganizat dominionul. şi i-a acordat dreptul de legiferare 1). Acest 

drept al justiţiei a fost precis formulat nu numai prin repetatele 

sale interpretări jurisprudenţiale ci chiar prin carta independenții 

legislative coloniale,Colonial Laws Validity Act, 1865. Principiul 

supremaţiei Parlamentului englez şi principiul dreptului de a ga- 

ranta 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. lată 

care sunt aceste importante dispoziţii : | o i 

"Sect, 2. — Orice lege colonială 'care este sau va fi, într'un 

chip oarecare, în contradicţie cu dispoziţiile unui act al Parlamen- 

tului, aplicându-se 'coloaiei la care se rapoărtează această lege, sau 

"cu a inci ordonanțe sau al unui regulament făcut în virtuțea . au- 

' torităţii unui act al Parlamentului, sau având în colonie forţa şi 

efectul unui atare act, va fi considerată ca supusă acestui act, or- 

donanţă sau regulament şi va fi, în măsura în care va exista contra- 

dicţia, dar nu altfel, şi va rămâne absolut nulă şi inoperantă. 

Sect. 3. — Nici o lege colonială nu va fi ținută drept.mulă . 

şi inoperantă, drept contrară. dreptului englez, afară de cazul când 

ar 'contrazice dispoziţia vreunui act al Parlamentului, ordonanță 

sau regulament, 'cum s'a spus mai sus. a 

Sect. 4. — Nici o lege colonială, făcută cu concursul guverna- 

torului coloniei, sau aprobată .de dânsul, sau trebuind să fie mai: 

târziu astfel făcută-sau aprobată, nu va fi ţinută drept nulă şi ino- - 

- 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 lepislatura Dominionului, Ministrul Justiţiei 

referă Guvernatorului dacă această lege priveşte un .interes local sau vine: 

în atingere cu interesele generale. In primul caz, guvernatorul o aprobă iar 

în cazul al doilea o trimite secretarului de Stat pentru colonii spre a decide. 

:O lege aprobată de guvernator: poate fi cenzurată de Justiţie din punct de 

vedere 'al Constituţionalităţii ei cu statutele imperiale, care constituie Cons- * " 

tituţia Dominionului. (Asupra acestei chestii a se consulta Henri Couve de 
Murville. Le gouvernement dâns les dominions. britaniques, 1929 şi „A. Sieg- 
fried, Le nouveau statut.de Canada (Revue des deux mondes, 1 lulie 1928, 
pp. 187-—202). - - a ” , 

„.. 1) Dicey, Introduction ă Vitude du droit constitulionnel, 1902, p. -90, 

compară dreptul acesta al tribunalelor de a judeca constituţionalitatea le- 

-gilor făcute de dominiouri cu dreptul pe care-l au aceleaşi tribunale de-a 

- “judeca dacă regulamentele (bye-laws) companiilor de drum de fer, sp. cx., 

nu vin în contrazicere “cu Sfatutele cari au. autorizat funcționarea acestor 

companii, .. Pi Di . a
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perantă pentru simplul motiv că instrucţii referindu-se la această 
lege sau la' materia ei, pot să fi fost date Guvernatorului de Ma- 
jestatea Sa sau în numele său prin orice 'alt mijloc decât scrisorile- 
patente sau actul autorizând pe guvernator să colaboreze: la con- 

. fecţionarea sau la aprobarea acestor legi pentru pacea,,. ordinea 

7 

cari, după cum spune Dicey sunt 
» Suverane, dar libertatea lor de 

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. - - Aa Nu i ! 
„Sect, 5. — Orice legislatură colonială va avea şi va fi consi- 
“derată, în toate timpurile, ca având pline puteri în jurisdicţia sa; 
ea va putea stabili Curți judecătoreşti, să le desființeze sau să le 
reconstitue,' să “schimbe: constituirea lor şi să stabilească dispozijii 
privind administrarea. justiţiei: prin oficiul lor; orice legislatură 

” reprezentativă, în ceiace priveşte colonia pusă sub jurisdicţia sa, 
va avea şi va fi considerată, în toate timpurile, că a avut pline pu- 
teri de a face legi privind: Constituţia, puterile şi producerea acestei 
legislaturi, cu .condiţia' ca aceste legi să fi fost votate în formele 
cari vor putea, din timp în timp, să fie confirmate printr'un act al Parlamentului, prin Scrisori-pătente, o ordonanță în Consiliu sau o. lege 'colonială. fiind în vigoare pentru moment în zisă colonie”. 

lată deci cea mai desăvârşită reglementare a acestui "control Şi precizarea cea mai concludentă a diferenţei dintre legea Statu- tară şi legea ordinară. Ideia acestui control se bazează tocmai pe această diferenţă între legea fundamentală (statutară ) 'şi legea or- dinară. Numai în acest caz poate exista un control al constituțio- nalităţii. Acest exemplu de control ni-l oferă legislaturile coloniale  ' 
„în sferele lor respective, “corpuri. | 

acţiune este controlată în raport cu subordonarea lor față de Parlamentul Regatului-Unit'". 
“Acest sistem, pe care-l întrebuințează “Anglia pentru coloniile “sale, este. cauza largei puteri legislative pe care Parlamentul en- 

„lege colonială. Mai mult, Palamentul face în mod constant 

*: 
'glez a acordat-o : legislatorilor coloniali ?). 

, 1) „Constituţiile coloniilor depind direct sau indirect de statutele impe- iale, Nici un jurisconsult nu contestă că Parlamenitul ar putea să desfiin- țeze 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 :£ , 
acte privind colo- niile ; tribunalele coloniale, la fel ca 

d
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'31.— In Anglia nu există deosebire între legile fundamentale şi 

cele ordinare. — In Regatul-Unit al Angliei problema controlului - 
constituţionalităţii legilor nu se pcate pune, deoarece nu există nici 

o diferenţă între legile fundamentale şi cele ordinare, în sensul că 

pentru 'alcătuirea unei legi care să aibă cuprins constituţional şi 

să se refere la constituirea însăși a Statului, spre exemplu, nu se cere 

nici o formă specială, nici o condiţie deosebită; Legile constituţionale 

se pot schimba cu aceiaş formă cu care se schimbă sau se modifică 

legile ordinare. Şi în Anglia, ca şi în celelalte ţări, dar în special în 

Anglia, sunt o serie de principii şi de legi socotite "constitu- 

ționale şi de cari nimeni nu se atinge. În mod legal, Parlamentul: 

poate oricând să modifice aceste 'legi: sau principii :, nimic nu se - 

opune la aceasta ; parlamentul este complect suveran şi el aa în- 

ţeles niciodată să delege dreptul de a modifica aceste legi unei alte": 

adunări, special constituite. Din acest punct de vedere şi după ex- 

presiunea cunoscută a lui Bryce, constituţia engleză este o consti- 

tuiţe flexibilă ; controlul constituţionalităţii legilor nu 'se poate 

pune aici 1), . , | N 

- 32, — Constituţia flexibilă protivnică democraţiei.—S'a sus- 
ţinut, cu un impresionant lux de argumente, că o constituţie flexi- 

bilă, care exclude putinţa controlului . constituţionalităţii legilor, 

"este o constituţie retrogradă, care nu poate .fi prielnică unui regim 

democratic. Şi constituția Angliei a fost 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: importante contribuţii pe care omul le-a adus 

vreodată politicei ca artă practică de a guverna, ele sunt expresia | 

cea mai complectă şi mai bine definită la care s'a ajuns. pentru a 

, , 
limita sfera legislaţiei coloniale. Dacă un act al Parlamentului din Victoria 

contrazice un statut imperial, este nul din punct de vedere legal ; şi dacă un 

act al Parlamentului. din Victoria, deşi neînfrângând nici un statut, era aşa 

de contrariu intereselor Imperiului încât mar fi trebuit să fie votat, Parlamen- 

tul britanic poate face actul fără efect prin mijlocul unui Statut imperial“. 

: 1) Totuşi, întâlnim şi azi în Anglia un control al constituţionalităţii 

legilor. În afară de legea scrisă găsim o serie de principii cari fac parte în- 

“tegrantă din common-law şi cari au putere constituţională. Dacă Parlamentul 

votează o lege contrară spiritului de legitimilate constituțională care domneşte 

“în Anglia, ea nu este declarată neconstituţională sau înlăturată ca atare, ct 

judecătorii, interpretând-o, refuză aplicarea dispoziţiilor care ar viola prin- 

cipiile reputate constituţionale. Dar aceste cazuri sunt foarte rare ; în tim- 

pul războiului” ar fi avut ocazia s'o facă, dar justiţia a procedat cu mare 

prudenţă şi a ţinut socoteală de împrejurările excepţionale şi de raţiunea ce-a 

determinat pe legiuitor..- ” i - ; 

2) Les democraties modernes, t. II, p. 16. 
7
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înfăţişa principiile fundamentale ale- Democraţiei. Ceiace noi numim 

Constituţia britanică, . se înţelege, într'un. sens -general; totalul le- 
gilor, statutelor şi”a doctrinelor de drept :comun, încorporate în 

textele legislative, care se raportă la admitistrarea' afacerilor pu- 

blice. Dar o Coistituţie americană scrisă 'este, în textul său' rigid, 

un: instrument. legal, regilând singur structura, amploarea, pute-. 

rile şi mecanismul unui 'guvernământ.:.. Eră în asta, în mod vir- 

tual, o invenţie -nouă, fructul legitim al unei Democraţii, o soluţie 

practică a artei de a guverna, pentrucă <oncretiza principiul Li- 

bertăţii şi în acelaş-timp acela al Ordinii”. 
Impotriva acestei teorii s'a ridicat Dicey și a venit să. dove- 

dească, tocmai. cu exemplul . constituţiei flexibile a Angliei, - că 
această teorie. nu-i exactă. „In câteva cazuri. spune. dânsul !), 
faptul că anumite legi 'sau instituţii ale unui Stat”au fost puse în 
afară de sfera controversei politice a prevenit, aparerit, acest pro- 
cedeu de inovaţie gradată care, în Anglia, în interval de cel mult 
şaizeci de ani, a transformat politica noastră. Constituţia belgiană 
a rămas, mai mult de o jumătate de secol, fără a suferi, cel puţin 
în formă, nici o schimbare importantă. Constituţia Statelor-Ulnite 
a durat mai mult de o sută de ani; ea n'a avut să sufere nimic 
care să se asemene cu transformarea 'generală încercată de Cons- 

- tituţia Angliei, dela “moartea lui George al III-lea. Dar dacă in- 
flexibilitatea legilor constituţionale. a împiedicat, în anumite ca- 
zuri, procedeul de inovaţie graduală şi inconştientă prin care sunt 
minate fundaţiile unei republici, rigiditatea formelor constituţio- 
„nale a provocat, în alte cazuri, revoluţia“.. | 

“Aceste teorii sunt însă de o valoare relativă și în funcţie de 
popoarele la care se aplică. Pentru paporul englez, oricare ar fi 
fost forma constituțională, evoluţia lui ar fi fost aceiaș, “fiindcă 
această evoluţie. este în strânsă legătură cu caracteristica poporu- 
lui 2). Sunt însă în viaţa popoarelor cazuri când o Constituţie ri- . 
gidă poate însemna foarte mult pentru viaţa Statului ; dar tot istoria - 

N 

I) Op. cil, p. iq. . | 
„2) W. Stubes, Histoire constitutionnelle de IAngleterre, t. Il. 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 dobândeşte o conştiinţă politică şi. 0 cultură mai mare dau naştere la ocaziuni şi la moduri de progres ce nu se bănuiau ; şi de îndată ce Sau | pus la incercare aceste procedee se constată că în punctul în câre națiunea „este condusă de istoria ci anterioară, îi convine mai bine decât oricare alt | sistem la care s'ar fi gândit multă vreme“, ăi a ' 

1
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ne pune la dispoziţie cazuri când: chiar o Constituţie Hexibilă: n'a 

putut să impiedice o transformare revoluţionară (Italia). 

. Constituţia unui. popor trebuie să fie în raport cu felul de 

viață și 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, un control al constituţionalității legilor. 

Fără existența acestui contiol orice: constituţie. nu. poate păstra 

decât o. rigiditate de formă. - 2 

D. — Elveţia. | 

33. — Constituţionalitatea' cantonală. — In. Elveţia, con- 

trolul constituţionalităţii - legilor. se prezintă sub. o. îndoită 

formă ; ia 

nale ordinare; în raport ci legile constituționale ale cantonului ; 

b) Dealtăparte, este .vorba de constituţionalitatea legilor can- * 

tonale în raport cu legile -federale şi.cu Constituţia Statului. 

Controlul constiuţionaliăţii legilor cantonale. în raport cu 

Constituţia cantonală nu există în toate cantoanele ; dimpotrivă; 

sunt mai numeroase acele cantoane unde nu este îngăduit judecă- 

torilor să examineze. constituţionalitatea cantonală a. unei legi :). 

a) Deoparte,; este. vorba de constituţionalitatea legilor. canto- 

Sunt însă unele cantoane unde acest control nu numai că este per- N 

mis, dar e chiar organizat prin lege. Astfel, în Berna, spre deo- 

sebire de Elveţia germană, unde s'a stabilit 2) că „autorităţile, 

cantonale n'au să examineze dacă legea cantonală este în contra- 

dicţie cu Constituţia cantonală” , fapt care-i dat numai în căderea 

“Tribunalului federal, avem :o lege,-încă din 1858, care pedepseşte 

cu 'amendă contravenţiile. la .legile Constituţionale, ca şi la alte . 

legi edictate de/ Consiliul: Statelor 5). Pe baza acestei legi, ca şi pe 

1) Acest fapt l-a determinat pe d. i. Jăze la 1912 (Revue du droit public,- 

. 149) să treacă Elveţia printre Statele care nu permit, judecătorilor con- 
trolui constituţionalităţii legilor. E posibil însă ca D-sa să se fi referit şi la 
faptul că legile federale nu pot îi examinate în raport cu constituția federală. 

2) Affolter, Grundziige des schweizerischen -Staatsrechts, p., 175 
Werner, Le contrâle judiciaire ă Genâve, p. 33, nota 1 ; G, Solyom, La juris- 
diction constitutionnelle aux Etat-Unis et: en Suisse, 1927, p. 82.: 

3» Consiliul Statelor (Stide Rath) se compune din 44 de deputaţi ai 
cantoanelor ; fiecare canton are dreptul de a numi doi reprezentanţi şi fiu- 

- Care semi-cariton' un reprezentant. Alegerea 'se face, după cantoane, fie” di-
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dispoziţia art. 26, cifra 4. din Constituţia cantonală din 4 Iunie 
1893, avem o serie de decizii pria cari chiar tribunalele au refuzat 

"să aplice legi şi regulămente pentru cauză de inconstituţionalitate +). | 
- In Geneva acest control este şi mai clar afirmat în mai multe 

" decizii ale Curţii de Justiţie. “Astfel, într'o decizie recentă *) a 
Curţii de Geneva, găsim formulat în următorii termeni acest prin- 
cipiu : „tribunalele trebuie să examineze, atunci cârid există con- 
flict între mai multe dispoziţii legale contradictorii, care din aceste 
dispoziţii :e- mai mare ca- valoare -faţă de' celelate, fie în.raport ci .. 

“caracterul constituţional sau numai legal al acestor legi, fie în- 
"sfârşit în raport.cu origina cantonală sau federală a dispoziţiu-: 
nilor ce-i vorba să se aplice“. - , 
„Nu există nici'o dispoziţie a Constituţiei cantonale care să - 
limiteze în aceste materii competința tribunalelor şi care să o- 
blige pe acestea să aplice, de preferinţă altor dispoziţii legale, pu- 
tând să aibă o valoare superioară, dispoziţiile legislative edictate 
de Marele Consiliu 3). | Pa , - 

_. Totuşi, majoritatea -tribunalelor cantonâle, cum o remarcă dd. 
Jeze 1). Berthâlemy şi Bryce *), refuză să examineze chiar coastitu- 
ționalitatea legilor cantonale. - a 

34. — Constituţionalitatea legilor federale. — Tribunalul fe- 
deral are în căderea sa, conform art. 113 al, 3 din: Constituţia fe- 
'derală dela 1874, dreptul exclusiv de a judeca „reclamaţiile pentru 
violarea drepturilor constituționale “ale. cetăţenilor...". In această : 
calitate tribunalul federal este îndreptăţit să aprecieze orice lege 
cantonală care este contrară legii federale, precum şi orice dispo- . 

"rect de Popor, fie de Marele Consiliu sau Consiliul cantonal. Durata manda- iului variază dela 1—3 ani, după cantoane.. Consiliul Statelor îndeplineşte rolul Senatului american. , 
1) A. T. F., 1914, 1, pp: 552 şi. urm., din 11 Dec.:.1914; Cf. A. T. F., 1915 1, p. 49. Vezi Lord Bryce, op. cit., 1, p. 406. - o su 2), Passavant et C-ie Ville de Gântve, citat de G, Werner, -: 
3) Citat de Solyom, op. cit.; p. 84. 
4) Revue du droit public, 1912, p. 149—150, Ra 5) Les democraties modernes, t.. |, p. 405: „in al doilea rând, Tri- bunalul elveţian” nu poate declara inoperantă o lege federaţă Sau unul din „articolele sale, ca violând o clauză a Constituţiei federale. El poate anula o lege cantonală ca depăşind, îie Constituţia federală, fie o lege cantonală; dar Constituţia rezervă expres Legislaturii federale dreptul de a interpreta Cons- Mtituţia federală şi toate! legile ce-a promulgat. Această dispoziţie îngădue _. Palamentului să aducă propria sa interpretare oricărei măsuri pe care a vo-! tat-o fără s'o supună în prealabil examenului unei autorităţi judecătoreşti“e 

op.
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- ziţie constituţională cantonală, contrară Constituţiei *) şi legilor fe- .: 

derale. „Sub regimul Coristituţiei din 1874, tribunalul federal a a- . 

nulat legislaţia 'cantonală, nu numai pentrucă era contrară Cons- 

tituţiei federale (cf. jurisprudenţa foarte numeroasă privind art. 4. 

46, etc. din Constituţie), dar și pentru contradicţie cu legislația 

„federală. Astfel, bazându-se pe.art. 669 al. 1 C. civ.; tribunalul fe- 

deral a anulat decizia. din 11 lunie 1917 a Consiliului de Stat din 

Zoag, pentru motivul că interzicea; sub pedeapsă de amendă, cu- 

legerea--porumbelor sălbatice: Duminica dimineaţa” ?). 

Competinţa tribunalului federal, este limitată deci. numâi la 

“examinarea legilor 'cantonale în raport cu legile federale. sau cu 

- Constituţia federală. Tribunalul, federal n'are în căderea' sa dreptul 

de a examina constituţionalitatea legilor federale în raport cu 

Constituţia federală, fapt care-l face pe d.. Horeni *) să spună că 

„nu există deci în, Elveţia nici o garanţie judecătorească contra 

neconstituţionalităţii. legilor federale, a deciziilor federale de im- 

portanță generală sau tratatelor. Camerele federale sunt suverane 

să aprecieze dacă rămân în „limitele Constituţiei“. Această conclu- 

zie la care ajunge d. Hoerni e. conformă cu realitatea, deoarece se: : 

sprijină pe textul Constituţiei, care obligă tribunalele “federale să. - 

aplice „legile votate de Adunarea federală şi deciziile acestei Adu- 

nări, care au o importanţă generală”. Di | i 

Se poate lesne observa că în Elveţia n'avem in control pro- : 

priu zis al constituţionalităţii” legilor. Controlul pe care-l exercită: 

tribunalul federal asupra Constituţiilor şi legilor cantonale nu este. 

un control.al constituţionalităţii legilor, în sensul care ne preocupă 

pe noi, ci numai un control absolut necesar pentru existența unui 

Stat federal. Odată ce tribunalul federal constată că o lege can. 

tonală e: contrară” Constituţiei, o anulează și decizia sa are efect: 

erga omnes 1). | - 

9 CI G. Solyom, op. cit., .p. 86 şi deciziile Schăfîner c/ Basseland . 

- (AT. F., 1919, 1, No. 19 ; ' Cristoph Meridnische Stiftng c/ Staatssteur 

Rekurskommission Baselland (A, -T. F.; 1920, 1, No..26). 

„ 2) Less et Consorts c/. Conseil d'Etat de Zoung (Journal des”Tribu- 

nau,x, 1918, p..88, citat de G. Solyom, op. cif., p. 85—86). -. .- 

3) De Pâtat de necâssite. en droit public federal suisse, p. 150. 

4). Vezi Paul Negulescu, op. cif., p. 456. A se consulta şi Rauline, 

Etude sur le tribunal federal Suisse, Paris, 1904. Este de remarcat că acest 

efect erga omnes, este adoptat după sistemul francez propus de Sicvts ; 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 - 

constituționale). / DE ! .
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E. — Belgia. 

35. — Inexistenţa oricărui control. — In Belgia, ca şi în 

Franţa, nu întâlnim existența unui control: 'al constituţionali- 

tății legilor, deşi părerile doctrinei sut împărţite în această pri- 

vinţă 1). Motivele ce se dau'de autorii cari sunt contra ăcestui con- 
trol sunt mai mult motive de text. Ei îşi întemeiază argumentarea 

lor pe motive deduse din art. 107 al “Constituţiei din '7 “Februarie 

1831. în- vigoare şi azi în Belgia, cu modificările din :7 Sept 1893, 

15' Noembrie 1920, 7 Februarie, 24 August şi 15 Oct. 1921. . | 
In adevăr, acest art. 107 are cuprinderea următoare : „„Curţile 

şi 'Tribunalele vor aplica deciziile- şi regulainentele generale, pro- 

„_vinciale și locale, ntimai dacă vor fi conforme cu legile“. Din: mo- 

“ment ce Constituţia s'a ocupat de o astfel de chestie — susţin ad- 

versarii admiterii controlului — înseamnă: că n'a' voit să se ocupe 

decât de această problemă şi aceasta-i singura competinţă pe care 
a înţeles s'o acorde judecătorilor. Acest argument de text este de- 

„altminteri. destul de slab 2) şi a fost recunoscut chiar.de acei cari 
l-au întrebuințat. Astfel Errera 3), un adversar al controlului cons- 

tituționalităţii legilor, se exprimă astfel: „Părerea contrară 'nouă 

“va fi probabil apărată din nou în ziua când ar fi votată o lege: im- 
populară. violând manifest Constituţia“. Ii 

36. — Constituţionalitatea: extrinsecă. — “Totuși, tribunalele 

“păstrează dreptul de a examina ' constituţionalitatea exterioară a 
unei legi +). Justiţia belgiană a avut şi are și acum dreptul de a 
judeca constituţionalitatea intrisecă _a legilor votate “înainte de 

„. Censtituţia 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 din. 1831, 

1) Pentru afirmativă vezi : Rep. de LAdmin,, 4. V, p.. 194 ;: Roussel, 
Encycloped du droit, p. 350; Eugtne Verhacren Des lois' inconstitutionne. 
les, Bruxelles, 1850... e ” n a: 

Contra vezi : Ch. Faider, Etude sur P'application. des lois .inconstitu- 
„tionnelles, Bruxelles, 1850; Laurent, Cours de droit civil, t. | ; “Cour de 
Brux., 7 Juillet 1847, Pasic, 1847, 2, 199 ; Trib. de Hasselt, 22 juillet 1848. 
Belge jud., 1848, p. 1027; Cass. 23 Juillet 1894; Pusie, 1849, 1, 1443. Vezi 
„şi Errera, Traite de droit public. 'belge, 1909, - p. 258—259, ca şi ediţia 

ai op. Vezi în acelaș sens Barthâlemy şi: Jtze, Revue. du droit public, 
„din , . | ! - 

-1912, p. 149, : 
. 3) Op. cit., p.258.-. | 

4) A. Giron, Le droit public de ia Belgique, 1884, p.151.
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judecătorii n'au competinţa să le examineze coastituţionalitatea i Bă 

Şi printre alte argumente aduse de Giron 2) în sprijinul acestei teze 

sunt şi următoarele două: n - a 

a) Legile sunt discutate şi votate în public, sub controlul opo- - 

ziție: şi nu se poate ca tocmai, reprezentanţii naţiunii să voteze o . 

lege care-să conţină un atac direct şi voluntar contra Constituţiei. 

___b) Ca să se admită dreptul tribunalelor: de a controla consti- 

tuţionalitatea legilor, ar trebui ca puterea judecătorească să fie e- 

gală cu puterea legislativă ; ori, se ştie, susţine Giron, că puterea 

-. judecătorească este inferioară puterii legislative, fiind numai o ra- 

'mură a puterii executive *). . o 

Am înfățișat aceste argumente tocmai pentru a învedera că 

mai curând sau mai târziu vom vedea instaurat şi în Belgia can- 

trolul judecătoresc 'al constituţionalităţii legilor. Deciziile cari res- 

ping acest, control sunt vechi *). a 

7 

„E. — Germania. 

37. — Constituţienalitatea legilor înainte de Constituţia din 

1919. — In Germania, înainte de. Constituţia . din 1919. 

găsim tranșat de majoritatea autorilor germani dreptul de control al 

constituţionalităţii legilor *). "Acest control se exercita atât din. 

punct de vedere al constituționalităţii extrinsece, „cât şi în cazul 

când legile diferitelor state veneau în conflict cu legile Reichului. 

1) Thonissen,' La' constitution belge, cd. Ii-a, No. 497, p. 3332: „Un 

“ astiel de control exercitat de. tribunale n'ar însemna altceva decât desfiin- . 

4 

țarea suveranităţii legislative şi, ca-0 consecinţă directă, desfiinţarea sepa- - 

raţiei puterilor, baza organizărei noastre constituționale. 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 

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 menţi- 

nerea prescripţiunilor sale. Legea, bună 'sau rea, e totdeauna lege“. 

2) Op. cit, p. 152—154.. Mi DL ÎN „- 

__3) Aceasta e şi teoria .profesată de d. H. Berthelemy, Traite clemen- 

taire de droit administrativ, 1923, p. 9 şi urm. . a ” 

4) Puterea judecătorească este incompetentă să cerceteze dacă o lege . 

posterioară Constituţiei este sau nu în armonie cu dânsa şi să îndepărteze - 

aplicarea acestei. legi ca neconstituţională (Cass. b., -23 juillet 1849, Pasic, -. 

1849, 1, 443) Vezi şi nota de sub art. 107 art. Constituţie din Code des lois 

politigues et administralives de J. Bertha şi E. Vandeveld. . . : 

Cea mai complectă expunere asupra acestei chestii, citată de - 

Laband, e a lui Bishof în Zeitschrift fir Civilrecht und Progress,.vol.: XVI 

p. 245 şi urm.; p. 585 şi urm... . “ Da - 
|
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Laband înfățișează asttel chestiunea !) : „Judecătorii au drep- 

“tul să “examineze 'constituționalitatea “legilor imperiului ? Această 

“chestie, de atâtea ori discutată de: jurisconsulţii germani, e: tran- 

şată: de imensa majoritate a autorilor în favoarea - dreptului de 

examen al judecătorilor. se spune : orice lege stabilită într'un 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, dacă un act care se intitu- 

lează lege, răspunde. cu adevărat condiţiilor de validitate a legilor ; 

- dacă acest examen conduce la un răspuns negativ, € datoria tribu- 

nalelor de a nu se lăsa rătăcite de o etichetă înşelătoare şi de a 

consideră 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 majorităţi. 

deoarece. adaugă că faptul că o lege este promulgată de Impărat 
în conformităte cu Constituţia, este o garanţie, suficientă că întru- 
'neşte în totul condiţiile cerute de Constituţie. De aceiaș părere este 
şi Lestrade 2), care vede, alături de Împărat, în Bundesrat, orga- 
nul însărcinat cu.supravegherea Constituţiei. "Legile pe care le pro- 

- mulgă Reich-ul obligă pe Statul respectiv numai în limitele sferei 
constituţionale. Aceste limite sunt stabilite prin grija și paza Bun- 
desrat-ului. Consiliul federal are în atribuţiile sale şi dreptul” de'a 
judeca denegarea de. dreptate : fie atunci când toți judecătorii se 
declară necompetenți, fie în cazul când guvernul unui Siat vio- 

» lează principiul independenţi. magistraturii. 
Când ne găsim în faţa unui conflict constituțional între, două 

State. Bundesrat-ul 'procedează mai întâiu pe cale amicală, spre a 
'ajurige la o coricliere. La caz de neînțelegere judecă în fond şi dă 
o sentință fără apel?). | | 7 

In afară de acest control! al constituţionalităţii exercitat de 
Bundesrat, diferite State şi-au creiat organe speciale menite să. re. 
zolve confictele locale | "de constituţionalitate. Dar cele. mai multe 
State preferă să supună aceste conflicte tot Bundesrat-ului, care 

| devine astfel tribunalul suprem în, materie de constituționalitate. 
38. — Sistemul Constituţiei din 1919. — Constituţia din ll 

! „August 1919 întărește și: mai mult sistemul existent până acum în 

1) Droit public de rEmpire AAlemand, t. U, p. „322.. 2) Vote 904, Ri Combes de Lestrade, Les monarchies de PEmpire Allemand, 

3) V-te „Combes de Lestrade, op. cil. p. 50.
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Germania. Prin art. 19 din această Constituţie, găsim creiată o 

Inaltă Curte de Justiţie (Staatsgerichthof) în căderea căreia este 

dat contenciosul constituţional din interiorul unei ţări, cate n'are 

altă jurisdicție competentă, precum şi rezolvarea conflictelor de 

drept public dintre diferite ţări sau dintre o ţară și Reich. Până 

aci, această Inaltă Curte are aceleași atribuţii ca şi vechiul Bun- 

destrah. Inalta Curte nu poate fi sezizată decât de una din păr- a 

„țile litigante. - pa E N 

Constituţia stabileşte chiar normele după care au să se re- 

zolve conflictele de natura aceasta. Astfel, art. 13 . declară că 

„dreptul Reichului are prioritate față de dreptul ţărilor 1). 

Tot acest text stabileşte că în, caz de divergență sau îndoială 

“ asupra chestiei de a şti dacă se: poate împăca o dispoziţie .legisla- 

tivă a unei ţări cu una a Reichului, autoritatea centrală competentă, . 

fie a Reichului, fie a Statului, sezizează Inalta Curte de Justiţie. 

spre a decide. Aa a a 

In caz când legile țărilor (art. 15) nu sunt suficiente pentru 

a aduce la îndeplinire legile Reichului și sar constata de autori- 

tatea centrală â Reichului oarecare lacune . în executarea acestor 

„legi, țările au datoria, în urma cererii Reichului, să complecteze 

aceste lipsuri. Dacă există divergență de păreri, ambele autorități 

- au dreptul să se adreseze Inaltei Curți de Justiţie. Tot această - 

Înaltă Curte decide (art..18) cu competență exclusivă, în caz de 

divergență, asupra repartiţiei patrimoniului unui “Stat cu ocazia 

unirii sau despărțirii sale -de Reich. Tot această Inaltă Curte ju- - 

- decă pe Preşedintele Republicei, pe Cancelar-şi pe miniștri în caz 

de violare a Constituţiei sau a legilor 2). 

Organizarea acestui tribunal constituţional,.alături şi indepen- 

dent de. Curtea de Casaţie (Reichsgericht), constitue un progres. 

simţitor în istoria desvoltării controlului constituţionalităţii legilor 

şi. credem că, în Germaniă în special, va da roade bune. Dar aşa 

„cum este organizată competenţa acestei Inalte Curți de Justiţie, se . 

pare că dânsa nu-i învestită cu puterea de a judeca decât în caz de 

comflict între legile a două ţări, sau în caz de conflict între legea 

uneifțări şi a Reichului. Legile Reichului sunt însă în afară de ori 

ce discuţie; ne întoarcem astfel din: nou, la teoria lui Laband, că 

1) Vezi în această privinţă Ren€ Brunet, La Constitution Allemande du 

11 Aoft, 1919, Paris, 1921, p. 85. ' ! | 

2) Vezi Rent Brunet, op. 'cit., p. 89. 

"G. Alexianu. — Suprematia Constitutiei. - . 4 
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“din. moment ce sunt  promuigte de Preşedintele Repubiicei, sunt 

considerate constituţionale. Art. 70. din. noua Constituţie declară' 

că „Preşedintele Reichului promulgă legile care suat în atare .si- 

tuaţie după termenii Constituţiei”. Prin. urmare, juridicește vor- 

“. bind,. Preşedintele n'are.să examineze decât îndeplinirea formelor 

prevăzute de Constituţie. Preşedintele poate însă promulga o lege 

care violează Constituţia, deși toate formele externe care-i dau ca- 

racterul de lege au fost îndeplinite. El nu apreciază decât consti- . 
-tuționalitâtea externă a legilor. : " 

39. — Rolul Reichsrat-ului ca organ de control al constitu- 
ţionalităţii legilor. — Deşi! nu. ne aflăm în faţa unei Constituţii 

„rigide, căci puterea legiuitoare poate oricând modifica Constituţia 
(art. 76), cerându-se pentru aceasta o majoritate de două treimi, * 
totuşi. problema constituţionalităţii legilor se poate pune în întregul 
ei şi aici. Legiuitorul a creiat însă prin art. 60 un organ, Reichsrat 
(păstrează toate atribuţiile Bundesratului, în afară de cele confe- 
rite lui Staatsgerichtof) care are. dreptul de veto asupra tuturor 

“ proectelor de lege prezentate de guvernul Reichului (ar. 69). Dâcă 
- guvernul Reichului nu cade de acord cu Reichsratul asupra textu- 
lui propus, guvernul Reich-ului poate depune proectul în fața Reichs- 
tag-ului. La fel se va întâmpla şi în cazul când Reichsrat-ul vo- 
tează un proect care n'are consimțământul Reichului. .. Guvernul 
-Reichului este obligat să-l prezinte Reichstag- ului: 'exprimându-şi 
"propria sa părere. 

Impotriva legilor votate de Reichstag, Reichsratul are dreptul 
de veto (art. 74). Acest drept trebuieşte exercitat în termen de. 
două săptămâni dela votarea definitivă a legii. Veto trebuiește în-. 
dreptat la guvernul Reichului și în două săptămâni dela introdu- 
cerea lui trebuieşte motivat pe larg. . „- 

În urma acestui veto guvevauul Reichului prezintă din nou. . 
spre deliberare legea în fața Reichstagului.. Dacă cele două păreri . 
nu se pot concilia, atunci Președintele, Reichului poate, în termen 
de trei luni, să supună conflictul. referendumului popular. Dacă. 

„Preşedintele nu uzează de acest. drept şi nici cele două păreri nu. 
„se pot concilia; legea e considerată fără valoare. 

- Se poate întâmpla însă ca împotriva acestui veto. al Reichs- 
„ratului. Reichstagul să: se pronunţe cu majoritate de 2/3. În acest! 

- „caz Preşedintele e obligat” ca în termen de 3 luni să "publice legea 
așa cum a fost votată de Reichstag, : sau să ordone” uni referendiim. 

Desigur, instituţia Reichsratului „constitue un serios element
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de control, dar nu exclude putinţa de a se discuta chestiă constitu- 

ţiorialității legilor Reichului, votate fără „majoritatea de '2/3. Aci 

n'avem un text, ca în Elveţia, care să oprească pe judecători. să 

examineze constituţionalitatea legilor federale. În acest caz, după 

principiile generale în. materie de interpretare a legilor, calea aces- 

tui control 'este deschisă în faţa tuturor tribunalelor,. așa cum 

spune Laband, căci orice lege care violează Constituţia n'are pu- 

tere de lege. Toate tribunalele sunt competente să judece astfel 

de cazuri: Staatsgerichthof-ul rămâne cu competinţa lui specială 

şi limitată. - o 

a G'— Austria i 

40. — Istorie. — Origina unui control: al constituţionali- 
tăţii “legilor -în Austria poate fi "găsită pentru prima dată în 

' proectul de Constituţie dela .Kremsier (1848—1849).: După răs- 
coaia care a avut loc în Viena, în Oct. 1848, Parlamentul a fost 

transferat la Kremsier, oraş situat în Moravia. Convocat de Impă- 

ratul. Ferdinand I, Parlamentul! desemnă o comisie care să redac- 

teze un proect de Constituţie și'6 altă comisie care.să alcătuiască 

un proect de „Declaraţia drepturilor fundamentale ale poporului ! 

austriac“. 

- In proectul de Constituţie atunci alcătuit, Austria devine un 

stat federal, acordând provinciilor şi ţărilor sale o complectă auto- 

nomie, “în limitele legilor stabilite de. Reich. Puterea legislativă 

"avea să fie exercitată de Imperiu şi de Provincii, în limitele fixate 

de Constituţie şi de legile Imperiului. Provinciile exercitau puterea 

legislativă prin intermediul Dietelor provinciale, în unire cu Im- 

păratul, în calitate de suveran al Provinciei. Parlamentul Impe- 

riului (Reichstag), „care exercita puterea legislativă tot. în; unire 

cu Împăratul — ca suveran al Statului — şi care avea un singur 

drept de veto suspensiv, se compunea din două camere: Camera 

deputaţilor (Volkskammer), aleasă” dircet de popor şi Camera 

_ Provinciilor :(Laanderkammer) compusă din delegaţi ai: Dietelor 

provinciale, trimişi în număr egal. Provinciile care erau divizate 

în cercuri (Kreise) mâi trimiteau câte un delegat al Consiliului i 

cercual. 

Pentru rezolvirea conflictelor de natură administrativă care 

S'ar naşte între autorităţile administrative ale Imperiului şi autori- 

+
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tățile administrative provinciale, se creiază un Tribunal suprem al 

Imperiului (oberstes Reichsgericht). El nu avea dreptul să contro- 

'leze cohstituționalitatea legilor provinciale . în: raport cu cele Impe- 

riale, ba. n'avea. dreptul să controleze nici constituţionalitatea re- 

gulamentelor şi ordonanţelor pe motivul că ar fi însemnat să se 

S ibordoneze puterea executivă puterii judecătoreşti. Totuşi, în ins- 

tituirea acestui Tribunal al Imperiului trebuie văzută origina insti- 

tuţiei ce se va desvolta mai târziu. ME 

* Proectul Kremsier, rămase simplu proecti căci Impăratul Franz 

Joseph dizolvă manu militari adunarea Cânstituantă, la 4 Martie 

“1849 şi proclamă Constituţia Imperiului. În cea mai mare parte - 

această Constituţie reproduce principiile proectului Kremsier, adu- - 

cându-i numeroase atenuări în folosul absolutismului și al puterii 

centrale. “Tribunalul Imperiului îşi păstrează aceeaș competenţă. 

restrânsă chiar în folosul ideii centraliste şi unitare. Această Cons- 

tituție n'a fost, niciodată. aplicată ; suspendată din momentul pro- 

mulgării sale, ea a fost abrogată prin Patenra imperială dela 31 

Dec. 1851 (Silvesterpatent). IS 

“În perioada reacţiunii absolutiste (1849—1867) toate încer- 

cările de reorganizare a bazelor fundamentale ale Statului (Diploma 

din Oct. 1860, Patenta din Februarie 1861, etc.) n'au contribuit 

cu nimic la progresul acestei instituţii ; dimpotrivă, prin. instituirea 

“unui regim centralist şi absolutist, a înlăturat orice. posibilitate de 

" control a constiuţionalităţii legilor. Este deasemni de remarcat că 

în: această perioadă apare sistemul ordonanţelor imperiale, care 

reduce complect autoritatea şi activitatea Parlamentului. 

„Constituţia din 1867, este rezultatul rezistenţii Ungurilor la” 

tendințele de încorporare ale Austriei. In faţa acestei situaţii, la 20 

Februarie 1865, Impăratul suspendă patenta din Februarie 1861 

şi după 'lungi negocieri se supune Reichsratului, în baza Compro- 

“ misului din 1867, un total' de 5 legi fundamentale (Staatsgrund- 
gesezte), care au format până în 1918 Constituţia 

țărilor reprezentate în Reichsrat '1). 

Şi această Constituţie, prin una din legile sale fundamentale 

din 21 Dec. 1867, institui un Tribunal al Imperiului (Reichsgericht) 
ale cărui atribuţii fixate printr'o lege din 1869 erau următoarele : 

a) de a judeca conflictele positive de atribuţii între orga- . 

„regatelor şi 

1) Pentru mai multe informaţii vezi Ch. Eisenmann, La 
- 

justice consti- 
lutionnelle et la Haute . Cour constitutionnelle d' Autriche, Paris, 1928. nsti-. 

N
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nele administraţiei autonome a celor două Provincii și între repre- 

zentanţele provinciale şi autoritățile . guvernamentale supreme, a- 

dică între organele administraţiei autonome şi între ministere ; 

b) de a judeca recursurile cetăţenilor pentru violarea dreptu- 

rilor politice constituţional garantate. Dar şi sub noua organizare,. 

nu i se dă acestui tribunal nici o posibilitate în plus de a examina 
constituționalitatea legilor, ci numai a regulamentelor. $ 30 al legii 

din 1869 declara : „Tribunalul Imperiului are, ca orice alt tribunal, 

calitatea pentru a examina validitatea regulamentelor și a decide ; 
dar el nare dreptul de a examina validitatea legilor regulat pro- 

" mulgate“. Se face deci un pas important 'în-'acest domeniu prin 

acest. control al legalităţii regulamentelor; mai mult încă, din ter- 
menii $ 30 mai sus citat se desprinde chiar ideia posibilităţii unui 

„control al constituționalității extrinsece a legilor, control care în. 
fapt nu sa exercitat. - . e 
, Lipsa oricărei sancţiuni în nerespectarea legilor constituţio- 
nale a adus după sine dispariţia oricărei deosebiri între “legile 

„ fundamentale şi legile ordinare. O lege ordinară putea oricând să 
modifice o lege fundamentală; singura chestiune care se cerceta 
era de a şti dacă legea este posterioară : legea posterioară modifică 
totdeauna legea anterioară 1). In aceste. împrejurări, singura ga- 
ranţie rămânea în promulgarea pe care o dădea şeful Statului.” In 
baza dreptului lui de veto, el putea refuza promulgarea legilor pe - 
care le socotea rieconstituţionale. E - a 

4]. — Sistemul Constituţiei din 1920, — Criticele cari s'au 

adus sistemului anterior şi în special critica formulată de Jellinek 2) 

privitoare la organizarea Tribunalului Imperiului, au găsit o. con- - 

sacrare deplină în Constituţie din 1920, care creiază. în Austria 

Inalta Curate de Justiţie constituţională. 

Jelinek se declară dela început partizan al controlului. consti- 

tuționalităţii legilor, justificând: aceasta "pe consideraţia .că Parla- 

mentul în excesul său de putere, poate depăşi ordinea de drept sta- 

bilită prin Constituţie. Aceasta se putea întâmpla în toate cazurile - 

când Parlamentul exercita o funcţie de natură jurisdicțională, spre 
exemplu, atunci când verifica mandatele membrilor săi sau atunci 
când rezolva conflictele dintre legislaţia Imperiului . şi legislaţia 

„provincială, sau dintre legislaţia constituţională şi cea ordinară. 

1) Ch. Eisenmann,. op. cit., 132. 
2) Ein- Verjassungsgeriethof făr Osterriichi. 

4
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. Mai mult chiar, pentruca-să se. evite legi cu caracter. neconsti- 

“tuțional şi pentruca să se pună o frână majorităţilor parlamentare 

"el; cerea să 'se . acorde . minorităților parlamentare şi gu- 

vernului dreptul de a se adresa unui “tribunal special, care să 

judece constituționalitatea proectului de lege supus discuţiei. Hotă- 

rirea pe care avea s'o dea acest tribunal arbitral, dacă era nefavo- 

rabilă proectului,: suspenda cursul procedurii legislative. 

Aceste: idei au călăuzit, desigur, pe legiuitorul constituant și 
l-au făcut să introducă importanta reformă din 1920. Incă dela 

25 lan..1919 Adunarea naţională creează o Inaltă Curte constituţio- 

nelă a Republicei- Austriei, căreia îi transferă la început toate a- 

tribuţiile fostului "Tribunal al Imperiului. Mai târziu, în 14 Martie . . 

1919, cu ocazia votării legii pentru alegerea reprezentanţei naţio- 

„nale, i se dădu dreptul acestei Curți să judece recursurile introduse 

de guvernul central contra legilor provinciale, socotite neconstitu- 

.ţionale. Se pune. guvernelor provinciale 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 Curţi,. care trebuia să se pronunţe în 

termen de o lună dacă proectul este constituţional. Numai dacă 

Inalta. Curte se pronunţa favorabil, proectul putea fi publicat şi: 
devenea lege. N , II 

La 3 April acelaş an surveni o nouă modificare atât în compu- 

nerea Curţii cât şi în competinţa sa. Numirea membrilor se făcea : 

de Preşedintele Adunării Naţionale, . „după propunerea guvernului. 

I se adăugă pe lângă atribuţiile de mai sus şi pe acele ale unei Inalte 

Curți de Justiţie; Atribuţiile Consiliului de Stat .desființat trecură 

asupra ei; i se dădu căderea să anuleze actele administrative care 

aduceau o violare Constituţiei, decizia ei în această materie fiind 
obligatorie pentru autoritatea administrativă 1). -.- =" o 

Constituţia din 1 Oct. 1920, cu modificăirle aduse la 30 Luiie 
1925, a desăvârşit organizarea acestei Inalte Curți, dându-i struc- 
“tura pe care o are azi şi atribuţiile pe care Ch. Bisenman i le spe- 
cifică astfel : 

„Atribuţiile ' sale întrec în advăr - cu mult “cadrul justiţiei 
constituţionale stricto sensu. Ea nu asigură numai respectul Cons- 

1) Ch. Einsenmana,. op. cit, p. 174,
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tituţiei din- partea legiuitorului propriu zis, ci şi din partea adminis- 

traţiei ; ea nu garantează numai legalitatea acestei legislații secun- * 

- dare, regulamentele, adică respectul. raportului constituțional. de 

subordonare. între lege și regulamerit. Înaltă Curte de Justiţie, ea 

"exprimă violările Constituţiei sau chiar ale legii. pornite din par- 

tea organelor executive supreme. Funcţionează dealtminteri și ca 

tribunal al conflictelor, ca tribunal electoral şi ca tribunal adminis- 

trativ special. Şi. în toate aceste materii judecă cu titlu de: instanţă 

supremă. şi unică“ 1). Curtea poate să ă judece. şi din oficiu şi de- - 

cizia ei are. aceleași efecte 2). 

Recrutarea membrilor acestei Inalte Curți fiind una in ches- 

“tiunile cele mai importante, face obiectul unei minuţioase reglz- 

mentări. Ea se compune dintr'un preşedinte, un vic e-preşedi nte şi 

12 membrii titulari şi 6 supleanţi. Preşedintele, vice-preşedintele 

şi jumătate din membrii titulari şi. supleanţi sunt aleşi pe viață de 

Consiliul naţional; cealaltă jumătate sunt aleşi pe viață de Con- 
- siliul federal. „Constituţia ca şi legea de organizare conţin :0 serie 

întreagă de incompatibilităţi, menite să asigure o cât mai mare-im- - 

parțialitate acestei instituţii. 

„42: — Critica acestui sistem. — Avem de făcut următoarele 
obiecții îi ce priveşte organizarea controlului constituţionalității 

legilor în Austria : 

.a) Este mai complect -decât. sistemul german, în sensul că sm 

dat în căderea Inaltei Curţi dreptul de a judeca şi constituționa- 

litatea legilor federale, în 'raport cu Constituţia Republicei, dar în 

schimb, este mai restrictiv din punct de vedere al posibilităţilor de 

a introduce acţiunea în anulăre, întrucât dreptul de a ataca o lege 

„ca neconstituţională: nu aparţine și particularilor, ci numai unui 

Stat din federaţie sau guvernului federal. Această cale nu-i des- 

chisă 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 obiecţiuni serioase; ea constitue 

chiar o necesitate practică aproape absolută“, fără să ne arate cri- 

4 

1) Op. cit., 14475, , 
2) “Această “ee este preconizată de inspiratorul şi. redactorul Cons- 

tituţiei austriace, prof. H. Kelsen, în: raportul pe,care-l face celui de-al trei- 
lea Congres internaţional de drept public, A se vedea acest raport sub ti- 
tlul, La garantie Juridictionnelle de la Constitution în „Revue du droit: pu- 

? blic (Aprii—Mai—Juniu, 1928). . 

2 
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”_teriile care-l conduc la această concluzie. Noi: socotim că această 

restricţie e cu totul arbitrară .și nelogică ; ridicarea dreptului părții 

de.a se plânge împotriva unei legi neconstituţionale şi a cere înlă- 

turarea ei ca atare. nu-i de natură să întărească ideia de legatitate. 

- Şi însuşi d. Eisenmann recunoaşte ceva mai jos acest lucru când 

critică faptul că 'li s'a interzis şi tribunalelor ordinare să defere. o 

lege Inaltei Curți pentru a fi examinată dacă este constituțională 

sau nu.. Tribunalele pot deferi Curţii regulamentele numai atunci 

cârd aceste regulamente sunt aduse în desbaterile lor cu ocazia 

unui proces. Ele nu pot însă face acest lucru cu legile. In cazul re- 

gulamentelor, particularii pot să verifice: legalitatea acestora prin 

intermediul tribunalelor; în cazul legilor, n'o pot face. Desigur, 

srihunalele constitue o garanţie în plus a seriozităţii afacerii cu 

care va fi sezizată Curtea, dar legiuitorul austriac ar fi putut găsi 

destul mijloace pentru a împiedica acţiunile temerarii ale particula- 

rilor, lăsându-le astfel deschisă calea unei acțiuni directe în anu- 

larea unei legi ca neconstituţională. Sistemul adoptat de legiuito- 
rul român s'a dovedit mult ma: larg ș şi- na 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 constituționalităţii. 
chiar şi numai cu ocazia judecării unui proces şi sprijiniri deciziei 

„Curţii pe un text de lege care i-se pare neconstituţional, ni se pare 

că constitue o gravă încălcare adusă independenţii puterii legiui- 

toare și o desființare a principiului separaţiei puterilor. La aceasta - 

trebuie de adăugat şi faptul că decizia acestei Curți este definitivă 

-. şi când ea hotărăşte anularea unei legi: ca neconstituţională, ea 
“abrogă de fapt legea. . =. 

H. — Rusia. 
i Ii : 

43, — Sistemul Constituţiei din 10 lulie 1918. — In Rusia. 

sovietică; devenită stat federal, întâlnim, în baza Constituţiei din . 

10 lulie:1918, existenţă unui Tribunal suprem al Uniunii Repu- 

blicelor socialiste-sovietice (art. 43). Acest tribunal, creiat toc- 

mai pentru a întări legalitatea revoluţionară, lucrează pe lângă co- 

„mitetul executiv central al Uniunii şi are în competenţa sa: 

a) Dreptul.de a da directive tribunalelor supreme ale repu- 

plicelor federate asupra chestiunilor de legislaţie panunionistă ;
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b) Dreptul de a examina “hotăririle şi deciziile tribunalelor su- +=ă SCA LA '[ 

preme ale republicelor federate şi de a declara apel împotriva lor 

în faţa comitetului executiv central al Uniunii, după propunerea pro- 

curorului tribunalului suprem al Uriunii, 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 execu- 

tiv central al Uniunii, asupra legalității din punct de vedere al 

- Constituţiei, a diferitelor dispoziţii ale Republicelor federate. 

Este de reținut un fapt foarte important: acest tribunal  su- 

prem nu judecă, ci dă numai simple avize. Chestia constituționali- 

tăţii unei legi sau unei decizii sau dispoziţii a "tribunalelor repu- 

blicelor federate, este adusă în fața organului legislativ; Comitetul 

executiv central, , singurul în drept. să se pronunţe. Tribunalul 

suprem are numai obligaţia de a examina chestia constituţionali- | 

tăţii şi de a face apel după: rechizitoriul procurorului . republicei. 

Acest tribunal este un organ consultătiv, fără putere 'de decizie pro- 

prie. Principiile revoluţionare cer ca puterea centrală să au fie 

stânjenită în activitatea sa de nici o altă autoritate!). 

44.— Cum se exercită controlul?—Uln fapt destul de interesant 

în acest aşa numit control al constituționalității legilor, menţinut 

prin art. 30 şi 43 al Constituţiei. dia 7 lulie. 1923, este şi acela că 

particularul n'are dreptul să ridice inconatitujenal alee unei legi, 

„întocmai ca şi'n Austria. 

Tribunalul suprem, care, cu ocazia modificării Constituţiei, în 

“ anul 1923, a primit denumirea de Curte Supremă, exercită con- 

€, NE 

e, UN 

form art. 2 al legii sale organice, două forme de controlal Consti- | 

tuţionalităţii. lată cum descrie V. Diablo * ) competenţa Curţii Su- 

preme în această materie : 

a) „Curtea “Supremă dispune de dreptul de a prezenta Pre- 

şedinţiei Comitetului central executiv și, de a cere suspendarea sau 

1) „Acest principiu coincide în totul. cu. caracterul general al Cons- e: 

iituţiei noastre, bazat pe ideia dictaturii proletariatului, care n'admite se- 

paraţia puterilor, adică sistemul unei serii de instituţii politice care se echili- - 

brează reciproc şi exercită influenţa lor unele asupra altora“. (V. Diablo — 

Sovietskoie Pravo, p. 87). A se consulta Ştefan Yaneif, Une legislation de 

-Zunion des r&publiques socialistes sovictiques,. Paris, 1926 şi R. Labry, Une. 

Iegislalion comuniste, Paris, 1920, carte ceva cam veche, deoarece .dela 1919" 

Sau adus multe schimbări în legislaţia sovietică. , 

2) V. Diablo, Le contrâle de constitulionnalită des lois ă Vetranger et 

en U. R. S. S., Moscou, Soviciskoie Pravo: 1925, No. 15. 

7
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abrogarea deciziilor sau decretelor emise de organele” centrale şi de 
„Comitetul executiv şi de Preşedinţia sa, pentru motive de necon-: 
 formitate cu Constituţia, după cererea organlor centrale ale Repu- 

blicelor Uniunii sau după inițiativa proprie a Curţii Supreme“; 
-b) „Curtea Supremă are dreptul să prezinte concluziile “sale, 

la cererea. Presidenţiei Comitetului central executiv, în ceiace pri- 
veşte constituţionalitatea - deciziilor organelor supreme ale Repu- 
blicelor Uniunii şi a Sovietului Comisarilor poporului“. 

"Din, cele expuse până aici; putem desprinde caracterul sis- 
temului după care este. organizat controlul coastituționalităţii în 
Rusia. În rezumat, el se poate astfel caracteriza : . 

a) Particularul nu poate invoca neconstituționalitatea + unei dis- 
poziţii legislative sau admini istrative ; , ” 

b) Controlul constituționalităţii aparţine deplin. drept Curţii 
Supreme sau Preşedinţiei' Comitetului central executiv, care poate, 
atunci când crede de cuviință. să ceară avizul Curţii. Supreme asu- 
pra dispoziţiilor unei legi sau măsuri executive, în raport cu pre- 
vederile Constituţiei. N : | 

In Rusia Sovietică, controlul constituţionalităţii nu: se mărgi- 
neşte 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 1). Ne găsim — din acest 
punct de -vedere — în fața unui control foarte larg; Curtea Su- 
premă joacă un rol politico-social, fiind în; acelaş timp păstrătoarea * 
cea mai de seamă a ideii sovietice ; ea examinează dacă sensul ge-. 
neral al legilor nu derogă înţelesului şi scopului Constituţiei. „Le- 
gile- sunt examinate mai ales din punct de vedere al conformităţii 
lor cu structura şi competinţa organelor supreme ale puterii. şi 
aceasta se explică printr'o lipsă de restricţie materială a legislaţiei 
în Constituţia Uniunii 2). . | 

Ca o particularitate a sistemului din Rusia „trebuie să, obser- 
ivăm că legi de natură constituțională vin să modifice mereu Cons. - 
tituția votată de Congresul sovietelor. Profesorii Timaşef şi Alexieff 

- 1) A. Mirkcirie-Guictzeviteh, Le contrâle de constitutionnalite des lois . soviețiques în Revue. du' droiţ public; 1925, p..683. Acest rol este atribuit la noi, în parte, Consiliului Legislativ. - 
2) Diabolo, op. cit. p.89; citat şi „de A, Mirkine-Guetzevich, op. cit. N ' Pagina 688.
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" ajungila concluzia că „în fapt, Constituţia nu domină un decret" 1) 

Controlul constituţionalităţii se întinde nu numai la măsurile le-. 

_gislative; cari, în fapt, pot în mod continuu să modifice Coastitu- 

ţia, ci şi la măsurile administrative, cari ar fi contrare textului şi. 

spiritului  Constituţiunii 2). , 

Declararea ca neconstituțională a unei legi sau a unui act ad- 

„ ministrativ nu atrage după sine abrogarea sa 3) ; legea poate fi îm- 

brăcată cu cerinţele constituţionale sau menţinută neschimbată, îm- 

potriva' Curţii Supreme *). - . 

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 ceiace priveşte. recursul pentru ' neconstituţionalitate, tre-. 

buie să recunoaştem că în practică Curtea Supremă întinde în mod 

. considerabil iniţiativa sa de control, pe care Constituţia no pre- 

"vede decât în chestiile de constituţionalitate a organelor LU. R. S. 

S$.; ocupându-se de actele heconstituţionale ale Republicelor 

“Uniunii, Curtea Supremă n'are, în general, posibilitatea de a o ! 

„pune chestiunea înaintea plenului, ci o încredinţează procurorului 

său.... sau o transmite Comitetului central executiv, cu cerere de 

a fi supusă deciziunii Plenului Curţii Supreme ;. totuşi, practica 

arată că Presidium Comitetului central executiv examinează direct 

chestiunile prezentate . de, Curtea: Supremă, fără a le supune deci- 

ziunei Plenului“ 5). 5 

“Modul de organizare a acestei instanțe și'n special funcţio- 

„marea ei practică dovedesc că atribuţiile acestei Curți Supreme sunt 

" destul de reduse; că, deși în principiu această Curte are un drept 

foarte mare, acela de a examina din; oficiu constituţionalitatea tu- 

turor textelor de lege, a decretelor şi actelor administrative, totuși, 

în fapt, această atribuţie e destul de redusă, pentru următoarele 

consideraţii : ' 
” ! 

1) Citat de A. Mirkine-Guetzeviteh, op. cil., 688, 

__2) Şi la noi Inalta Curte S. Unite, la 9 Febr, "1928, Pand. Săpt,, 1928, 

p. 505, a primit recursul având drept obiect .cercetarea constituționalităţii 

unui regulament. Motivele juridice date de Inalta Curte sunt însă criticabile. 

o 3) A. Mikine-Guetzevitch, op. cit., p.: 690. 

--  brăcată-cu cerinţele: constituţionale sau menţinută neschimbată, îm- 

4) V. Diablo, op. cit, p. 92. 

”. 5) Sovieiskoie Pravo, p. 92, citat de A. Mirkine-Guctzevich, op. cit. 

pagina 691. | oz ”
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a) Hotăririle Curţii Supreme au caracterul unor avize, neobli- 
- gatorii pentru. Comitetul central executiv ; - 

-b) Hotăririle pot fi luate de Presidium, fără a fi obligat să 
le spună aprobării plenului Curţii; 

c) Textul constituţional este uşor modificabil ; dacă unui text 
de lege îi lipsesc elementele cerute pentru a avea forţă obligatorie, 
i se pot oricând adăuga pe cale de simplu decret. 

In atari împrejurări este lesne de văzut că organziarea acestui 
control 'n'are nici o valoare ; că avem întrunite toate elementele 
cari să poată asigura în viaţa Statului dominaţia executivului și 
deci: a dictaturii: şi că organizarea unui control al constituţionali- - 
tăţii legilor este imposibil. 

Curtea Supremă este o instanță care are grija să vegheze c ca nu 

cumva. puterea executivă să se abată dela principiile sovietice. 

- Orice măsură, menită să întărească aceste principii, chiar dacă este 

_ neconstituţională, este binevenită şi aprobată. Cum foarte bine ob- 

„servă Diablo1), controlul constituţionalităţii legilor. se exercită în 

Rusia „, mai ales în vederea unei educaţii constituţionale“. Așest 
control n are însă nici o valoare din moment ce în' Rusia nu există 
actualmente nici. fel de respect pentru idea de drept. 

|. — Italia. 

45. — Statutul italian, constituție flexibilă. — In Italia chestia 
constituţionalităţii legilor nu se poate pune, deoarece Statutul ita- 
lian poate fi modificat oricând printr'o lege ordinară. In Italia nu 
„avem legi constituţionale şi legi ordinare, ci toate au aceiaş forţă şi 
autoritate 2). Constituţia italiană a fost de repetate ori modificată: 
prin. legi ordinare, mai. ales în ultimul timp. „În Italia, oricare ar 

_fi părerile teoretice asupra sistemului american, putem spune, fără 
posibilitate de îndoială, că: judecătorii n'au puterea acestei Curți. 
Supreme (a Statelor-Unite). Am văzut că în organele legislative 
ale Statului rezidă totdeauna .viu, şi imanent puterea de a schimba 
legile după nevoi şi prin urmare chiar acele zise constituţionale ; de- 
sigur „dreptul de a ințerpreta Statutul trebuie să le aparțină. A re- 
cunoaște magistraţilor o > putere ca aceia care există în America, ar 

1) Diablo, op. cit., p. 92. 
: 2) Vezi raportul plot ” Arcoleo, Revue, du droit oi 191 > 
In acelaş sens G. Jaze, op. căt, p. 145. it public, 1, p. 602.
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însemna să facă Constituţia. imuabilă, să împiedice desvoltarea ei 

legală, conform cu desvoltarea conşțiinţei: naturale, să împiedice ac- 

țiunca puterilor publice, să facă din magistraţii numiţi de Rege 

și ae un ministru şi care trebuie secundum legem, non de: legibus.. 

judiciare, judecătorii . Parlamentului : să le dea, ca şi. puterii le-. 

gislative, calitatea de organe. superioare ale Statului, ale nevoilor, | 

intereselor şi drepturilor sale. O astfel de „pretenţie ar fi, cu. drept 

cuvânt, în Italia, neconstituţională” 1). : 

„46. — Constitutionalitatea extrinsecă. — Totuși, prof, Santi Ro= 
„mano 2) observă că jurisprudenţa italiană a început să cenzureze 

legile din punct de vedere al conformităţii lor formale cu Statutul. 

Este vorba aici de constituţionalitatea extrinsecă a unei legi, fapr 
care este mai mult o chestie de legalitate. 

Un început de control al legilor din punct de vedere al consti- . 

tuţionalităţii interne se întâlneşte 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 depăşit limitele ce i-au fost fixate de. .. 

puterea legiuitoare 3. 7 | 

„. d. — Cehoslovacia. 

47. — Organizarea şi rolul Tribunalului constituțional.— Legea 

preliminară a Constituţiei ceho-slovace din 2 “Februarie 1920 (art. 

1 şi 2), institute un tribunal constituţional, compus din 7 membri, 

care are de scop să anuleze toate legile ce-sunt contrare Constitu- | 

ției. Cei şapte membri sunt desemnaţi, trei din ei de corpurile po- - 

litice : Camera, . Senat şi Dieta subcarpatică, iar patru. din ei de: 
" corpurile judecătoreşti : doi de Curtea de Casaţie și doi de Curtea 

Supremă administrativă. Acest tribunal are drept să anuleze atât. 

legile votate de Parlamentul Cehoslovac cât şi Dieta Ruteniei sub- 

1) Luigi Patma, Corso di diritlo constituzionale, t. II, p. 456. 
257: 2) Santi Romano, Corso di diritto constituzionale, ed. “i Padova, 1928. ' 

p. 
. 3) Roma, 31 lan. 1916, Fagiolo, Foro it, 1916, 1, 571; Vezi G. Jăze, . 
Les pleins pouvoirs en Italie în Revue du droit public, 1917pp. ut; ; Cerciolo, 
L'ammissibilite. dei decreti legge nel diritto positivo posbellico. în Riv. de di- 
ritto publico, 1924, p. 456 şi urm. ; Esmein şi Nezard, op. cit. 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 neconstituționa-: 

| lităii decretelor legi și a deciziei Casaţiei îi italiene din 1922. 

4
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- carpatice. Hotăririle acestui tribunal au efect erga omnes. Tribuna», 

lul nu poate fi sesizat direct de particularii interesaţi, ci numai de 

anumite organe: Curtea de Casaţie, Curtea Supremă, Curtea ad-tivă, 

Tirb.' electoral, Camera deputaţilor, Senatul şi Dieta Subcarpatică: 

Ca şi'n. sistemul austriac, particularii pot seziza acest trib. pe cale. 

indirectă ridicând chestia neconstituţionalității în faţa. Curţii su- 

preme. „ad-tive, care, în conformitate cu regulamentul ei din 4 Mai 

1925 hotărăşte în şedinţa plenară, după ce ascutlă raportul unui 

Comitet desemnat de Curte, dacă este cazul de a se seziza Tribu- 

“ malul constituţional. Tribunalul. acesta se poate însă seziza şi din 

oficiu? ), 

$.3. — Controlul consfituționalităţilor legilor. “în 
România 

48. — Istorie. Statutul lui Cuza. — Problema unui control 

al constituţionalităţii 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. În 'această: scurtă „perioadă, chestia 

controlului constituţionalităţii legilor. nu s'a pus; credem însă că ! 

"justiţia, deși ar fi avut dreptul să 'cenzureze coastituționalitatea 

1) "Toateaceste informaţii sunt luate. din lucrarea d. Otokar Flan- - 
derka, Le contrâle de la constituinnalite des lois en Tehâcoslovaguie, Paris, 
_Jouve et Czie, 1926. 

- In Norvegia, toate. tribunalele au dreptul să aprecieze constituţionali- 

tatea legilor (vezi G. Jeze, Revue du droit public, 1912. p. 145). D-sa citează 
o decizie-a Curţii Supreme din Cristiana din 3 lunie 1890 şi alta din 2 

„ Febr. 1893. . 

i In Grecia deasemeni întâlnim dreptul. de control al constituţionalităţii 
legilor, în special într'o decizie din 1904 cu No. 145 a Primei Camere a : 
Areopagului. 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 pro- 
cesul tramvaelor, 1912. i 

In China, prin constituţia din 10 Oct. 1923, (James Woo,- Le problânie 
constitutionel chinois, Paris, 1925) imitată în mare parte după recenta, Con- 
stituţie ' germană și, după cea a Statelor-Unite, întâlnim deasemeni în art. 
28 dispoziţia că „legile prvinciale contrare legilor Statului, sunt nule'“. Con- 

- flictul între o lege provincială şi una naţională va îi rezolvat de Curtea 
“Supremă de justiţie. S 

E lesne de. văzut că această dispoziţie e luată după Constituţia ger- 
mană în partea primă şi după cea a Americii, atunci când e vorba de 'orga- 
nul însărcinat. să rezolve conilictul. Dar şi: aici, ca şi în Germania, întâlnim - 
aceiaş lipsă : lipsa controlului constituţionalităţii legilor Statului în raport 
cu Constituţia.
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| legilor, totuşi n'ar fi putut înlătura o lege ca  neconstituţională, 

deoarece o lege legal votată şi. promulgată, putea modifica Sta- 

tutul.. Dar problema constituţionalităţii nu prezintă în practică 

mare importanță prin sistemul creiat de Statut. Astfel. în art. 3 

se prevede că singur Principele are. iniţiativa legilor. Deci, din 

_acest punct de vedere nu putea fi nici'un pericol pentru Statut, 

“deoarece acesta era „opera Domnului, care avea tot. interesul să-l 
respecte. 

S'ar fi putut însă i întâmpla ca Adunarea legislativă, votând 
“un proect de lege, să-l amendeze de așa fel încât să violeze nor- 
mele Statutului; în acest caz Statutul era totuși apărat, căci în 
conformitate cu dispoziţiile art.. 12. (Statut) - „dispoziţiile consti-. 
tutive ale .nouii organizaţii a României sunt date în paza Cor- . 
pului Ponderator. Acesta poate, la sfârșitul fiecărei sesiuni, să . 
propună Principelui îmbunătățirile ce va crede necesare în dife- 
ritele -ramuri ale administraţiei. lar 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 compa- 
tibil cu dispoziţiile + constitutive ale nouii organizaţii. Corpul pon- 
derator are drept, fie de a respinge proectul votat de Adunarea 
legislativă! fie de a-l amenda, fie de a-l aproba aşa cum a fost 
votat (art. .14). Proectul amendat se întoarce la Adunarea eiec- 
tivă;. dacă aceasta aprobă amendamentele, proectul e supus . 
sancţiunii princiare şi devine lege. Dacă Adunarea respinge amen- 

damentele propuse de Cozpul Ponderator, . proectul . este tri- . 

mis la Consiliul de Stat spre a fi studiat din nou. Proiectul: ast- 

fel studiat, însoțit „de avizul. Consiliului de Stat şi de eventualele 
modificări propuse, “poațe fi prezentat de 'guvern Adunării elec- 
tive, fie în sesiunea curentă, fie în. cea următoare. In. cazul când 
Corpul Ponderator a respins pur şi simplu proectul votat de A- - 
dunare, atunci se trimite Consiliului de Stat spre a-l studia din “ 

| nou.. Proiectul astfel studiat poate £i prezentat Adunării : numai - 
" într'o altă sesiune. * 

Din 'dispoziţiile reproduse mai, sus se poate. constata cât de 

serios eră orgartzat controlul constituţionalităţii legilor sub im- 

periul Statuţului. S'ar: 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 
sar fi . putut plânge de faptul neconstituționalităţii, ei, deoarece. 

prin această lege se. modifica însăşi Statutul. Din moment ce se
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găseau întrunite cele două elemente, voinţa . Domnului şi a 

Adunării -Naţionale, compusă din Adunarea electivă şi din Cor- 

pul 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. în-" 

tregite. - E 

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 naşte între puterile Statului ; el avea 

menirea să fie Senatul conservator, pe care l-am întâlnit în is-! 

toria constituţională: franceză, însărcinat să privegheze la paza 

Constituţiei. Cuza îşi dădea bine seama că în funcţionarea pu- 

_terilor publice trebuie să fie un organ Superior care să păstreze 

echilibrul între puteri; singurul” mijloc de a face respectată 

Constituţia. . - | ME e , | 

49: — Constituţia din 1866. — Dar Statutul n'a avut i 

timpul necesar să verifice eficacitatea dispoziţiilor introduse în 

această privinţă, căci a fost înlocuit de Constituţia dela 1866. 

Sub regimul acestei Constituţii, chestia controlului” constituţiona- 

lităţii legilor s'a pus abia în 1912, cu prilejul procesului tramvae- 

lor 1). Faptele sunt destul de cunoscute pentru a mai fi nevoie să. 

1) In' mod, incidental şi rezolvându-se fără nici o diticultate, s'a pus 

la “noi chestia neconstituţionalităţii legilor şi la. 1902, în fața Curţii de Ca- - 
saţie S. Il (Decizia 227/902, Buletin, 1902, pp. 446 şi 447). Prin decizia 
aceasta Inalta Curte înlătură o lege din 1900, prin care locuitorii oraşului 

R.-Vâlcea erau autorizaţi, în disprețul art. 132 Constit. din 1866, să vândă . 

terenurile cu care fuseseră împroprietăriți foştii clăcaşi. Este adevărat că 
Constituţia (art.: 132 spunea : „Locuitorilor însă cuprinşi în raza vreunei 
comune.-urbane se putea acorda prin legi speciale facultatea de a înstrăina 
locurile lor de casă“. Intrucât însă legea dela 1900 nu preciza că autoriză 
numai vânzarea locurilor de casă, ci avea un cuprins 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 conside- 

-.rente : „Considerând că dacă s'ar crede totuşi că, după art. 1 al legii din 
__1900, chiar terenurile cuitivabile, dobândite de un locuitor-în raza oraşului. 
R.Vâlcea, în conformitate cu legea rurală..pot fi înstrăinate și dacă s'ar face 
abstracţie de lucrări preparatorii, această dispoziţie a arl. 1 al legii din 1900, 
fiind contrară art. 132 din Constituţie, este fără efect juridic“ (Citat şi de G. 
Jeze, Revue'du droit public, loc. cit.). Ă 

„_ Vezi totuşi contra : Cas. Il; Dec. 110/1866 (Buletin, 1866, p. 217). 
Prin această decizie se stabileşte că instanţele judecătoreşti nu pot examina 
constituţionalitatea legilor decât din punct de vedere al formelor, adică con- 
stituționalitatea exirinsecă, fiind datoare atunci când e vorba de o lege, 
ordinară s'o aplice în cuprinsul ei. În sens contrar .adică al controlului 
constituţionalităţei intrinseci a legilor,: sar îi pronunţat la noi Casaţia în 

- Pa
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insistăm asupra lor: se ştie că Primăria Bucureşti, pe baza unei 

“legi, a fost autorizată să' constitue, în anume condiţii, o Socie- 

tate de tramvae comunale, care avea să funcţioneze după anumite 

„ Statute. Primăria era dela lege asociata acestei societăţi. Dispo- 
zițiile legii din 14 Aprilie 1909, care autoriza aceasta constituire, 

au: fost iîndepiinite toate, societatea a fost definitiv. constituită, 

capitalul subscris, organele de conducere şi 'control instituite; . 
„societatea începuse chiar aşezarea liniilor electrice, când izbuc- .. 

_neşte conflicuti între ea şi Primărie. ă 

Conflictul a început mai întâiu între noua societate şi ve- 

chile societăţi, care aveau, concesionate tramvaele cu cai. Ele au 

refuzat autorizarea ca nouile linii 'să traverseze vechile linii ; Pri- 
măria a .refuzat concursul cerut de societate, declarând-o lipsită 

_de bază legală. In acelaş timp Primăria intervine la Consiliul de 
-Miniștri pentru a abroga legea care autoriza” constituirea. socie-! 

tăţii. Guvernul anulează aprobarea dată funcţionării societăţii, 
opreşte aşezarea liniilor .şi vine la 18 Dec. 1911 cu o lege inter- 
pretativă, prin care dă alte statute societăţii şi adaugă că până 
la data promulgării legii interpretative, soțietatea de tramvae ar 

- . . 

'1875- (Buletin, 1875, p. 223). Decizia este 'citată de D. Alexandresco în 
Principiile dreptului civil, ed. 1926, vol. [, p. 35, notă şi de toţi avocaţii cari 
au luat parte în procesul tramvaelor. Vezi şi trimiterile date de D. Alexan- 
dresco în Explicaţia teoretică şi practică a codului civil vol. |, ed. 1926, p. 
60. în notă. In ce priveşte decizia din 1575, 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 — conilict care nu prezinţă nici o greutate de rezolvire. Toată 
discuţia porneşte” din următorul 'considerent : „Considerând. că în fața:= 
două legi care se contrazic şi se distrug una pe alta, judecătorul care este. 
ţinut. să se pronunţe, se vede obligat a aplica numai una din eic,. nescco- 
tind 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. - i - . 
„Se mai. citează şi o: decizie a Curţii de Apel din Bucureşti S. Il, 72 
Dec. .1912 în C. Jud,, 1912, p. 5 , care are un considerent. ce parz a da în 
căderea justiţiei dreptul de a examina constituționalitatea unei. legi : „că. 
chemarea justiţiei este de a da legii în aplicarea ci 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 drepțul de a controla şi ceiace am numit: legitimitate constitu- 
fională. - e i | II : e 

_G. Alexianu, =: Supremaţia Constituţiei. Ia ” ' 5. 
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fi trebuit să respecte, pentru constituire, formele dreptului comun. 

"Din cauza acestei legi a izvorit conflictul 'rezolvat prin decizia 

Curţii. de Casaţie, de care ne vom ocupa mai jos. | 

"50. — Examinarea jurisprudenţii. — Atât “Tribunalul Ilfov 

S. II, la 2 Februarie 1912, cât şi Inalta Curte de Casaţie, se de- 

“clară competinte de a examina, - constituţionalitatea unei legi şi 

procedând la judecarea în. fond, înlătură legea din 1911 ca ne- 

constituţională. - a e | 

__„ Motivele ce detdrmină. tribunalul să împărtășească această 

soluție sunt: .  . : - a a : 

a) Principiul separaţiei puterilor cere ca puterile să se con- 

troleze şi cenzureze reciproc între. dânsele ; Da 
b) Puterea judecătorească, având în căderea sa aplicarea le- . 

gilor, este obligată să judice şi să aplice şi legile constituţionale, 

care sunt tot legi; în caz de contrarietate între aceste două fe- 

luri de legi. puterea judecătorească este. în drept să decidă care 

lege trebuie aplicată ; iu | 

c) 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, ;„pedepsește pe judecătorii 

cari. s'ar fi amestecat în drepturile puterii legiuitoare, iar nu pe 

acela care, având să se pronunţe între aplicarea unei dispoziţii 

- constituţionale şi a-.unei legi ordinare, care se contrazic, dă prefe- 

“rință, conform! principiilor. fundamentale, dispoziţiilor constituțio- 

„nale, în contra legilor ordinare!).; .- .. - 

1) Trebuie să observăm de pe acum că sensul pe care-i dă tribunalul 
dispoziţiilor art; 108 c. penal nu este sensul exact, acceptat de doctrină; lată -- 
cum se exprimă Garcon (Traite, art. 124,:No. 4):relativ la art. 127 c.'p.- 

„în. (art..108 c. p. rom.) : „Acest articol determină cele 'trei cazuri în care 
- magistrații. se pedepsesc pentrucă au impietat asupra puterii legislative. 
Primul caz e atunci când -magistraţii ar face regulamente ce conţin dispo- - 
ziţii legislative. Al doilea caz când ei opresc sau susperidă“'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 con. - - 

„Cluzia că tribunalele n'ar putea să oprească aplicarea: lepii,:pentrucă ar. fi 
inconstituţională, căci magistraţii cari ar decide astiel, ar cădea sub sanc- 
„țiunea penală a acestui articol. Totuşi eroarea în care cade magistratul 
asupra punctului de a şti dacă un decret are sau nu forţă legală (constitu- 
ţionalitate extrinsecă) nu se pedepseşte... Această părere a fost adoptată şi de d. judecător 1. G. Manu, azi consilier la- Inalta Curte care, în opinia „Separață ce o face declară textual : „Că faţă:de un asemenea text de lege (art. 108 c. p.) orice controversă trebuie să cadă şi legile trebuese respectate de tribunale, fără ca acestea să le poată declara contrare constituțiunii:..«.
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d) Legea de organizare judecătorească, prin art. 77 (vechea 

lege, ca şi cea actuală), impune judecătorului sarcina. de a jura: 

că va respecta Constituţia şi legile ţării ; din- momemntul ce le- .. 

giuitorul a lăsat în sarcina judecătorului aplicarea legilor consti- 

tuţionale şi a celor ordinare, implicit i-a dat. în cădere şi dreptul 

„de a decide care din ele trebuiesc aplicate în caz de conflict!) ; 

c) La aceste patru argumente ale tribunalului, d. Jăze mai a- 

daugă încă unul, după părerea sa destul de puternic. Constituţia 

Alei 1) lată considerentele tribunalului, redactate de "fostul : preşedinte 

giu: , Ă a , 

E „Considerând că după principiile Constituţiei noastre, Statul este al- 

cătuit din trei puteri : puterea .executivă, puterea legiuitoare şi puterea ju- 

decătorească, ale căror atribuţiuni centrale sunt determinate de Constituţie ; 

„Că fiecare putere este datoare să se mărginească în cercul compe- 
tinţei sale şi'n acelaş timp să-şi menţină atribuţiile sale ; . 

. „Considerând că puterea legiuitoare are în atribuţiunile sale sarcina. . 

„de a confecţiona legile, iar puterea judecătorească dea le aplica'la diferite 

litigii deduse de părţi înaintea sa (art. 14 şi 26 din Constituţie) ; că pute-. 

rea legiuitoare se compune din Adunările constituante pentru confecţionarea 

şi modificarea- Constituţiei şi din Adunările legiuitoare comune, care con- - 

fecţionează legile, ordinare ; SIE 
. „Considerând că şi legile constituţionale sunt tot legi şi prin urmare 

aplicaţia lor în litigiile între părţi întră în competinţa puterii judecătoreşti, 

ca şi aplicaţia legilor ordinare ; . 

r „Că, de aci rezultă că dacă legea ce se invoacă înaintea tribunalului, 

ar fi în contra dispoziţiunilor precise ale Constituţiei, judecătorul trebuie să 

acorde precădere dispoziţiunilor constituţionale; care trebuie să se impună 

prin .autoritatea lor, atât legiuitorului cât şi judecătorului ; , a 

- „Considerând că aceste atribuţiuni ale puterii judecătoreşti. rezultă din 

principiul chiar al acestei puteri, căci rolul său constituțional 'consistă în a 

aplica legile, atât constituționale 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 .tre- 

buinţă de un text formal spre a se da în competința tribunalului judecata 

constituționalităţii legilor în procesele 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. 103 ; 

din codul penal incompetinţa puterii judecătoreşti de. a aplica Constituţia .. - 

şi prin urmare de a judeca constituţionalitatea legilor, căci acest text pedep- 

„seşte pe judecătorii cari s'ar îi amestecat în drepturile puterii legiuitoare, iar 

nu pe acel care având să se pronunţe între aplicarea unei dispozitiuni 

constituţionale şi a unei legi ordinare, care se contrazic, dă preferinţă. con- 

orm principiilor fundamentale, dispoziţiunilor constituţionale în contra legii 

“. ordinare ; . 
, „Considerând că, din contră, prin art. 77 din legea organizării iudecă- 

toreşti, 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 !egiuitorul ordinar, făcând aplicaţia principiilor constituţionale relative la 

separaţiunea puterilor şi la  atribuţiunile lor. respective, a rect 

noscut în mod formal puterii judecătoreşti plenitudinea atribuţiunilor dea. 

aplica atât Constituţia, cât şi legile şi în consecinţă de a-decide în caz de 

contrarietate între ele“. .. .
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română, luată aproape pe deantregul după Constituţia belgiană, 
nu mai reproduce art. 107 din Constituţia belgiană, pe care se spri-- 

_jină doctrina spre a susţine că în Belgia judecătorii n'au dreptul | 

să controleze constituţionalitatea legilor. Din moment ce art. 107 

Const. belgiană vorbea de controlul constituţionalităţii regulamen- 

telor” şi deciziilor administrative, din moment ce na mai fost re- 

produs, înseamnă că la noi s'a înţeles să se refere, în această ma- 
terie, la principiile generale, pe care le-am examinat mai sus i Dă 

| Inalta Curte S. ], având să statueze asupra acestui incident 

"prealabil, dacă tribunalele pot judeca constituționalitatea legilor, - | 

împărtăşeşte şi dânsa aceleaşi motive adoptate de-tribunal. plus 

motivul dedus din art. 107 Constituţia belgiană 2). In ce. priveşte 

“motivul tras din art. 108 c. p. Inalta Curte aduce o motivare foarte 

„curioasă :. „Considerând că, din art. 108 c. p. nu se poate trage: 
nici-un argument serios în susţinerea motivului de recurs; că. 

în adevăr, mai întâiu nu se poate invoca la noi, în soluţiunea unei 

'chestiuni de drept constituţional, dispoziţia . unei legi ordinare, 

care nu poate nici modifica, nici interpreta Constituţiunea ; ! ” 

„Că pe lângă aceasta, art. 108 din c. p. pedepseşte pe ma- 
„gistratul care ar opri sau suspenda executarea unei legi, iar nu pe - 
"acela care în faţa unui conflict de legi, dă preferință dispoziţiu- 
nilor şi principiilor fundamentale . ale Constituţiei....”. 

Astfel se pune pentru prima dată. în toată întinderea ei, 
„chestia controlului. constituţionalităţii legilor la noi şi se' creiază 

' a. 
x 

„=. 1) “Trebuie să observăm că argumentarea d, Jize nu poate scăpa unei 
„critici obiective ; în adevăr; atunci când a fost vorba de Belgia, am văzut că sa susţinut inâdmisibilitatea. controlului constituţionalităţii legilor, tocmai. 
pe motivul că art. 107 'Const.: nu sfa ocupat de această chestie, In tăcerea 
țextului nu se putea crea o dispoziţie de asemenea natură. Dacă legea ar îi 
înţeles să institue acest control, ar fi spus-o, aşa cum a făcut-o pentru regu- 
lamente și decizii. In cazul de faţă d. Jăze, referindu-se la textul art, 107 şi 
ia discuţia făcută în jurul lui, trage concluzii complect contrarii, în sensul : „că din moment ce legea a tăcut, înseamnă că a admis controlul constitu- ţionalităţii. | , | i 

„. Nu avem lucrările preparatorii ale Constituţiei din -1866 şi nici nu ştim 
dacă au fost făcute, spre a ne da seama de motivele cari au determinat pe legiuitor să proceadă astfel, -  -:... - 
„___.2) Cas. |, Dec. 261/8912 în C. jud.; 1912; No. 32, p. 373. Recursul în Casaţie s'a iăcut împotriva jurnalului tribunalului prin care. se declară com- - petinte să judece: constituţionalitatea“legilor:; E ” - e
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această remarcabilă jurisprudență!). Era îndreptățită sau "nu 

Inalta Curte să decidă așa cum a decis ?'2). 

7 

1) Desigur, această problemă a provocat vii discuţiuni şi critici, Vez? 
contra dreptului de a controla constituţionalitatea leglior pledoaria d, S. 

__Rosental în Dreptul, No. 62, 63, 64/912 şi în Pand. Rom., 1923, |, 65; N. 
Bazilescu, în (; Jud., No.:13/812, p. 145 şi urm. Deasemenea, Toma Stelian, 
la 1910, cu ocazia desființării contenciosului administrativ. (Adunarea De- 
putaților, şedinţele dela 22 şi 23 Feb. 1910 şi Senatul, 17, 18 şi 20 Mar- 
ie . , AR - 

„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 lunie 1912, dată în 
acesi proces, în C. /ud., 1912, No. 50. - Da i 

„A se consulta şi concluziile depuse de Atişu Antonescu în. acest pro- 
„ces și scoase apoi în broşură. ă E 

2) lată considerentele Înaltei Curți : a ” 
- „Considerând că dacă o lege invocată într'o cauză oarecare este con- 

trarie. Constituţiei, judecătorul, în faţa acestui conflict, nu sc poate sustrage 
de a judeca procesul ; | 

„Că, precum în. cazul de contrarietate 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 Constituţiunea ; « ” 

„Considerând că în.aceste limite nu se poate tăgădui puterii judecă- 

toreşti dreptul de a veriiica constituţionatitatea unei legi ; - 
. a a. a 

„Că întradevăr, acest drept rezultă mai întâi în- mod îiresc şi logic 

din natura şi atribuţiunile acestei puteri care sunt, precum s'a mai zis, dea. 

aplica legile, prin urmare şi legea constituţională ; . 

„Că nu există nici o dispoziţie în constituţiune prin care să se ridice 

acest drept al puterii judecătoreşti ; din contră, legea de organizare jude- 

cătorească consfinţind acest drept, prin art. 71, obligă: pe judecător sub-jură- 

mânt a observa nu numai legile, dar şi constituțiunea ;. 

„Că dealifel, în statele unde n'au fost motive speciale ca prin texte. | 

- exprese să se interzică puterii judecătoreşti dreptul de a verifica constituţio= . - 

„Că, în Belgia, a: cărei Constituţiune a servit de model Constituţiunii 

noastre, chestiunea este discutată şi acei cari susţin 'necompetenţa .tribuna- 
lelor, se bazează pe un text din acea Constituţie şi anume pe art. 107 ; 

„ „Considerând că dispoziţiunea din acest articol n'a fost întrodusă în 

- nalitatea legilor, doctrina, fără nicio dificultate, îi recunoaşte acest drept ; . 

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 : 

- şi Constituţiunea ; 
„Considerând dar, că în cazul de contrarietate de care ne ocupăm, . 

judecătorul are drept să veritice constituționalitatea. legii ordinare și găsind 

că este contrarie Constituţiei, să dea preierinţă dispoziţiunilor con- 
'stituţionale ; , . a , - : 

. „Că, întradevăr, Constituţia spre deosebire .de legile ordinare, este 
permanentă şi nu se poate revizui decât pe cale excepţională, în modul şi 
cu formele speciale prevăzute într'insa ;  - Aa 

„Că, ea fiind temelia edificiului nostru social, se impune prin' autori- 

tatea sa tuturor, este legea superioară și suverană şi deaceeca judecătorul 
«ste dator să-i dea această preferinţă ; . - ” IN 

„Că, procedând astfel, nu se poate zice că judecătorul iese din com- 
petinţa sa şi uzurpă atribuţiunile puterii legiuitoare, ci din contră, îşi în- 

E __ deplineşte obligaţiunea strict legală, aceia adică de a decide care lege-ur- 
7 - 

-.
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Strict juridic vorbind, socotim că nu. Suntem partizani ai 

controlului constituţionalității legilor, fiindcă socotim că numai 

astfel 'se poate păstra armonia şi colaborarea dintre puteri, fără 

de care nu poate exista viaţă constituţională. Nu înţelegem. să se 

'dea justiţiei un rol mai mare decât celorlalte puteri şi-nici nu va 

putea avea justiţia acest rol, dacă fiecare dintre puteri se va stră- 

dui să rămână “în marginea competinţelor fixate de lege şi dacă 

magistratura. va rămâne străină de luptele politice. Dar socotesc 

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 acestui 

„text, în Franţa cât şi la noi, este în sensul susținerilor: noastre. | 

Din acest punct de vedere găsesc: întemeiată opinia separată a d. 

Jude I. Manu, ' dată în acest proces şi a dd. consilieri Ar: 

Alexandrescu şi N. Schina, cu ocazia : judecării altui: proces la 

Curtea de Apel din Bucureşti, s. Il2). a 

- Inalta” Curte însă, a sacrificat textul legii pentru a face să - 

triumfe un. principiu superior, absolut necesar “în viața constitu- . 

ţională a Statului. Dacă atunci necesitatea acestui principiu-nu - 

părea atât de evidentă, azi, în fața Parlamentelor de 'după răz- 

boiu, 'nimeni nu se mai poate îndoi. A a 
, . . . , . N . ÎN 

A 

mează să fie aplicată în procesul adus în judecata sa ; hotărirea o dă numai 
pentru acea speţă, ea nu are un caracter absolut şi general şi-prin urmare, 
judecătorul rămâne în cercul atribuţiunilor ce îi s'au fixat de Constituţie ; 

-.. „Considerând că, din art. 108 din codul penal nu.se poate lraze nici 
un argument serios în susţinerea: motivului de recurs ; : | 

| „Că, într'adevăr, mai întâi: nu se poate. invoca la roi, în soluțiunea 
“unei chestiuni de drept constituţional dispoziţiunea unei legi ordinare, care 
“nu poate nici modifica nici interpreta Constituţiunea ; : 
_ „Că, pe lângă aceasta, art. 108 c. p. pedepsetşe pe magistratul care 
ar opri sau suspenda executarea unei legi, iar nu pe acela care în faţa unui 
conilict de- legi,.dă preferință dispozițiunilor și: principiilor fundamentale 
ale Constituţiei ; | | po 

N „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 de- 
plin şi nu poațe da loc Ia nici o temere de a abuza din parte.i, căci, pe deo- 
parte, nici un interes nu împinge pe judecător să retuze aplicarea lezilor cari “Sunt în conilict cu Constituţia, iar pe de altă parte, aprecierea lui în această: privinţă este supusă fără 'nici o întârziere prin legea asupra Curţii de Casa- ţie, controlului direct al acestei inalte instanţe, care, prin organizaţia sa şi „prin natura atribuţiunilor sale, se poate pronunţa în afară de orice iniluenţă a luptelor politice, cu toate garanţiile de independență şi imparţialitate“_ 1) Rezolvat prin decizia din 6 lulie 1912. ă |
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De părerea Inaltei Curți a fost d. Prof. C. Disescu 1), care 

se exprimă textual : „... Constituţia fiind baza fundamentală a orga- 

nizării sociale, tot ce-i în contradicţie cu dispoziţiile ei, e nul. Nu 

ni se poate obiecta că se violează principiul separaţiei puterilor : 

tribunalele judecă pe cale specială, ele nu anulează legea pe cale 

“generală” 2). a 
51. — Evoluţia jurisprudenţii. — Odată stabilită : această 

_ jurisprudenţă, ea şi-a continuat mersul ei ascendent şi întâlnim şi 

alte secţii ale Casaţiei pronunțându-se în acest sens 3), până când. 

legiuitorul a venit şi a consacrat expres acest drept în Constituţia 

“din 1923. a Ia E 

| Astfel, în 1921, cu ocazia discutării: constituţionalităţii D. - 

Lege 1420/920, -care reglementa raporturile dintre proprietari şi 

chiriaşi, Inalta Curte, în secţii-unite, se declară competentă să ju- 

dice constituţionalitatea unei legi. Procesul a venit în faţa secţiilor |. 

unite pentrucă şi celelalte instanţe de fond judecaseră constitu- 

ționalitatea  aecstui decret şi era divergență de hotăriri +). Dea- 

semeni, în 1922, când. se pune chestia constituţionalităţii art. 36 din 

„legea agrară dela 1921, nici o instanţă judecătorească nu stă la 

îndoială să examineze constituţionalitatea acestui text. Această so- 

luţie -a instanţelor de fond (Curțile de Apel, căci preţul în.primă 

- instanță se stabilea de comisiuni mixte, cu apel la Curtea. respec- 

tivă) a fost consacrată ' de Inalta Curte de Casaţie în Secţii- 

Unite 5). e o | | 

Legiuitorul din' 1923; cu toată această jurisprudenţă - con- 

'stantă a. Casaţiei, dată chiar în Secţii-Unite, a crezut că este bine 

să consacre expres acest drept, tocmai pentru a nu se mai putea 

naşte în “viitor. discuțiuni asemănătoare celei din '1912. Controlul." 

= 
4 

1) Curs de drept public român, 1890, p. 532 şi edit. 1915, p. 661. Vezi. 

contra A. Degre, Legi neconstituționale în Scrieri juridice, t. UI, p. 443 

ŞI Urm. , e " - 

_2) De.părerea că mazistraţii pot examina constituţionalitatea unei 

legi e şi d. C. Stere în Cursul său de drept constituțional. | 

. 3) Cas. III; Dec. 194/913 în C. jud., 1913, p. 514, dată tot în proce- 

sul cu Soc. tramvaelor: (fondul). - ME 

4) Cas. S. U., 2 lunie 1921 înPand. Rom,, 1922, II, 74. E 

5) Cas. S: U., 7 Sept. 1922 în Pand. Rom., 1923, |, cu o notă de 

Petre Missir. A se-vedea prima: decizie publicată. în acest. sens în Pand. 

Rom., 1922, |, 305 din 31 Martie 1922 cu notele dd. Basile Missir şi G. M. - 

Sescioreanu. : | Ă Sa 

Po.
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constituţioaalităţii legilor este la. noi opera jurisprudenţii. care a 

impus legiuitorului legiferarea acestui principiu 1). IS 

In al doilea rând, legiuitorul a socotit necesar să. legifereze 
această creațiune pretoriană, tocmai pentru a-i restrânge întin- 

derea. 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: deosebeşte de sistemul 

- american şi se apropie de acel al țărilor în -care există un tribunal 

special al constituţionalităţii. _ - 
52. — Sistemul Constituţiei: din. 1923. — Constituantul 

"român “dela 1923 a introdus controlul justiţiei asupra constituţio- 
| nalităţii legilor, caracterizat prin, două dispoziţii speciale ': a 
a) Controlul constituţionalităţii legilor este dat numai în 

căderea Curţii de Casaţie în Secţii-Ulnite.. EI se poate exercita 
numai pe calea. excepţiei. de inconştituţionalitate, ridicată cu' oca- 
zia judecării "unui proces. Hotărirea dată n'are putere de lucru 
judecat decât asupra speţei rezolvate. | - Ni 

Motivul care a determinat pe legiuitor să dea numai în. că- 
„derea Curţii:de Casaţie judecarea neconstituţionalităţii nu este un 
„motiv de desconsiderare a drepturilor celorlalţi judecători, ci nu- 
mai pentru o mai bună administrare a justiţiei 2). Pentruca: să 
nu se întâmple, ca în procesul tramvaelor, ca pe calea .aceasta a 
controlului constituţionalităţii, un proces să treacă de două ori 
prin faţa aceloraşi instanţe şi pentruca decizia care stabileşte .va- 
liditatea sau inconstituţionalitatea legii să aibă o cât mai mare au- 

„ toritate, s'a dat. judecarea constiuţionalităţii legi 
exclusivă a secţiilor-unite ale Inaltei Curți. * | 

b) Constituţionalitatea legilor se judecă la urmă, - după ce 
procesul a străbătut toate gradele legale de jurisdicție. Această 

lor în competinţa 

.. 

1) R. Alibert, op. cit., p: 27 arată că în Statele-Unite controlul con- 
stituționalităţii legilor este opera Curţii supreme, precum. în Franţa, Con- . siliul de staţ a creiat teoria recursului pentru exces de putere administrativă. 
Sunt atâtea instituţiuni care-şi justifică creaţiunea pe cale jurisprudenţială. 

2) Raportul Constituţiei, d. Prof. C. Disescu, a fost de părere că această chestie a constituţionalităţii legilor „trebuie să. îie dată în judecata . tuturor magistraţilor, pentrucă altfel sar violenta conştiinţa magistraților dela Tribunal şi Curte şi s'ar viola principiul egalităţii judecătorului în „exerciţiul jurisdicțiunii, o... . | ____ 8) Vezi Desbateri Parlamentare, Senat, Răspunsul ministrului AL 
Constantinescu, în Al. Lascarov-Moldovanu, Constituţia României din 1923,
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cale constitue un mijloc extraordinar de atac al unei hotăriri!). 

Această măsură s'a luat spre a se împiedica tărăgănarea proceselor! 

prin ridicarea neconstituționalităţii legii ce se aplică. 

Jurisprudenţa Casaţiei, atât de înainte de legea Curţii de Ca- 

saţie 2), cât şi în urmă), a stabilit că chestia constituționalității 

unei legi nu poate fi adusă în faţa secţiilor-unite decât după ce 

procesul a străbătut toate gradele legale de jurisdicție. 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 privința, con- 

stituționalităţii legii a cărei aplicare se cere*). : 

53. — Examenul jurisprudenţii. — Examinând însă des- 

„ voltarea pe care a luat-o. jurisprudența noastră în ultima vreme, 

"în această materie, ajungem la concluzii destul. de interesante. Ast- 

fel, Inalta Curte, -printr'o decizie din 24 Sept. 19255) hotărăşte 

că chestia neconstituţionalităţii unei legi are a fi examinată din- 

„tr'un îndoit punct de vedere: al constituționalităţii interne şi al. 

celei externe. “Atunci când este vorba de constituţionalitatea in- 

trinsecă a unei legi, instanța competinte de a judeca este Curtea 

“de Casaţie în Secţii-Ulnite ; atunci însă când este vorba de con- 

stituționalitatea 'extrinsecă, instanţa competinte de a judeca este 

instanța ordinară €) ; competinţa specială, a secţiilor-unite a fost 

1) Art. 29 1. Curţii de Casaţie din 1925. i 

2) Cas. S. U., 24 Sept. 1925 în Pand. Săpt., 1925, p. 577. 

3) Cas. S. U., 10 Dec. 1925 în Pand. Săpt,, 1926, p. 49. Vezi şi Cas. 

11, Dec. pen. 1841 din 10 Oct. 1923 în Juris. Rom, 1923, p. 519... 

4) Cas. S. U., 17 Martie în Pand. Săpt., 1927, p. 358. NE 

5) Dela această dispoziţie categorică a legii, s'a îndepărtat Inalta 

Curte, prin decizia sa din 20 Ocţ.:1927 dată în secţii unite (Pand. Săpt.. 

1927, p. 813), hotărînd că chiar dacă reclamantul (recurent) acceptă să se . 

iudice în prealabil aceste motive, totuşi, întrucât motivele de fond au 0 im-. 

poriantă legătură cu chestia constituționalităţii „trimite afacerea spre a Îi 

judecată întâi de secţia respectivă a Casaţiei. inalta. Curte a revenit însă ia 

textul. legii .prin decizia Cas. S. U.,. 1 Martie 1928 în Pand. Săpt., 1928, p. 

314 şi în Pand. Săpt., 1929, p. 242. a . 

In momentul când imprimăm aceste: rânduri, ne găsim. în aţa unei 

noui decizii a Cas. S. U., 7 .Noembrie 1929 în Pand. Săpt:, 1930, p. 51, . 

„prin care Inalta Curte, revenind asupra. ambelor sale iurisprudențe, de- -- 

„cide că chestiunea coistituţionalităţii unei legi poate îi dusă în faţa Ihaltei Curți 

'“în Secţii-Unite numai în cazul când ambele părţi în proces consimt la 

“suspendarea afacerii în fond.pentru a se judeca mai întâi chestiunea cons-. 

tituţionalităţii. Jurisprudenţa nu este deci fixată încă în această privinţă. ! 

» 6) „Considerând că astfel pusă chestia, ea nu este” de competința 

secțiilor-unite ale acestei Inalte Curți, întrucât nu este vorba de violarea vre- - 

unui principiu constituţional printr'o dispoziţie de lege ordinară, ci de lipsa 

unei cerințe de formă a legilor. de recheziţii —. cum se -pretinde, ca să fie 
-
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fixată de legiuitor numai pentru examinarea în fond a deosebiri. 

„lor dintre legea fundamentală și legea specială. Atunci însă când 

lipseşte o condiţie esenţială de formă a unei legi, chestiunea a- 

"ceasta poate fi examinată şi censurată de orice instanță judecă- : 

torească, căci din. moment ce lipseşte o formă cerută pentru exis- 

tenţa unei legi, acea lege nu există, n'are fiinţă şi putere legală - 
şi tribunalele sunt chemate să aplice legea !). 

Am arătat că suntem partizanii opiniunii cari cere să se dea 

judecarea constituționalităţii legilor în căderea tuturor instanţelor 

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 constituționali- 
tate stabilite pe cale de interpretare. Socotim că nici Inalta Curte 
„nu era îndreptăţită s'o facă — deşi, trebue s'o recunoaștem, cu 
ocazia desbaterilor parlamentare nimeni nu sa gândit la această 
problemă. În adevăr, dacă s'a ajuns la concluzia că numai Curtea 
de Casaţie este competinte.să judece * constituţionalitatea unei 

“legi, nu.vedem de ce restul instanţelor judecătoreşti ar putea ju- 
deca constituţionalitatea extrinsecă. De ce sunt competinţe întrun 
caz şi nu sunt şi în celălalt? De multe ori chestiile de formă sunt 
mai complicate şi mai grele decât cele de fond. „Şi chiar Inalta 
Curte a recunoscut acest lucru și.se pare că a revenit asupra 've- 
chii sale decizii 2). Chestia dedusă în. judecata Secţiilor-Ulnite era 
aceia dea şti dacă este constituțională o lege votată de membri 
ai Parlamentului cari nu sunt cetăţeni români. Isalta Curte, cupă 

" jurisprudenţa ei anterioară, ar fi trebuit să spună că verificarea 
unei legi 'din punct de vedere al formelor. (şi era o chestie tipică 

- de formă aceia de'a şti dacă o legea: fost votată de membrii Par- 
lamentului), este o chestie de competința tuturor instanțelor, cu 

aplicabile în Bucovina, chestiune ce putea fi ridicată înaintea oricărei in- 
stanțe de fond ; că asemenea chestiune de formă pentru aplicabilitatea ori- 
cărei legi, neputând constitui o. chestiune 'de constituţionalitatea legilor, în 
sensul art. 103 din Constituţie, afacerea urmează a îi trimisă în faţa S. III, 
care a iost sezizată cu acest recurs“. A se vedea şi nota d. av. S. Şerbescu 
în Pand. Rom., 1925, |, 195.- . N CE - 

: 7. 1) Cas, S. U., 20 Oct. 1927 în Pand. Săpi., 1927, p. 813: „Că dease- meni şi chestiunea 'dacă textul art. 105 din legea Vvămilor 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 întâi dacă ea îndepiineşte toate. condiţiunile de formă necesare pentru existenţa ei... . : , - . 

" .2) Prin Dec. Cas, S. U., Dec. 34, 35 şi 36 din 23 lunie 1927 în Pand. Săpt., 1927, p. 621. | , . - i
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_recurs la secţia respectivă a Casaţiei. Secţiile-Ulnite se declară însă 

competinte să judece această £hestie 1), pe care o respinge pe alte 

considerente. Socotim că aceasta este interpretarea cea mai justă 

„ce se poate da art. 103 din Constituţie. 

„154, — Când poate fi ridicată chestia -constituționalităţii, -— - 

Evident, astfel pusă problema, ea nu constitue nici o greutate în 

rezolvare. Chestia constituţionalităţii. unei legi poate fi ridicată 

atât la instanţele de fond cât şi la Inalta Curte, pâză în: ultima - 

fază a procesului, căci este o chestie de ordine publică ?). S'a sta- 

bilit printr'o' decizie recentă î) că această chestie poate fi ridicată 

"pe cale de apărare, chiar cu ocazia judecării divergenții la Casa- 

ţie, fără să i se poată opune tardivitatea. ... DI, 

Chestiunea cea mai importantă e aceia de -a şti. dacă chestia 

constituționalităţii unei legi poate fi dedusă direct în faţa sec- 

ţiilor-unite ale. Inaltei Curți, fără să fi fost ridicată înaintea ins- 

. tanţelor respective de judecată. “ Problema a fost rezolvată prin 

două decizii ale Inaltei Curţi*) şi soluţia dată a găsit aprobarea 

complectă a d. procuror general al Inaltei Curți, I.. N. Stambu- 

lescu 5). Inalta Curte stabileşte că din moment ce un proces a 

străbătut „toate gradele de jurisdicţie,. inclusiv Casaţia, el este “un 

proces terminat şi chestia constituţionalităţii nu se moi poate. 

pune 5). Cu alte cuvinte, în materie de inconstituţionalitate nu se. 

poate seziza direct instanța competinte să judece, ci această in- 

. 1) „Considerând că verificarea titlurilor membrilor Parlamentului se 
- îace de însuşi Parlamentul, care singur judecă  contestaţiile: ce se ridică în 
această privință, aşa că puterea judecătorească nu poate impieta asupra 

prerogativelor puterii legiuitoare. şi examina dacă compunerea corpurilor 
legiuitoare s'a făcut sau nu numai cu cetăţeni români ; i Ă 

i „Că, prin urmare, această Inaltă Curte nu poate -cerceta neconstitu- 

Ă ționalitatea legii pentru organizarea Dobrogei-Noui din acest punct. de. pri- 

vire, etc... : ” . ” 

. . 2) Vezi în acest sens, deşi în altă materie, dar pentru identitate de 

rațiune, Cas. S. U., 21 Oct. 1926 în Pand. Săpt., 1927, p. 3. _ 

. 2) Cas. S. U., 18 Dec. 1926 în Pand. Săpt., 1927, p. 497. 

4) .Cas. S. U., li Martie 1926 în Pand. Săpt., 1926, p. 411 ; Cas. $. 

U., 3 Noembrie 1927 în Pand. Săpt., 1927, p. 814 şi în Pand. Săpt., 1928, p. 

169 ; Cas. S. U., 5 Mai 1927 în Pand. Săpt., 1927, p. 501. 

5) Vezi Dreptul No. 38/9271 şi răspunsul nostru din Dreptul -No. 

40/027. 7 Pa - 
- 6) Cas, S.U., 11 Martie 1926, foc.:cit.; „Că 'dar Secţiile-Unite ale 

Curţii de Casaţie-nu pot judeca o asemenea chestiune ce sar judeca pe calea 
unui recurs direct îndreptat aci în contra. unui act administrativ de autori- 

tate, un asemenea act putând îi atacat numai ca ilegal înaintea contencio- 
sului administrativ şi acolo 'apoi s'ar putea ridica chestiunea de neconstitu- 

” tionalitate'a legii, pe baza căreia agentul administrativ a instrumentat“,
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stanţă trebuie sezizată prin intermediul unor instanțe incon:petinte. 
Este adevărat că legea Curţii de Casaţie, prin art. 29:), pare să 
întărească soluţia - 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 interpre- 
tare. a 

Să examinăm însă argumentele date de d. 1. N. Stambulescu 2) 
şi care, desigur, sunt şi ale Inaltei Curți, care adoptă concluziile 

d. procuror general. D-sa dă două două argumente în susținerea 
„tezei sale; .“ a 

a) Din moment ce pârtea a acceptat să-i se aplice o lege, fără 
a obiecta că-i “neconstituţională.. fie chiar în ultimul moment, prin . ! 
recursul făcut, ea a achiesat, a primit să i se aplice o lege necon- 
stituțională şi nu mai poate invoca acest fapt, din moment ce a 
„Primit să fie astfel judecată ; E - | 

b) Dacă un proces s'a terminat. printr'un recurs, el este un 
_ proces definitiv sfârşit şi nemai fiind proces, chestia constituțio- 

. nalităţii, aşa cum s'a arătat ma sus, nu poate fi dedusă în judecată. 
Argumentul prim, dedus din achiesare, atunci când este 

vorba de o chestie de ordine publică — și nu cred să existe 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 să un. proces care 
se termină printr'un recurs nu este un proces: sfârșit. Ne găsim în 
faţa unui proces sfârşit numai în cazul când hotărirea nu mai poate "fi susceptibilă de nici o'altă cale de reformare, ordinară sau ex- traordinară. Un recurs sfârșit la .secția respectivă a Inaltei Curți sau la instanţa 'specială de casare, poate fi. anulat de Secţiile- Unite ale Inaltei Curți, pe motiv că legea este neconstituțională, Procesul nu-i deci sfârșit din moment ce hotărirea mai poate fi anulată. Dacă legiuitorul a dat părţii încă o instanţă de control a “aplicării legilor, nu se poate susține că un proces. -este: terminat. ” înainte de a se fi epuizat toate mijloacele de apărare: şi căile de 

x 

1) „instanţa înaintea căreia se va îi ridicat chestiune de. constituţio- nalitatea, unei legi va continua să judece procesul, rămânând ca chestia. de constituționalitate să fie adusă îi judecata Sectiunilor-Unite ale Curţii de Casaţie după ce procesul va fi fost rezolvat în mod definitiv, chiar şi'n Casaţie, prin rezolvarea altor m tive de recurs de secţiunea com etinte“. -. 2) Dreptul, No. 38/0927... ecţiunea competinte“. 
N
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atac prevăzute de lege. Legiuitorul a <reiat, prin art. 103 din - 

Constituţie, ca şi prin art. 29 legea Curţii de Casaţie, o nouă 
instanţă de judecată, Secţiile-Ulnite ale Inaltei Curţi.. Nu se poate 

spune că un proces este terminat înainte de a se fi epuizat calea 

contestaţici prevăzută de lege. şi cu ocazia judecării căreia poţi 

foarte bine ridica chestia constituționalităţii.. E 

D. Stambulescu se pare că mai aduce-un argument dedus din 

textul art. 291. C. de Casaţie; care se exptimă astfel: „În acest 

“caz (când neconstituţionalitatea a fost ridicată la instanţele o- 

bişnuite de judecată) partea care a contestat constituţionalitatea, 
va ataca hotărirea sub forma unui recurs special înainea secţiilor- 

urâte, etc...."'. Argumentarea ar fi că numai partea care a ridicat 
constituționalitatea la instanţele obişnuite, poate seziza secţiile- 

unite, că din moment ce ai achiesat și procesul s'a sfârşit prin. re- 

curs, 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 na voit ca secţiile-unite să fie. sezi- 

 zate direct de instanțele unde s'a ridicat chestia constituţionalităţii. 

Chestia constituţionalităţii nu poate fi judecată decât la stăruința 
părţii interesate şi cu ocazia judecării unui proces, altminteri, pu- : 

'terea judecătorească ar constitui o adevărată. impietare asupra 

- legislativei,. - 

In susținerea argumeatelor' D-sale, d. Stambulesci examinează 

desbaterile parlamentare și ajunge la următoarea concluzie, pe care 

o redăm textual!) : „Dar nimeni nu a pretins că cineva ar putea 

să sezizeze dea-dreptul Casaţia, spre a decide dacă o lege este sau 
nu constituţională ; ; toţi oratorii au presupus un proces pendinte la. 

judecătorie, la tribunal sau la Curte, 'cu care ocazie una. din. părți 

"ar pretinde că legea ce se invoacă este neconstituţională“. _ 

Examinând şi : noi textul dezbaterilor. parlamentare. la 

legea Curţii de Casaţie, am găsit următoarea discuţie, care rezolvă 
chestia în sensul susţinerilor noastre. Astfel, la Cameră. depu- 

“tatul VI. " Atanasovici întreabă : „lată care 'este întrebarea pe 

care-mi permit .a pune d-lui ministru de Justiţie, şi: d- lui raportor 

“şi din aceste răspunsuni va rezulta o lămurire cu privire la 'di-! 

” :Hcultăţile “care se ivesc în practică: Presupunem că partea na 

Tidicat chestiunea anticontistuţionalităţii înaintea instanței în faţa 
căreia se judecă: Poate și atunci-va putea să o ridice deadreptul .-: 

1) Dreptul, 1927, No. 38, p. 303, col. II, dreapta, sus.
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în fața Curţii de Casaţie în secţii-unite, mai ales fiindcă este 

vorba de o chestiune de ordine publică, întrucât se discută ches- 

-. tiunea principiului constituţionalităţii legii? - După părerea mea, 

cred în mod neindoios că lucrul este posibil. Aștept însă răs- 

punsul cuvenit”. La aceasta G,- G. Mârzescu, ministrul justiţiei 

răspunde : „Această chestiune se poate să fie ridicată şi înaintea 

secţiunilor-unite ale Curţii ' de Casaţie“.:) 

Dar nu numai atât. Din declaraţiile ministrului de justiţie, 
făcute la Cameră cu ocazia discuţiei art. 103 din' Constituţie şi 
citate şi'n. expunerea, de motive a art. 29 din legea Curţii de Ca- 
_saţie, rezultă tot așa de categoric că partea. poate 'seziza direct 
secţiile-unite spre 'a judeca constituționalitatea unei legi. 2) - 

Socotim deci că din acest punct de vedere chestiunea este 
definitiv lămurită și Inalta Curte va trebui să revină 'asupra ju- 
risprudenţii sale. -- - | 

Singurul lucru asupra căruia trebuie 'să ne oprim este că 
„ legiuitorul, printr'o inadvertență, care nu-i singura în această lege, 

a uitat să prevadă termenul înlătuntrul cărui trebuie de făcut un 
astfel de recurs. special la secţiile-unite. În tăcerea textului ter- 
buie'să spunem că acest 'recurs poate fi făcut oricând. Această si- 
stuație nu poate “dura și tste absolut necesar să se modifice în a- 
ceastă. privinţă legea Curţii de Casaţie, stabilind şi pentru acest 
recurs special acelaș termen ca pentru recursul obişnuit. Pe cale 
de interpretare nu credem că 's'ar puta creia o nulitate în lipsă de 
text. 

Tot aci este locul să arătăm că s'a stabilit de Inalta Curte 3) 
— cu drept cuvânt — că toate incidentele în legătură cu incons- . 

 tituţionalitatea: legilor au a fi propuse şi rezolvate de, secţiile- 
unite. - 

55. — - Cum şi-a exercitat magistratura această prerogătivă — 
Inainte de Constituţia din 1923, Inalta Curte a avut să exami- 

" neze, ca și instanţele ordinate,. o singură "dată problema consti- 

. 1) Desbateri Cameră, 1926, No. aa, p. 1066, citat! şi de c. Tunescu, 
Legea Curţii de Casaţie, 1927, p. 56—57. i 

2) „Ce se va face cu. acele procese care sfârşesc la tribuna], fără a 
„merge la Casaţie. .? 

„Partea va âvea drept, cum se va spune în viitoarea lege, să se adreseze direct înaintea Curţii de Casaţie, adică să facă separat acţiune de 
neconstituţionalitate înaintea Curţii de Casaţie, care va judeca de urgență şi cu precădere, precum se va pune în lege, dacă legea este Sau nu con- 
stituţională“. 

=) Cas. S. U., 11 Martie 1926 î în "Pand. Săpt., 1926, p. 386.
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tuţionalității iegilor, în afacerea tramvăelor, la 1912. Imprejuză- 

rile de fapt în,<are se prezenta acest proces au fost expuse. Ches- 

tiunea de fond care avea să fie rezolvată era înlăturarea ca necons--! 

tituțională a legii din 18 Decembrie 1911, pe motiv că ar viola art. 

36 din Constituţia dela 1866, după care justiţia se exercită de 

Curți şi tribunale şi art. 14, după care nimeni nu pcate fi sustras 

“dela judecătorii pe care-i dă legea. În adevăr, legea din 18 De- 

cembrie 1911, sub pretext”de lege interpretativă,' tranșa procesul 

tramvaelor, pendinte în faţa instanţelor judecătoreşti. Justiţia a 

înlăturat această lege neconstituțională, pe motiv că „ministerul 

cu concursul Corpurilor legiuitoare, se substituia, chiar la, propria 

sa cauză, instanţelor judecătorești, căci a impune judecătorului 

- soluţiunea unui litigiu pendinte înaintea 'sa, este a judeca în locul 

* lui şi a-i dicta hotărârea asupra acelui litigiu" 1). Cu toată pa-” 

„siunea ce-a. deslănţuit acest proces şi cu toată campania de presă 

; ce s'a dus, suntem datori să recunoaştem că decizia Casaţiei, deşi 

„ discutabilă, se poate menţine pe. argumente foarte serioase. 

Tot înainte de Constituţia din 1923, ca şi sub imperiul. aceş- 
tia, Inalta: Curte a avut să rezolve importanta problemă a fixării 

"preţului moșiilor expropiate, a constituţionalităţii art. 36 din le- 

gea 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 și clasa proprietarilor. 

Era vorba de a se şti dacă art. 36, prin care se fixa prețul maxim 

al terenului expropriat,: nu constitue o confiscare şi o.violare a prin- 

“ cipiului constituţional, care garantează proprietatea. Inalta Curte, 
inspirându-se mai mult din motive de. necesitate socială, a decla- 

'rat constituţional textul care fixează maximul preţului terenului 

expropiat 2). Cu toate criticele care i s' au adus, această decizie a 

răspuns | unei adevărate, necesităţi sociale şi a adus un real serviciu 

ţării). 

DN 

1) Gas 1, Dec. 549 din 1912 în C. Jud, 19912, p. 162. | . 

2) Vezi Cas. S. U.,7 Sept. 1922 în Pand. Rom., 1923, |, cu o notă de 
Petre Aissir. Jurisprudenţa a rămas constantă în sensul acestei decizii. 

- 3) Este locul să relevăm aici o importană decizie a Inaltei Curți S. 
U., 14 Martie 1929 în Pand. Săpi., 1929, p.: 409 prin care se stabileşte : 

. "a) Legea agrară făcând 0, derogare dela Codul civil în favoarea feme- 
ilor măritate şi a minorilor, n'a înţeles să extindă această dispoziție şi 
incapabililor ; 

b) Desbaterile parlamentare Şi lămuririle date: de ministru în -Parla- - 
ment nu pot schimba textul 1 legii.
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Nu putem însă să nu relevăm o importantă decizie prin care 

se declară constituțională dispoziţia: art. 130. din legea contribu- 

ţiilor directe din 19231), care anulează toate scutirile de impozit 

acordâte prin legi speciale,. scutiri. ce nu S'ar găsi menținute în le- 

gea contribuţiilor directe. Dacă suntem de acord cu consideren- 
tele Inaltei Curţii atunci când vine şi afirmă „în materie de im- 

pozite este de principiu că cetăţenii n'au un drept, ci aumai obli- 

- gaţii, 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 

“interesul general primează interesul individual“ 2), nu putem fi 

însă de acord cu considerentul care aplică aceste principii, — in- 

discutabile dealtfel — şi atunci când este vorba de scutiri. de im- 

pozite acordate unor împrumuturi solicitate de Stat. Intre Stat şi 

cel care subscrie la împrumut, se închee un contract, în care am- 

bele părţi îşi iau obligaţia să respecte reciproc angajamentele, A 
„modifica singură una din părţi acest contractinseamnă a aduce o! 
desființare a dreptului de proprietate şi a viola art. 17 din Cons- 
tituţie. lată consideraţii care ne fac să regretăm că Inalta Curte 
nu şi-a.spus în această chestie cuvântul hotărâtor și a validat o 
lege care depăşeşte în chip grav textul Constituţiei şi care a adus 
şi aduce serioase prejudicii creditului ţării. - 

" Deasemeni, într'o serie_ întreagă de cazuri ce-au venit: în 
dezbaterile 'sale, Inalta Curte s'a pronunţat pentru constituţiona- 
litatea legilor incriminate. Astfel, a declarat constituţional art. 90 
din legea vămilor *),: art.:114—116 din legea  Dobrogei-Noui, 
"care: dispune verificarea titlurilor de proprietate ale imobilelor ru- 
„rale din Dobrogea-Nouă *), legea . Curţii de prize maritime *), 

” “legea încurajării construcţiilor ), art. 75 şi .76 din legea agrară din 
1921 ?), art. 40 din legea avocaţilor), legea de organizare?) ju-. 

1) Cas. S. U., 6. Oct. 1927 în Pand. Săpt,, 1927, p. 717. Vezi-şi Cas. 
$. U., 31 lan. în Pand. Săpt., 1929, p. 337. . 

, 2) Pand. Săpt., 1927, p 718... | . Ea 
3) Cas. S. U., 12 Febr. 1925 în Pând. Sâpt,, 8/925. 

4) Cas, S, U.. 9 Aprilie 1925 în Pand. Săpt.,:10/925 ; Cas. S U..9 
Febr. 1928 în Pand. Săpt., 1929, p. 241. a i 

5) Cas. $. U., 17 Aprilie 1924 în C. Jud., 25/925. | 
„ 16) Cas.S.U., 1 Noembrie.1923 în Juris.:.Rom., 2/924. a 

7) Cas. S. U., 29 Maiu.1924 în C, Jud. 42/9243... | 
$) Cas. S. U., 30 Oct. 1924 în C. Jua., 42/9234. 
9) Cas. S. U.,.27 Sept. 1927 în Pand. Săpt., 1927, p! 741.
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decătorească din 1926. prin care se dă judecarea recursurilor fis- 

cale în căderea Curţilor de Apel"), etc. 

1) "A se vedea Cas. S. U., 17 Mai 1928 în Pand. Săpt., 1929, p. 313, 
prin care se declară valabile legile cu efect retroactiv ; Cas. S. U., 22 No- 

“emb. 1928 în Pand. Săpt., 1929, p. 97. 
Jurisprudenţa Casaţiei este constantă în acest sens. A se vedea .Cas. 

'S$. U., 11 lunie 1925 în Pand. Săpt., 1925 p. 337. In speța indicată ca şi în 
- speța de faţă Inalta Curte în secţiuni unite se pronunţă asupra constituţio- 

-. nalităţii unei legi cu caracter retroactiv. Legea pentru lichidarea averilor 
supușilor inamici, prin art. 36 admite dreptul de recurs 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. | cod. civ. O derogare dela acest articol 
şi dela - principiul 'neretroactivităţii este admisă de jurisprudenţă în urmă- 
toarele cazuri : când noua lege prevede expres retroactivitatea ; în cazul legi- 
lor interpretative şi în cazul legilor penale cari. desfiinţează sau micşorează 
pedepsele prevăzute. de legea sub care s'au petrecut faptele şi în cazul le- 
pilor de procedură. A se veda în acst sens: Cas..[. 595/912 în C. Jud. 
174/912 ; Cas. 1, 6/912 în C. Jud., 11/912. Doctrina este de acord cu inter- 
pretarea dată de Secţiile-Unite ale. Casaţiei. Astfel D.. Jeze -în „Cours de 
Droit Public“ (1924) o spune categoric ; „Le Parlement peut trâs correc- 
tement organiser un nouveau regime de recours: Ii peut dâcider que ce regime - 
s'appliquera aux decisions non encore definitives. C'est l'evidence. Il le peut 
aussi pour les decisions definitives. Il ne fait que modifier une situation 
 juridique gânerale: Le regime des recours en justice. La constatation faite par 
le juge n'est pas effacâe : un des atributs juridique de nature generale et 

- impersonelle, — lirrevocabilit, — est effac€ pour lavenir. Or un loi peut 
toujours tres correctement, du point de vue juridique, enlever â une. acte son. 
caractere irrevocable. Une loi pourrait organiser, pour les donations dâja 
faites et irrevocables, de nouveaux cas de revocations, de nouvelles exceptions 

„a la r&gie de firrevocabilite des donations (art. 953, du code civil). Cette loi : 
s“appliquerait. sans dificulte â mon avis, aux donations deja faites avant 
la loi nouvelle, (p. 93). | o a 
| Dar D..D. Colin. şi Capitant în Cours Elementaire de droit civil frau- 

cais, t. |, p. 55 (edit: 1923) luând ca exemplu legea chiriilor din 1918 şi lcgea . 

de executare a contractelor încheiate înainte de război cărora-a trebuit să 

Ji se aplice .principiul impreviziunii, adaogă apoi : „cette loi a fait de plus 

echec au principe de nonretroactivite, car elle permet de demander la resolu- 

țion mâme, ă celui qui a 6t6 condamne par une dâcision de justice passe en 

force de chose jug&e pour celles de ses obligations qu'il n'a pas encore exe- 
cutets”. .. „a CI - EI Da 

Şi la noi Inalta Curte a declarat constituţionale legile de prelungirea 

contractelor de închiriere şi dispoziţiile din aceste legi prin care se anulează . 

hotăririle definitive de evacuare, dar neexecutate încă. Justificarea pe care 

o dă Inalta Curte în ultima sa decizie Câs. 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 chi- 
'riaşi,. trecând peste convenţiunea - părţilor. şi prelungind contractele de în- 

chiriere- când chriaşii se găsesc în posesiunea imobilelor, acelaș drept tre- 

buie să-i. se recunoască şi când proprietarii au obţinut hotăriri definitive de 

- evacuare, pe «care însă 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“ Justifi- 
7 

G. Alexianu: — Supremaţia Constitutiei. ” | a . 6
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56. — Legi declarate neconstituţionale. — Inalta Curte a de 

clarat totuşi ca neconstituţionale următoarele legi : 

.a) Legea pensiilor din 31 lanuarie 1923), prin. care se sus- 

“pendă legile de pensii din teritoriile: alipite până la alcătuirea 

__nouii. legi a penșiilor, deorece contravenia dispoziţiilor” art. 137 

7 

din Constituţie, după . care legile locale rămân, în vigoare până 

la unificarea legislaţiei. | | Tu 

b) Legea din 5 August 19242); prin care 'se perfectau în 

străinările de “terenuri în loturi' mici, făcute după 1 Februarie 

1921,.<a una ce era. în contradicţie cu dispoziţiile art. 3 al. l din 

legea agară din 1921. îi - 

c) Art. 23 din legea agrară din Basarabia, care ridică. drep- 

tul: de recurs împotriva deciziilor comisiei centrale de expropriere 

din Basarabia,- pronunţate după promulgarea Constituţiei, a fost 

considerat abrogat în baza dispoziţiilor art. 103 Constituţie 2). . 

d) Art. 3 al ultim din 'legea contenciosului administrativ din 

1925 a fost declarat neconstituţional, ca unul care. exclude dela 
controlul contenciosului administrativ actele. administrative - de 

autoritate şi gestiune ale Președintelui  Camerii şi Senatului. A- 

ceastă excludere contravine dispoziţiilor art. 107. din Constituţie. 

„ Examinând aceste decizii, putem lesne să ne dăm seama că 
„Inalta. Curte.a procedat cu toată circumspecţia necesară delicatei 

sale misiuni și a îndeplinit cu prisosinţă chemarea hărăzită de le- 
giuitor +). 

57. — Neconstituţionalitatea regulamentelor. — În fața 
Inaltei. Curți, în secţii-unite *), a venit chestia de a se şti dacă a- 

carea 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 Februa- 
Tie 1929 în Pand. Săpt., 1929 p. 362. 

1) Cas. S.U., 19 Noembrie 1925 în Pand. Săpt., 1925, p. 673. 
2) Cas. S. U., 30 Sept. 1926 în Pand. Săpt., 1936, p. 793, 
3) Cas. S. U., 5 Febr. 1925 în Pand. Rom. 1925, 1, 193. In sensul abro- 

“gării legilor anterioare constituţiei din 1923, “care ridicau dreptul de 
recurs în casare, a se vedea Cas. S. U., 21 Febr. 1929 în Pand. Săpt., 1929,. 
p. 290. 

4) 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 impotriva 'hotăririlor disciplinare, este în con- 
tradicţie cu dispoziţiile art. 103 şi 107 Constituţie. Inalta Curte a declarat 
constituțional acest text, interpretându-l,. însă de aşa natură ca să nu 
exisțe nici o contradicţie cu Constituţia. Vezi această chestie tratată sub 
capitolul Recursul în' casare. : 

) Cas. S. U., 9 Febr. 1928 în Pand. Săpt., 1928, p. 505, 
2
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ceastă ' Înaltă instanţă este competentă să "judece recursul de ne- 

.constituţionalitate, prevăzut de art. 103 din Constituţie, îndreptat 
împotriva unui: regulament. . În adevăr, recurentul * invoca necons- : 

tituţionalitatea art. 50 din regulamentul legii agrare v. Regat, .dat 

în contradicție cu art. 10 din lege, care, în baza art. 131 din 

Coristituţie, a devenit text constituţional. Procurorul general a. ri- * 

dicat incidentul inadmisibilităţii recursului, pe motiv că -Secţiile- 

„ Unite ale Înaltei Curți n'au în căderea lor decât cercetarea ne- 
| constituţionalităţii legilor, nu şi a 'regulamentelor, a căror: legali- 

tate urmează să fie. cercetată de instanţele obişnuite.:-Căci este | 

necontestat că un regulament care depășește textul 'unei legi 

poate fi înlăturat de orice instanță judecătorească. 
Incidentul. ridicat a fost respins şi Inalta Curte s'a declarat. 

-competentă să judece constituţionalitatea unui regulament pe ur- 

mătoarele două consideraţii : “ -. 

a) Dreptul de a controla constituționalitatea legilor „există 
mu numai când s'a luat o dispoziţie neconstituţională de către pu- 

terea legiuitoare, în mod. direct, ci şi când s'ar exercita de-altă : 

putere dreptul de a legifera, fie în virtutea unei delegaţiuni! dată: 
„.de cea legiuitoare, fie fără delgaţiune“. 

b) Textul art. 10 din legea agrară „devenind text al Consti- 
tuţiei, articolele de regulament înscrise, pentru  complectarea : și 

desvoltarea- lui, îndeplinesc rolul pe, care lar îndeplini o lege“: 
“Motivul întâiu dat de Inalta Curte, dacă ţinem socoteală de 

„principiile stricte 'de- logică și interpretare, ar părea criticâbil. Se. 

- ştie că valoarea regulamentului, fie că este dat în baza unei de- 

legaţii a puterii legiuitoare — nu înţelegem să discutăm aici va- 

loarea acestei delegaţii — fie că se face din proprie iniţiativă, are 

caracter obligatoriu, -ca şi-legea, întrucât nu contravine legii pe . . 

baza căreia este dat, sau, în ipoteza a doua, dacă nu: aduce vre-o 

atingere libertăţii. individuale, cum spune Hauriou: Dar nu acea- 

sta era problema care trebuia discutată, ci.aceia de a' şti dacă a- 

ceastă legiferare .specială — regulamentul — poate fi “examinat 
- din punct de vedere al controlului instituit de 'art. 103 din Cons- 

tituţie, de Curtea de Casaţie în secţii-unite. Avem un: regulament 
_<are, după teoria Înaltei Curți, constitue „o legiferare indirectă“. 
„Acest regulament, deși ar avea putere de lege, ar putea fi înlătu- 
„rat însă în momentul când ar contraveni legii; această înlătu- 
"rare S'ar putea face de orice instanţă judecătorească, ea consti- 
tuind un: simplu -motiv - de .ilegalitate..
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- „Inalta Curte, în secţii-unite, să declară însă competinte :să 

examineze constiuţionalitatea unui regulament, pe motiv că 'dân- 

sul constitue d legiferare indirectă,. făcută în baza unei: delegaţii 

dată de puterea legiuitoare. Principiul este categoric. formulat : 

„Că a admite contrariul, ar însemna că această garanţie consti- 

tuţională să fie înlăturată numai pentrucă o dispoziţie legislativă 

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 s'ar face aproape fără “valoare 

prerogativa dată Curţii de Casaţie pentru apărarea pactului fun- 

damental al Stațului' . Inalta Curte socoteşte deci că regulamentul: 
care complectează o lege pe baza unei delegaţii dată de puterea 

legiuitoare, are exact valoarea unei legi şi ca atare poate fi supus 
controlului prevăzut de art. 103. din Constituţie.  Desigut, chiar 

“dacă sar fi pus în discuţie principiul delegata potestas non de- 

legătur,. încă. Inalta Curte era în drept să. judece constiuţionali- 
tatea acestui regulament, pentru simplul motiv că acest regulament, 

prin conţinutul său, violează Constituţia. . | 

"Dar tot din: examinarea considerentelor Înaltei. Curți se mai 

desprinde o idee „care merită să fie reţinută. Controlul constitu- ; 

ționalităţii .legilor, iată un lucru foarte important: democraţiile 
„moderne au înţeles” că viaţa şi puterea consituţiilor moderne este 

viu ameninţată ; că o inst. -care şi-a experimentat un şir de ani nor-. 

„mele sale constitutive, se găsește zdruncinată în însăși existenţa sa - 

- tocmai din cauza acestei experimentări. S'a căutat atunci o soluţic, 

care n'a putut fi găsită decât pe calea lăturalnică a întăriri tex- 

tului constituţional prin intermediul controlului constituționalității 
„legilor. Toate celelalte mijloace, deși ar fi fost mai eficace poate, 
--ar fi dat rezultate mai îndepărtate. Aceasta-i singura explicație: a 
introducerii, în. toate constituţiile moderne, a acesui control ; așa se 

„explică de ce. Franţa este pe punctul de a ceda curentului ce s'a 
format pentru întroducerea controlului constituţionalităţii legilor. 

Inalta Curte şi-a dat seamă de rolul pe 'care este chemaătă 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 constitu- 
țională. "Curtea.. de. Casaţie. se declară organul suprem, menit să... 
examineze nu' numai constituționalitatea legilor, dar orice -dispozi- 
ii cari, chiar dacă” nu sunt întitulate lege, conţin totuși o nesoco- 
lire a Constituţiei. Și. dacă în primul - considerent citat, această 

!
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idee” apare încă timidă şi 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 . 

hotărât- protivnică textului și spiritului art. 103 şi în special sco- 

pului urmărit de constituant, care, dintr'o înaltă . concepţie juri- 

dică, a ţinut să asigure o apărare eficace contra oricăror dispoziţii 

neconstituționale“ „ , 
Acest principiu; astfel stabilit de Inalta Curte, constitue una 

"din cele mai importante etape pe care a străbătut-o jurisprudenţa 

noastră, înseamnă însă prima etapă în ținta pe care şi-a: propus-o 

„de a se apropia de rolul pe care şi l-a atribuit Curtea Supremă din 
Statele-Ulnite 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 jude- 
cată, aceasta nu înseamnă că s'ar putea răpi Înaltei Curți dreptul 

de a cerceta constituţionalitatea unei astfel de. măsuri cu caracter 
legislativ. | 

Al dolea motiv dat de Inalta Curte este că din moment ce o 
lege imbracă caracterul unei legi constituţionale, regulamentul 

care vine să complecteze sau să desvolte această lege, are carac- . 

" terul unei legi şi poate fi controlat din punct de vedere al consti- - 
tuționalităţii, conform art. 103 Constituţie. Socotim că acest al 

„ doilea argument nu era necesar, căci nu vedem cum s'ar putea jus- 

tifica. Legea nu poate fi făcută de. puterea executivă, oricare ar fi 

caracterul. regulamentului. A' da unui regulament caracter de lege 

numai fiindcă desvoltă o dispoziţie constituțională, ni se pare inad- 

misibil. Argumentul a fost întrebuințat, desigur, numai pentru: 

face mai puţin pronunţat importantul pas făcut de jurisprudenţă. 

58. —.Tendinţe de viitor. — Din sumara examinare a juris- 

-prudenţei Înaltei Curți, ne putem da seama că în toate cazurile cari 

au venit în desbaterile sale, Inalta Curte s'a arătat întotdeauna “ 

preocupată de interesele generale ale ţării şi a interpretat textul 

legii în raport cu necesitățile sociale, neaducând aproape nici un 

fel de impiedicare puterii legiuitoare, tocmai în moinentele când, 

poate, justiţia ar fi trebuit să-şi spună cuvântul cu mai. multă 
hotărire. Începuturile acestei instituţii au fost fericite și suntem si- 
guri că Inalta noastră Instanță va şti să menţină totdeauna echili- 

„ brul. dintre puteri, de „aşa natură ca acuzaţia adusă Curţii Supreme 
din Statele-LInite să nu-şi poată găsi aplicaţie la noi. 

 



  

Ş. 1. — Principii „generale. 

1. — Istoric. — De o bună bucată de vreme, o expresie nouă 

dreptul interprovincial, este asidu' întrebuințată de jurişti. Expre- 

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

o reluare a unei vechi manifestări a dreptului, i iată problema primă 

care ne preocupă. 
Dreptul. interprovincial ' este în adevăr pentru noi; o expre- 

sie recentă, reapărută acum, după război, dar referindu-se: la “o 

problemă veche, cunoscută în toate timpuzile de jurişti, sub denu- 

'mirea "de coriflictul legilor. | 

Juriştii moderni, spirite generalizatoare, au socotit, că acea- 

„stă expresie de conflict al 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. î « 

După părerea acestor jurişti, dreptul. interprovincial ar fi: acel 

drept, noi ca conţinut, ce se naşte din! conflictul între legile dife- 

rite a două sau mai multe provincii ale: aceleiaş ţări. . 

| Fiindcă această ramură nouă de drept -apare între hotarele 

unui singur Stat, juriştii au 'socotit că vechea expresie de conflict ' 

al legilor devine improprie în acest caz şi că este locul a se creia 

o expresie nouă; care să sintetizeze noua stare de lucruri, care 

' să denumească noua creaţiune juridică. 

Dreptul interprovincial | este deci dreptul care se creiază dia 

"conflictul legilor existente în. diferitele provincii ale aceluiâș stat. 

. Ne găsim în “fața vechii probleme a conflictului legilor — : 
sintetizată cu o denumire nouă, tocmai din cauza particularității 

4
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- conflictului între. hotarele aceleiaşi: țări, denumire pe care o în-. 

tâlnim; nu sub formă generală, -chiar: în secolul XIII. 
2. — Raportul dintre dreptul interprovincial şi dreptul inter- 

naţional. —, Ceiace a determinat pe jurişti să recurgă la această 
„ denumire. nouă, a fost faptul, surprinzător pentru dânşii, că un 

-. conflict între legile diferitelor provincii este posibil să nască în 

interiorul aceleași ţări.” Până acum ştiau că astfel de. conflicte se 

nasc numai. între legiuirile diferitelor ţări şi că acest cbnflict a 

dat naştere unei rămuri deosebite de drept, dreptul internaţional, 

„public sau privat. „Dreptul internaţional privat sa născut din 

desvoltarea luată de „relaţiile de ordin privat între diferitele po- 

poare“!), - . ă 

In toate timpurile” şi Ja toate popoărele a existat această 

ştiinţă. Chiar cea mai îndepărtată antichitate o cunoaşte, sub for- 

ma conflictelor care se năşteau între diferitele populaţii situate 
pe teritorii diferite *). . . 

Dar, mai mult decât atât. Dreptul internațional privat, sub 

forma mai particulară de drept interprovincial, nu este o creaţie 

“proprie a urmărilor războiului actual, ci a existat cu mult înainte 
_în statele federale, . şi la începutul formării Statelor. în: „secolul 
-XIN-—XV. Este adevărat că, din puncr de vedere al situaţiei ju- 
ridice, statele federale se: deosebesc de statele de azi, în cari a- 
pare dreptul interprovincial ; privită chestia în genere: însă putem 

* găsi aici germenii şi ai dreptului - internaţional privat. şi ai drep- 
- tului interprovincial. e 
d Izvoarele dreptului interprovincial, — Dreptiul interpro- 
vincial îşi găseşte existenţa la noi în trei cauze deopotrivă de pu- * 
ternice : : : , 

a) Greutatea de a transforma deodată, prin lege, o intreagă 

concepţie şi mentalitate de viaţă umană. In adevăr, legile nu sunt : 

altceva, sau: nu trebuie, să fie, decât expresia juridică a vieţii po- 
poarelor. Ele sunt corolarul întregii activităţi umane după un te-. 
ritoriu dat, sunt. imaginea concretă a sufletului celor cărora li se 
aplică. Sunt deci motive serioase „de ordin etnic şi psichologic, care 
determină și constrânge pe' legiuitor să nu modifice deodată și 

1) A. Pillet — Traite pratique de droit international prive at l că. 
„1023. p, 1.: Vezi în acelaş sens şi P. Missir curs litografiat. 

5 A. Piliet — Loc. cit
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„radical, legiuirea existentă a unei populații 1). Spiritul. conșervator 

al popoarelor se opune. la aceasta. : 

b) Tradiţia şi mândria personală, aducând după sine ideia 
regionalistă, se opun deasemeni la modificarea, în sensul .unifi- 

cării legislaţiei. Fiecare grupare umană, constituită în hotare. et- 

nice, poate avea o personalitate de sine stătătoare, care să 'nu vrea 

să abzică- în fața personalităţii Statului - cu care se. întregeşte. 

Acesta e cazul nostru, al Franţei şi Italiei. . Provinciile ce-au. în- 
tregit patria — și nu atât provinciile, . adică populaţia, cât mai 

ales elementele conducătoare — socotesc că ar fi o abzicere. dela 

întreaga lor tradiție, dacă ar primi- aşa, pe deantregul, legiurile 

vechiului regat 2). In: faţa acestei situaţii legiuitorul nostru s'a: 

văzut nevoit să amâne unificarea până ce “se va revizui întreaga le- 

gislaţie şi pune de acord cu cerinţele vremii, cu tradiţiile și viața 

juridică a diferitelor regiuni. , BE 

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

giuitorul -român este cea. „mai recomandabilă. Ea a fost -adoptată 

şi de Italia. care şi acum lucrează, cu aceleaşi greutăţi ca şi. noi, 

la opera: de unificare a legislaţiei. Dar din punct de vedere prac- 

tic şi naţional este, după părerea noastră, calea cea mai greşită .şi 

mai periculoasă. Franţa a. observat la timp acest. lucru şi printr'un 

act de eroism, dema de admirat, a impus Alsaciei şi Lorenei, cu 

1) Aceasta a fost unul din moiivele determinante pentru' care atât le- 

giuitorul nostru, cât şi cel francez, italian, 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'n textul Constituţiei, care, prin art. 137 dispune că până: 
ia unificare, legile locale rămân în vigoare. In Franţa, abia prin legea din 
1 Ianuarie 1924 s'a extins codul civil şi“n Alsacia şi Lorena, pe timp de 10 
ani, cu titlu de încercare. , 

2) Impotrivirea de a primi legile de unificare: nu'se manifestă numai | 
atunci când este vorba de a se întroduce marile legiuiri, ci şi atunci când e 
vorba de a introduce, dispoziţii de mai mică importanţă. Este recentă. amin- 

- tirea campaniei dusă împotriva. întroducerii corpului de portărei în Bucovina 
„şi Transilvania. Dânsele ar voi o unificare, dar, această. unificare să se facă . 
“luându-se de bază Jegiuirile locale din aceste provincii. Fără a, discuta 
această chestie aici, ținem. de pe acum să spunem că legiuirile locale, în afară 
că sunt foarte vechi şi foarte defectuoase, nu sunt. expresia. vieţii, poporului 
român, ci sunt o creațiune străină de sufletul acestui popor, menite — din 
punct de vedere economic ca şi politic —— să-l subiuge fostelor popoare domi- 
nante.. Se poate mândri poporul -român din aceste ținuturi că este făuritorul 
unei legislații naţionale ? Neapărat că nu. latr'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.
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titlu de înceicare, este adevărat, şi 'ăbia, dela 1924, legislaţia civilă 

a Franţei. 

Am spus că sistemul adoptat de noi .este- şi. greşit şi peri 

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

s'ar spune, unitatea ţării sufere foarte mult din cauză că judecătorii 

din diferite provincii, rezolvind conflictele dintre particulari în 

numele legii, care reprezintă aici persoana superioară a statului, 

“se. pronunţă în chipuri deosebite, după regiuni. Ce fel de stat 

unitar este. acela când un testament, de exemplu, care: conţine 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 sar putea aduce. 

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

“greutatea din punct de vedere tehnic şi juridic pe care o comportă 

“această lucrare. Opera de revedere a legilor, de punere în acord. 

7 cu cerințele: vieţii, este o operă enorm de 'grea, care are inevoe 

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

de : concepţie largă. Pentru noi, sistemul nenorocit al comisiilor 

este o adevărată plagă şi una din cauzele de seamă ale întârzierii 

„perii de unificare. Comisia nu. va- putea face niciodată operă se- 

'rioasă şi operă de concepție. “Preferăm ca, în locul unei comisii, 

să avem opera unui singur om, chiar greşită în unele puncte. 

Comisia seste o. creaţie a. vremurilor de prefaceri, atunci când. 

apar la suprafaţă elemente: dubioase şi nepregătite, lipsite de cu- 

rajul de a-și lua răspunderea personală ; comisia denotă şi sta- 

rea scăzută:a nivelului intelectual,: lipsă personalităţilor de seamă, 
plăcerea de a .lucra în anoniniat. “Operă serioasă de legiferare nu. 

poate face decât concepţia unui singur om; excepţii se admit nu- 

'mai atunci când personalităţi de seamă, unite perfect sufletește: 

și intelectualiceşte, înţeleg „să colaboreze fără distincţie la opera 
comună. Mi Pia a e a e am 

4, — Conflictul legilor. - — Se cuvine ca, înainte de a înfăţişa 
: aspectul modern al conflictului legilor” şi a desprinde suggestiile 

de viitor, să ne înfăţişăm acest conflict la lumina secolilor. 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. În chip necesar, — legile sunt expresia şi
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opera suveranităţii naţionale a unui teritoriu dat.!). Suveranita- 

tea, exercitată pe un teritoriu anumit,- — şi acest. teritoriu formea- 

ză şi dânsul o condiţie eseniţală — 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 aceluiaș stat. Relaţiile dintre state însă, 

şi legăturile cari se. stabilesc între supușii diferitelor state, au dat 

naştere unei doctrine speciale, menită să asigure ordinea naţio- 

- nală, doctrina întrepătrunderii diverselor legi: teritoriale. 

Iri interesul! stabilităţii relaţiilor dintre oameni, în. interesul 

menţinerii ordinii naţionale şi internaţionale, stătele au hotărit să 

renunțe la o parte din: personalitatea lor, admițând, sub rezerva 

principiului reciprocității, ca legile altui Stat, să pătrundă şi, să-şi 

găsească aplicaţie pe teritoriul statului lor. — Dar această pătrun- 

_'dere a legilor, explicată prin faptul că anumite legi ale Statului 

nostru, sp. ex. înţeleg să urmeze pe un Român și dincolo de ho- 

“tare, ori unde ar merge, a putut să vină în conflict cu legile Sta- 

“ tului pe teritoriul căruia se: găsea Românul. Această întrepătrun- 

: dere '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, juriştii au 

elaborat numeroase teorii de drept, a căror origină se urcă-până'n 

- evul mediu: lată un Român, care.,merge să: cumpere” mărfuri din 

“Cehoslovacia, închee contracte acolo şi se întoarce apoi în ţâră, 

spre a' le aduce la” îndeplinire. “In ipoteza că executarea, contrac- 

= 

telor suferă și că va fi nevoie să se recurgă la concursul justiţiei, 

care lege se va aplica: contractului de față ? După cari norme de 

drept va fi soluţionat acest diferend, presupunând, după cum se 

întâmplă în practică, că legile celor, două State, în această privinţă, 

diferă ? Ca - 

„în aceiaş ţară: aveam norme diferite de drept, fie drept. cutumiar, 

fie drept scris: Această faţă nouă a, problemei a determinat pe 

juriști să-i acorde denumirea de drept interprovincial. 

5 — "Origina sa. — Originele acestei construcţii juridice se 

„=. «Dar, pentru nei problema se pune. așa cum am “arătat, în 

'trucâtva diferit. In interiorul aceleași ţări avem regiuni cu norme 

de drept diferit. E o reîntoarcere 'a. timpurilor 'de altădată, când 

găsesc ! în toate Statele Evului mediu, care se ridicau dela o viaţă: 

1) . Planiot Traite de Droit civil, t. edit: 1925, p. 78:
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locală la o viață generală de drept. Ea apare pentru întâia oară: 

în interiorul aceluiaș Stat, cu prilejul conflictului dintre diferitele 

legislații locale, în special vechile cutume 1). o 
. În Italia au fost studiate pentru întâia dată aceste mici con-. 

flicte locale, dela începutul secolului XIII. E A 

Forma sub care. se manifestau aceste conflicte a fost aceasta; 

In. Italia, pe acea vreme, se găseau faţă'n faţă, legile municipale 

sau provinciale, numite statute, şi dreptul roman şi dreptul lom- 

bard, câri conduceau ţara întreagă şi purtau denumirea de legi 2). - 

"Dreptul interprovincial "apare deci studiat pentru întâia. oară în 

secolul XIII,: sub forma conflictului dintre statute şi legi 2). | 

Aceste teorii ale şcoalei italiene, au fost reluate -de şcoala 

franceză, prin cei mai de seamă interpreţi ai ei, Dumoulin şi 
„_d'Argentre. Evident, pentru a ne ocupa de actualul drept interpro- 

“ vincial, socotim că este absolut necesar .să aruncăm o sumară pri- 
vire de total asupra lungii şi laborioasei: evoluţii a conflictului din 
tre legi şi statute și asupra vestitelor teorii de interpretare 'ce s'au 

- emis., Numai astfel vom putea să desprindem o normă generală. de - 
care urmează să fim călăuziţi, atunci când vom avea să rezolvim 
«un conflict de natura aceasta 4). . : a 

6. — Opera lui Bartole. — In Italia secolului. XIII, acolo unde 

pe: fundamentul lumii. romane apuse, pe-o puternică tradiţie de: 

drept, care a servit de pârghie de legătură pentru unitatea. Statului 

„roman, începe să se ridice, la sosirea curentului de mentalitate 'și 
viaţă. nouă adus de barbari, o lume de o structură diferită,. acolo 
a apărut pentru. întâia dată acest conflict al legilor! interprovin- 
ciale și tot acolo a fost studiat. i 
“ Lumea roniană, după prăbuşirea imperiului de apus, rămâne. 
oarecum dezorientată. Prăbuşirea imperiului reprezintă şi distru-.. 
gerea ideii de Stat. Niciodată, în tot decursul lumii romane, acea- 
stă expresie n'a suferit o înfrângere mai dureroasă ca acum 5). 

1) A. Pillet op. cit., t. 1, p. 37—41. 
2) M. Planoil, op. cit.,-t. |, p. 79. | | . 

. 3). A se vedea o minunată şi profundă desvoliare a istoriei conflictului 
dinte statute şi legi şi a diferitelor teorii emise în A. Lainc : Introduction:.A Yâtude du droit international prive, Paris, 1888—1892, 2 vol. - 
4) Tinem să reamintim o veche terminologie, întrebuințată de 'toţi 

juriştii, şi pe care o vom utiliza şi noi : statut real, „statutum. in rem'“, „sta- 
tutum quod disponit de rebus“ era expresia. care se referea la dispoziţiile - relative la bunuri, pe când statutul personal, „statutum în personam quod dis- 

- ponit de personarum statu, conditione et qualitate“, erau dispoziţiile relative . la persoane. (V. Pillet, loc. cit; Planiol, loc. cit.) - 
5) Girard : Droit romain ; Mommuseri-Histoire romaine: Fuste! de Cou- langes etc.
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Apariţia barbarilor la porţile Romei, are darul să redeştepte, 

“în faţa pericolului, şi 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 splen- 

doarea şi farmecul Romei, să dorească să ia locul 'stăpânirei ro- 

mane. , | EN 

In fața acestui pericol ideia statului renaște iar. Ca--o înco- 

ronare a acestei idei, ca o consacrare a ei, dreptul: trebuia să-și 

 orânduiască legi care să reglementeze suveranitatea în, limitele 

statului. Acest conflict dintre legile romane sau lombarde şi sta- 

- tutele locale era studiat de jurisconsulții italieni fără să se fi cre- 

“iat o teorie generală în. această privință, sau cel puţin: anumite 

norme de interpretare. . Singura lor normă, de interpretare era gă- 

sirea celei mai bune: soluţii, considerată ca atăre, după bunul simţ 

şi natura lucrurilor. . 

Pentru întâia dată Bartole, (1315—1357), ridică -aceste ma- 

'terii la rangul unei teoriide total. El se strădueşte ca, ţinând so- 

_coteală de interpretarea jurisconsulților din timpul său și. de toate 

soluțiunile cari erau în conformitate cu natura lucrurilor, să cre- 
eze un principiu - unitar de interpretare, principiu care va rămâne 

“aproape neschimbat: până în secolul XVI.:). - 

Şi'era lesne pentru dânsul să facă acest lucru căci i se pre- 

zentau două situaţii de fapt în perfectă concordanţă : 

a) Deoparte, existența vechiului drept al străinilor la Roma, 

-acel Jus ganțium, care servea. să reglementeze raporturile ce se 

“creiau între diferite persoane, aparţinând “claselor deosebite ale: 

populaţiei. Mulțumită lui Jus gentium, conflictele care se năşteau . 

- între diversele clase sociale, erau repede: rezolvate ; deaceia colec- 

ţia lui lustinian' este complect lipsită de texte relative la dificultăţile 

de acest ordin. : . 7 

b) De altă parte - „existența unei! regiuni — Italia septentrie- 

“ nală: — unde un mare număr de cetăţi prospere, active, indepen- 

* dente, legaseră între ele relaţii puternice, “în ''special de ordin co-, 
| : 4 e : 
mercial. Rezolvirea acestor conflicte de legiuiri, obiceiuri sau sta- 

"- tute diferite; a dat prilej desvoltării unei teorii deosebite, cunoscută 

sub numele de doctrina statutelor i Da 

i) Petre Missir, Cursul litograjiat, 1923: 
_2) A. Piilet - = Op. cit, voi..Î, p.'23. 

+
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__.. “Dar Bartole şi şcoala sa — postglosatorii, cum lise spunea — 

se deosebesc în special prin metoda ciudată “pe care au urmat-o.. 

Ocupaţia lor de predilecție era să comenteze. glosele pe cari au- 

torii ănteriori 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 raţiona- 

_mentului la care dânşii voiau să ajungă în soluţiile lor :).. „„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 a-- 

„ceastă idee că ceiace-i conform dreptului comun poate mai uşor 

să 'fie întins decât ceiace-i special. şi excepţional“ 2). | . 

Bazată pe acest principiu școala lui Bartole şi a elevului său 

Balde ia. proporţiile unei adevărate şcoli creatoare a unei doctrini 

“noui, doctrină “ce. va servi de furdament -dreptului. internaţional 

privat. Este: chiar după acum de remarcat acest principiu stabilit 

„de şcoala italiană în materie de intrepretare şi. deslegare a conflic- 

tului legilor : legile cu caracter general, legile cu fond adânc uman, 

- depăşesc, prin sfera lor de aplicație, legile cu câracter. special. 

Aceste. principii ne vor călăuzi, cum vom vedea în urmă, şi atunci . 

„când vom avea să ne ocupăm de dreptul interprovincial. 

7. — Şcoala statutară. — Dar şcoala italiană, prezidată de | 

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

ca orice şcoală care creiază o teorie, are şi lipsuri destul de multe, 

lipsuri ce se manifestă în special prin nepreciziunea termenilor şi 

„prin oarecare nesiguranță în generalizări. Numim școala lui Bar- 

'tole şcoală italiană şi nici decum şcoală sfatutară, care e creiată, 

dimpotrivă, de Dumoulin. Ideia fundamentală pe care se sprijină 

şcoala. lui Dumoulin este clasificarea statutelor. Imparte. statutele .- 

* în statute cari regulează forma actelor şi procedura (statute ordi- 

" natoria). Acestea sur pur teritoriale *), spre deosebire de_statu- 

„tele cari privesc persoanele şi cari sunt declarate personale. 

„ Aiceastă distincţie este coloana pe. care 'se sprijină întreaga 

„doctrină a nouii şcoli. Şi această distincţie va fi sursa unei bo- 
gate doctrine și dispute juridice, ce nu este nici azi mult mai avan- 

„sată ca atunci. | | | | , 

DA. Pillet — Op. cit t. 1, p..25. 
2) A. Pillet — Op. cit., t.1, p. 25—26. 
3) M. Planiol — Op. cit., t. |, p. 80,
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Suveranitatea şi teriorialitatea sunt două principii de strân- 

să legătură, cari par să excludă ideia întrepătrunderii. Conflictul 

apare atunci când o nouă suveranitate caută ca pătrunzând 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 caracterizare a sa. Dar, un principiu tot așa de important, 

acel al suveranităţii: persoanei, : se. ridică. : Statutarii, în faţa a- 

cestei situaţii, având a decide, se hotărăsc să împărtăşească ideia 

satutului personal. . | 
8. — Critica școalei statutare. — O critică vehementă. se 

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

„Voet să suprime statutul personal: N 
Pentru a şti cine avea dreptate, este locul să ne dăm seama 

că suveranitatea personală are și dânsa un rol determinant în relaţiile 

internaţionale şi ea poate foarte bine subzista, fără a se aduce vreo 

atingere principiului suveranităţii teritoriale. Relaţiile internaţionale 

au determinat prevalarea acestei reguli. Un. naţional; ca să. între 
în relaţii cu un: străin, trebuie să-şi păstreze legea sa naţională, 

fiindcă numai astfel relaţiile vor lua naştere. „De îndată ce re- 
„laţiile internaţionale se stabilesc între particulari, suveranitatea a- 

doptă această formă, căci esența acestor relaţii este ca să te poți 

„deda lor, fără a pierde naționalitatea" 1). 

9. — Opera lui B. d! Argentrâ.—urisconsultul breton încearcă 

"să tempereze ofensiva luată de şcoala 'statutară împotriva - şcoalei 

italiene .Principiul fundamental al susţinerilor sale se bazează pe . 

„realitatea statutelor. D'Argentră este un realist care se sforțează să | 

limiteze aplicarea statutelor personale sau extrateritoriale. Statu- . 

-tele sunt făcute să se aplice înlăuntru unor hotare definite. Odată a- 

"_ceste hotare depășite, sfera de aplicabilitate a .statutelor personale 

dispare (finitae potestatis finita est virtus). „Intreaga sforţare a lui 

Bd Argentre î în această chestie tinde să arate că nu trebuiesc recu- 

- noscute ca persoanle decât statutele cari vizează capacitatea gene- 

rală a persoanei” ?). 

Tot dânsul, în dorința de a face din statutele reale fundamen- 

„tul unei noui doctrini,. este adus să recunoască un nou tip de sta- 

A. Pinlet — Op. cât, t. |, p. 412. - 
2) A. Pillet — Op. cit., t. i, p. 48—A9..
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-tute,. statutele mite. Oridecâteori. un obiceiu, un statut, se. referă 

in acelaş timp la persoană şi la administrarea bunurilor sale, era 

-declarat mixt. Acest statut îmbrăca „caracterul unui -statut „real, 

aplicându-i-se legea, teritorială. 

Contemporan cu Dumoulin şi în luptă.cu d' Azgentre este locul 

să cităm pe Guy. Coquille,- comentatorul cutumei niverneze şi pa- 

tizan declarat al personalităţii statutelor.  .. ..: 

10. — Şcoala flamandă și olandeză. — Influenţa acestor mari! 

jurisconsulți trebuia să. se facă' repede simțită şi peste hotare. In 

„adevăr, în epoca aceasta. Belgia şi Olanda sunt “Țări cari, din punct 

de vedere al statutelor, se aseamănă perfect de, bine cu Italia sep- 

tentrională a școalei italiene 1). Era deci un mediu prielnic, unde 

se puteau dezvolta în voie teoriile ce veneau din Franţa. 

Jurisconsulţii flamanzi și olandezi, Bourgoigne, Rodenburgh, 

Paul şi Jean Voet, Stocmans, Abraham a Wesel, Auber, etc., con- 

tinuară cu succes doctrina realistă a lui d'Argentre.. Pentru dânşii 

„teriorialitatea statutelor este în afară de orice discuţie. Jean Voet 

în special admitea o singură derogare dela- acest principiu, recunos- 

„când legilor străine o anumită autoritate numai ca simplă: măsură 

„de curtoazie. Argumentarea lui Voet e următoarea : „Nimic nu îm- . 

piedică un om să trăiască izolat, dar, conducându-se astfel, va pier- 

„de multiplele avantagii pe care le procură "comerţul cu semenii săi. 

La fel, nimic n'ar putea. împiedica un 'stat să menţină absoluta te- 

ritorialitatea a legilor sale, dar va lucra mai înţelepţeşte temperând 

puţin această rigoare, - şi admițând, în anumite limite, autoritatea 
» legilor străine“ 2). 

Ca o concluzie a acestor principii, Jean Voet pune. faţă'n faţă 

aceste două reguli: mobilia sequuntur personam, care va face ca 

-succesiunile să se reguleze după legea domiciliului defunctuluii şi . 

-locus regit actum, care, în materie de forma actelor, se mulţumeşte 

:cu observarea legii locului unde 's'a făcut actul, . Ri 

-Aceste două idei au format şi vor forma: totdeauna largul câmp 

“de desbatere în dmeniul dreptului internaţional privat. Ele vor fi 

“sursa de inspiraţie a viitorilor interpreţi și elementul de s seamă în re- 

zolvirea conflictelor de asemenea natură. 

II Şcoala franceză din secolul XVII şi XVI. — _ Şcoala 

“realistă pare.că. a câștigat definitiv terenul în. afară de Franţa. Cu 

1) M. Plâniol, op. citit ip. 80. 
2) A. Pillet — Op;.cit., tal, p- 56... .. Ea
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_-toate sforțările lui B. d'Argentre, juriştii francezi rămân continua- 

torii şcolii italiene şi ai lui Dumoulin. Dela Choppin şi Louet până 

„la. Lebrun şi Lauriere, toți juriştii se resimt de influenţa lui  Du- 

moulin: . | . a D | 

La începutul secolului XVIII însă, mulţumită lui Froland!) şi 

. Boullenois 2) se creiază o doctrină de conciliere între ideile lui 

-Dumoulin şi B. d'Argentrâ. Cu toate acestea,. chiar în această 

„epocă Dumoluin are frevent continuator al ideilor sale în 'preşedin- 

-tele Bouhier *). - e E h 

12. — Caracterele dreptului interprovincial. — La. capătul a- 

cestei lungi evoluţii — şi ne oprim expres aici în prejma codului . 

„civil — putem lesne să ne dăm seama. că confictul legilor nu este 

creator al unui drept nou; ci, cel mult al unor reguli de interpretare 

'şi deslegare a acestor conflicte. Din noianul de fapte şi de împreju- 

-rări juridice, viaţa, în meşteșugita ei: înteuchipare, reuşeşte să ne 

” desprindă anumite norme; ce sunt ridicate la rangul de lege.. 

. Începuturile „dreptului internaţional privat sau, cu alte cuvinte, . 

“conflictul legilor, nu s'a manifestat sub această formă cunoscută azi 

_-de autori.şi-tratate. Dreptul internaţional privat a' început să. se 

manifeste ca drept interprovincial. Relaţii” dintre diferite: cetăţi ale 

-aceluiaş stat, dăr conduse de cutume sau statute deosebite, iată o-. : 

„„ zigina, identică -cu cea de azi, a. dreptului interprovincial.. 

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

'conficte ale legilor, ne putem da lesne seamă şi putem uşor des-. 

“prinde câteva caractere -generale de interpretare. Conflictul între: 

-două legi sa rezolvat întotdeauna, în linie generală, ţinându-se 

:socoteală de umanitatea principiului legal .şi de sfera lui de întin- 

- dere. Intotdeauna când a fost-vorba să se :aleagă între două legi 

's'a preferit acea lege, care prin caracterul 'şi cuprinderea -ei, a-. 

-vea o legătură :mai intimă cu viața umană. Dar, în: al doilea. rând 

- s'a ţinut socoteală și de întinderea şi .sfera de aplicare a, legii. Exce- “ 

:lenţa' politică deci şi „imanitatea. sunt cele două principii de bază 

"pe care „le întâlnim “la :postglosatori şi da urmaşii lor. . - | 

13. — Caracterele dreptului  interprovincial român. — Dacă ! 

revenim acum la ideia principală dela care am plecat, adică la stu- . 

"=" 1) Memoire concernant la nature et. la qualite de statuts, Paris, 2 

„ vol. 1729. Ă i DAE AR i A 

2) Des statuts personnels, râels.et mixtes. — Traitc de la personalite . 

ea de la râalite des lois, 1766. . 
a . 

i 3) Observations:sur la :Coutume du Duch€ de Bourgogne, 177. 

G. Alexianu. = Suprematia Constituţiei. 
CN 7 

7
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diul dreptului interprovincial izvorit după război, îm împrejurări 

cunoscute, în mod firesc vom ajunge şi aici la' aceleaşi. concluzii, 

Dreptul interprovincial. este o reapariţie a. vechiului. conflict, al i 

legilor. Modul cum 'dânsul se repune azi în discuţie este aproape 

identic cu cel de atunci.. Dar azi,:se adaugă un element nou.. Lunga 

"şi interesanta desvoltare .pe care -a luat-o. noţiunea.:Statului,'în cele, 

--mai diferite forme ale ei, ne îndreptăţeşte,să examinăm problema. 

“dreptului interprovincial cu mai multă atenţie. NE : 

Coexistenţa, în sânul aceluiaș Stat, a unor norme , diferite de 

__ drept, diametral opuse. aproape unele de altele, 'este una. din curio- 

zităţile pe care .ni 1e.oferă viaţa modernă a statelor. In chip. firesc 
această 'coexistență. va duce la conflict. Viaţa nu poate fi îngrădită 

“în limitele - teritorialităţii ; .ea. pulsează oriunde -capriciile. cele. mai 

variate o.reclamă. precum în vechea. Franţă ne găseam în faţa con- 

flictului născut. între legea .scrisă'şi cutumă, precum în actuala 

Franţă ne găsim în faţa conflictului; născut între dreptul, francez şi 

cel Alsago-Loren, tot astfel. în România: de azi ne găsim în... faţa 

conflictului născut. între dreptul -bucovinean, ardelean,. şi basara- 

bean şi "dreptul român. Cum vom "rezolvi acest conflict ? Iată . „pro- 
"blema, care ne preocupă.” 

Am văzut că'n-epoca: medievală a statutelor,. glosatorii şi post- Să 
glosatorii reuşesc să desprindă anumite -principii de interpretare şi 
anumite reguli: după care se va rezolvi: conflictul legilor. Lucrul se: 

"repetă şi pentru. noi, aproape în aceleaşi. condiţii. 

"Din examinarea sumară a hotărârile . jurisprudenţiale ne pu- 
“tem da lesne seama că instanţele noastre, şi în special suprema 
noastră Curte. au avut o atitudine clar marcată în această. chestie; 

-a) atunci când a fost vorba de drepturi personale, - instanţele 
noastre judecătoreşti și în- special suprema noastră Curte. s'au ară- 

tat. complect realiste, menţinând . principiul teritorialităii, legilor, 
| principiu atât de. scump lui B. d'Argentre ; 

„ b) atunci.când.a fost vorba. de cheștiuni cari depăşeau, sfera 
| de aplicare personală, și se referau la interesul general, jurispruden- 
ţa. ţinând socoteală. de interesul superior al. Statului,: de. autoritatea 

lui răorală, .de -necesitațea . unităţii, lui, a. făcut loc larg. dreptului 
român, în detrimentul — cum era şi firesc — a celorlalte-statute, . 

„Am putea deci! spune că, cu toată dificultatea. legislativă, cu 
toată lipsa de texte, "unitatea Statului, grav ameninţată, --a putut 
fi totuş salvată întrucâtva prin opera. jurisprudenţei, care a căutat 
să crezee: chiar. acolo. unde:legea: nu, „dispuriea. 

E
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$ 2. —: Examinarea jurisprudenții. aa 

- 14, — Decizia Popovici-Mondoc. — Dreptul interprovincial . 

a fost examinat şi consacrat de. instanța. noastră supremă printr'o 

decizie tipică, 1) dar..nerelevată încă, . e 

In adevăr, iată cum:se- prezenta” problema. Un. învăţător din - 

Sebeşul de Sus este trimis în faţa comisiei disciplinare ce funcţiona 

“în Ardeal pe baza regulamentului disciplinar întocmit de Consi- 

“iul dirigent2). Acest învăţător a fost judecat în anul.1921 şi pe- 

depsit-prin sentința disciplinară No. 6173, sentință rămasă defi- 

nitivă. Impotriva acestei sentinţe dată lă 14 Iulie 1921-—deci postezi” 

or decretului lege 'din 4 Aprilie 1920, care desfiinţase Consiliul diri- .. 

 gent — exista, conform, regulamentului întocinit, de acest iconsiliu, 

o singură cale de atac : revizuirea -sentinţei: în termen de:un an şi .. 

numai pentru motivul descoperiri de acte noui. . a 

„După trecere de 3 ani: dela această dată, învățătorul pedep- 

sit „descoperind acte. noui, cere Ministerului revizuirea procesului, 

„pe baza legii .de organizare:a Ministerului .de Instrucție, art..52, 

care nu prevede nici : un termen: înlăuntru căruia se poate 

face! revizuirea. După acest .text revizuirea se poale face oricând 

se găsesc motive de revizuire din cele indicate de lege. 

„ Ministerul admite. în. principiu revizuirea şi-l trimite pe.în-.. 

_văţător în faţa Comisiei de judecată prevăzută de legea 'de orga- 

nizare a Ministerului, care comisie judecând din nou afacerea, îl 

găseşte nevinovat şi-l achită. o ” 

„* Impotriva . deciziei de achitare cu No. 15/924 a. Comisiei de 
Rei 

judecată a Ministerului, Comitetul şcolar. din Sebeșul de Sus 'de- “ 

clară recurs în contencios, la. Inalta” Curte. de. Casaţie, conform 

legii .Casaţiei din 1912, pe motiv că Comisia de 'judecată.a Minis- 

terului „admițând. revizuirea şi achitând pe învăţător, a violat au- 

toritatea lucrului judecat şi dispoziţiile art. -137. din Constituţia 

„1:.1) Cas, HI, 18 Mai 1925. — Vezi Considerentele în „Bucovina“, 1927, 

„No. 6 pag. 550. i A i a 

2)” 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 baza votului Adunării Naţionale din Alba-lulia, conducerea ser-. 

viciilor publice din aceste regiuni 'a fost încredințată unui Consiliu dirigent. 

Acest consitiu dirigent avea şi putere legislativă, putând lucra prin decrete- - 

lege. Autonomia provizorie a Ardealului, căre trebuia să dureze până la con-. . 

xocarea Constituantei; a încetat de fapt prin d.-lege din 4 Aprilie 1920, pute- 

rile Consiliului dirigent trecând asupra guvernului central (Vezi Paul Negu- 

jescu, Curs de drept. constituțional, 1927 p. 2614 —262).. 

.
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dela -1923, după care legile locale rămân în vigoare până la uni- 

'ficare 1). - : 

1) Decizia Inaltei Curți ridică o importantă problemă de drept. Cormi- 
tetul şcolar al unei școli, persoană juridică, în baza: lepii speciale de orga- 

-nizare, are. calitatea şi poate pune în mișcare „acţiunea disciplinară împo- 
: „driva unui funcţionar „public — un profesor al şcoalei de care depinde Comi- 

tetul ? Şi poate face acest lucru împotriva: autorităţii școlare superioare ?- 
Inalta Curte a :examinat sumar această problemă şi a ajuns la con- 

cluzia că se poate pune în mişcare acţiunea disciplinară chiar de câtre Co--: 
mitetul şcolar 'şi chiar împotriva autorităţii școlare superioare. E 

Pentru a putea să exăminăm decizia de faţă -a Inaltei Curți, în ce pri- 
veşte” respingerea incidentului, este necesar în prealabil să ne dăm seama. : 
de natura dreptului disciplinar şi a acţiunei disciplinare: - 
. In penal există o întreagă discuţie în ceiace. priveşte dreptul vărţii 
civile de a.pune în mişcare acţiunea pubiică. Astfel unii autori conteștă in- 
staniţei penale care a achitat pe infractor, de culpabilitate, dreptul de a se 
pronunţa asupra dauhelor. civile. Jurisprudenţa noastră a împărtăşit acest 

"mod de a vedea! şi l-a consacrat prin repetate decizii (Vezi Cas. II, Dec 
228/9156 în C. Jud. 27/916 ; Cas. II, 1427/915 în C. Jud. No. 172/915, p. 594; 
Cas. II, Dec. 996/916 în Juris. Rom., 26/98, -p. 407, etc. - - 

: Impotriva acestei interpretări s'a pronunţat prof. |. Tanoviceanu (C. 
Jud. 27/916 şi Procedura penală, ed. 1915, p. 618-628). Şi motivul pe care-l 
dă e că art. 11 pr. penală stabilind că hotărîrea achitatoare împiedică orice: 
drum de judecată al părţii civile la Tribunalele civile, partea civilă este 
expusă să răimână fără despăgubiri dacă instanțele corecţionale nu se pro- 
nunţă asupra. lor. Prin urmare, chiar în -această părere a 'lui Tanoviceanu. 
partea civilă nu va avea -alţ drept 'decâţ-a justifica pretenţiile sale civile şi 
în dovedirea acestor 'daune ea va putea dovedi caracterul delictuos al faptei 

_ imiputată inculpatului. Partea civilă nu va putea însă să dovedească 'caracterul 
penal! şi delictuos -al faptului, chiar. în. această interpretare, decât dacă se: 
coristitue parte civilă 'revendicând daune.. Altminteri, acţiunea publică e pusă în mişcare de Parchet, _ 

iAcţiunea disciplinară diferă oare de acţiunea penală ? “Dreptul 'disci-. 
plinar -îşi trage origina :din acel imperium -al seîului Statului, din dreptul de 
a comanda şi a dispune (H. Berthelemy, Fraite Glâmentaire de droit'admi- 
nistratif, ed 10, p. 68.). Azi însă “concepţia aceasta a dreptului disciplinar: 
sa adaptat ideii pe.care ne-o facem despre numirea unui funcționar public. 
Dreptul disciplinar este” dreptul pe căre-l are Stătul, în -virtutea rolului su- 

- prem ce-i este acestuia rezervat, de ă cenzura actele agenţilor 'săi, ca acestea 
să fie conforme cu Statutul pe baza căruia a fost numit funcţionarul. Drep- 
tul disciplinar se deosibeşte 'de dreptul penal propriu zis, pentru următoarele 
consideraţii : | | " î 

1* Puterea disciplinară încetează prin încetârea calităţii de funcţionar: 
| public. De îndată ce un funcţionăr public pierde această calitate prin demi-.. 

- sie, înlocuire, etc., puterea disciplinară nu-i mai poate -urmări:' Dreptul penal 
loveşte şi urinăreşte pe individ în orice 'situaţie 'sfar' găsi ; dreptul disciplinar 
îl urmăreşte numai atâta vreme cât-este funcţionar public: - | : 
„2 În măterie diseplinară, 'spre deosebire «de dreptul penal, pedeapsa poate fi pronunțătă fără ca să fie vorba de anumite fapte “precise, :puse în sarcina inculpatului, Atorala administrătivă este mai exigentă decât legalita-. tea. Jurispridenţa şi doctrina sunt unanime în a arăta că -dreptul disciplinar „poate. fi :exercitat- independent - de -dreptul penal. O faptă, “achitată -penali- „> ceşte, poate fi apreciată din 'nou din puiet de -vedere administrativ “Şi :poaâte da naştere la 0 condamnare -administrativă a funcţionarului achitat. Vezi în această privinţă Cas. [Il, 8 Aprilie 1925 în Pand. Săpt., 1925, p. 187 ;*Cas. lil, N .
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15. — Ce legi de organizare se aplică în provinciile alipite ? — 

“Problema “deci, în' intregul ei, ni se înfăţişează astfel : Din momen- 

tul Unirii “Transilvaniei cu “Vechiul Regat sau mai exact vorbind 

"din momentul când: se desfiinţează autoriomia . Ardealului: .prin 

D.-lege din 4 Aprilie 1920, ce :legi de. organizare_a. 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 româneşti. lată deci faţă 

în faţă două legi care-şi dispută sfera câmpului.de aplicaţie ? Cum. 

'vom rezolvi acest conflict şi cum a fost rezolvit de instanţa su- 

premă ? ! : i 

S - 

Dec. 29 din 13 Ian. 1926, în Pand. Săpt., 1926, p. 280. Vezi în ceiace pri- 

vetşe' autoritatea de lucru judecat în faţa instanţelor 'disciplinare, Cas. (Il, 

Dec. 502 din 14 Mai 1926 în Pand..Săpt., 1926, p. 690. In dreptul penal fap- 

tul trebuie să se încadreze perfect în textul legi: spre a da loc. la aplicarea 

pedepsii. Dreptul disciplinar; spre: deosebire de -dreptul-penal apreciază fap- 

tele în raport. cu necesităţile şi exigenţele -serviciului şi pronunță pedeapsa 

ținând socoteală de aceste clemente. ie 
IN 3' Pedeapsă penală este pronunţată de organele judecătoreşti, pe- 

deapsa disciplinară e pronunţată de: administraţie, în multe cazuri cu con- 
cursul administraţiei consultative şi controlată de justiţia administrativă. 

„"Pocmai din cauza acestor caracteristici. ate dreptului disciplinar, el 
trebuie să fie pus în mişcare cu toată precauţiunea şi cu toate măsurile de 
imparțialitate, . | SI e 

”, Autoritatea publică, învestită. cu -exerciţiul' dreptului disciplinar, nu-l 

poate delega unei autorităţi în subordine. Este vorba de. o competinţă, atri- 

buită unei anume autorități şi competinţele nu se pot delega. : 

. Să examinăm deci, la lumina acestor principii, speța rezolvată de 

Inalta Curte. Curtea noastră supremă găseşte că un comitet şcolar are cali- 

“atea .să pună în. mişcare acţiunea disciplinară împotriva unui învăţător, 

care să-i poată atrage pedeapsa transferării. ME a 

„Să examinăm care sunt după lege, “atribuţiile şi rolul comitetelor . 

scolare. lată cum se exprimă în expunerea de motive legiuitorul dela 1919: - 

Prin.infiinţarea comitetelor şcolare, se realizează două scopuri de căpitenie : 

1. Unul de ordin material, creind resurse suficiente pentru întreţinerea 

„şcoalelor şi satisfacerea nevoilor culturale ale poporului şi uşurând sarcinele 

comunelor şi ale Statului. e | . 

2. Un altul de ordin educativ, stimulând iniţiativele şi energiile locale 

şi asociindu-le la operele de cultură și îndeosebi ja creşterea. tineretului. Pia 

Din cuprinsul art..2 al legii de organizare a acestor comitete rezultă 

și mai clar că rolul lor este de a se ocupa-de partea materială a întreţinerii 

şcoalei; Comitetele şcolare nu se pot amesteca în ce privește metoda didac- - 

tică sau modul de predare al învăţământului. Pentru aceasta, singura auto- 

ritate competenţă, este Ministerul de instrucţie. Comitetul şcolar are o 'anu- 

- mită competenţă, acordată pe baza:unci legi şi dânsul, nu poate depăşi . 

„această competenţă. o , A o 

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 ie: prevede acest Statut. 

Dreptul disciplinar nu poate fi delegaț unei persoane morale colaboratoare 

puterii, publice. Singură. puterea publică poate exercita:acest drept. . 

„ B 

pa
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„ Să examinăm. întâi textele, cari. au. consfințit unirea. Ele sunt 

-Dulege 3631 'din-:11- Decemvrie 1918:) -:devenit. legea promul- 
„gată la 1 Ianuarie 1920 2)-.care: consacră unirea, decretul „privitor 

Ja “instituirea: conducerii: serviciilor publice: în. Transilvania *) și. 

D.-lege pentru .desființarea Consiliului Dirigent 1) .. împreună cu 

„regulamentul şi cu decizia privitoare la funcţionarea comisiilor -de - 
descărcare. a serviciilor publice din: teritoriile alipite şi unificarea 

" :lor.cu vechiul regat5).. . - -:. - 

Din examinarea „acestor: texte: se pot desprinde următoarele 
concluzii : . . ; : îi - : 

a) La data de ui Decemvrie 1918 ţinuturile cuprinse în ho- 

tărârea  Adunării-Naţionale din Alba-lulia sunt şi rămân deapu- 

rurea- unite cu Regatul României. Aceste ţinuturi intrând sub su- 
veranitatea României, era firesc, drept şi legal. ca legea de orga- 

nizare a Statului să se întindă şi asupra lor. - 

'b) Să admitem însă că la data de 11 Decemvrie 1918, uni- : 

rea s'a făcut în condiţiile pactului dela Alba-lulia. Această situa- 

ție 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 Constituţie, iar acele ale resor- 

turilor Consiliului Dirigent trec asupra departamentelor corespun- 

Totuşi, dacă ar fi fost admisibit 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 â 
achita pe învăţător. 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 mau dreptul :să atace actele. autorității tutelare. 
Altminteri, mar fi posibil exercitarea controlului ierarhic şi mar fi posibil 

__să avem o organizare. administrativă. i 

- In cazul de faţă Comitetul şcolar, chiar dacă ar fi un terţiu, ceiace-i 
: inadmisibil, nu poate avea mai mari drepturi interese decât autoritatea tute- 
lară, în. speţă Ministerul de Instrucție. 

.D Publicat în M. Oficial No. 212 din 13 Decembrie 1918 şi Colecţia 
Minist. Justiţiei, vol. II, pag. 380.. 

2) Sancţionată prin Inaltul:D R. No. 5451. din 34 Decembrie. 1919 şi 
. publicată în M. Oficial No. 206 din 1 ianuarie 1920. . 

„-.. 3) No. 3632 din 11 Decembrie 1918, publicat i în Mon. Oficial No. 212 
din 13 Decembrie 1918. - 

4) .No.:1462 din 2 Aprilie 1920, publicat în Mon. Oficial No. 4 din. 
4 Aprilie 1920 şi Col. Ministerului Justiţiei, “vol. 1V, pag. 28. 

5) Decretul Regăl No. 1536 din 8 Aprilie 1920, publicat în Mon. ofi- cial No. 7 din 9: Aprilie 1920 și Col. Minist. Justiţiei, vol. IV,.pag. 29 şi. 92. 

,
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v 

zătoar€ île Guvernului Regal:). -.:.: . Da 

"116, = Desființarea autonomiei Ardealului. — La această dată 

'.de'4 “Aprilie-.1920! autonomia "Ardealului .se desființează şi suve- 

ranitatea “Statului nostru se întine deplin drept şi-peste aceste ţi- . 

" nuturi, Socotim însă -că şi înainte de această dată suveranitatea 

“Statului nostru a :avut. putere legală în Ardeal şi deducem. acest 

“lucru: din. D. L. 3682/918 privitor la instituirea “conducerii” servi- 

-ciilor publice în Transilvania. Astfel, art. II .al acestui decret. de- 

clară că: „vor rămâne în administraţia guvernului regal afacerile 

străine, armata, căile ferate, . poştele telegrafele, telefoanele, cir- ” 

culaţia fiduciară vămile,  împruniuturile publice ' şi siguranţa: ge- 

merală a Statului”. ” DR N a 

“Tiebue să observăm că legea spune: „Vor rămâne în ad- 

'ministrăţia guvernului'“, dar nu se ocupă deloc de legea după care 
N . ” ... n E ” . a . . . 

vor fi administrate. Chestia: a venit în desbaterile Înaltei Curți, 

care a stabilit că administraţia guvernului regal se” va face după 

„legile locale de organizare, adică după legile cari au organizat. 

suveranitatea şi existenţa fostului Stat Austro-Ungar 2) 

Evident, chestia aceasta n'a fost pusă principial. în discuţie 

„ decât în câteva cazuri ce von! examina mai jos, dar rămâne un 

fapt cert şi. indiscutabil că instanța noastră supremă, având să, i 

's€ “pronunţe asupra unor speţe de genul acesta, a admis teză după . 

care legile” de organizare ale fostului: Stat Austro-Ungar au con- 

tinuat să existe şi există încă şi azi în. teritoriile alipite. Este 'ju-' 

” ridică. această „teză ? aaa 

"““ Unisea -unei provincii cu o ţară, prin libera voinţă a locuito- 

rilor, înseamnă că populaţia unui teritoriu dat a renunţat la'o su- 

veranitate, pentru a. trece sub scutul şi egida unei alte suverani- 

'tăţi. Intrarea sub sfera de acţiune a unei alte suveranități înseamnă 

. 1) Art. 1 din D-Lege 1462 din 4 Aprilie 1920. Este locul să 'observăni, 

că art. 32 şi 35 din vechea Constituţie, dela 1866 se ocupau de" puterea: legiui- 

toare şi executivă... PI a . 

” 2) Vezi în sensul susținerilor noastre, Cas, II, 14 Decembrie: 1926 în 

Pand. Săpt., 1927, p. 330 ; Cas. WI, 21 lanuarie 1927 în Pand. Săpt.,:1927, p. 

586. Prin aceste decizii se stabileşte că înainte de legea din 1925 de organi-- 

zare a CF. 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 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 păsit necesar să 

se declare expres că în nouile teritorii'se aplică regulamentul de transport 

al căilor ferate române. 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 Pand. Săpt. 1926, p. 641. E ati : a i 

7
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"acceptarea în totul a legilor, organice. cari conduc şi organizează 

acea suveranitate, Nu se poate concepe: ca înlăuntrul aceleaşi  su- 

veranităţi să existe. o organizare a serviciului public pe regiuni, 

„căci: suveranitatea este egală, unitară şi indivizibilă. Nu se poate 

concepe ca în. sânul. aceleaşi suveranităţi, indivizii să se bucure 

de drepturi diferite, după “provincii. Dacă chestia “mai putea fi 

totuși discutată în Ardeal până la data de 4 Aprilie 1920, 'ea nu 

putea fi discutată în.celelalte. provincii şir nu putea fi. discutată -pen- 

“tru Ardeal după acea dată. " 
17. — Critica soluţiei. Înaltei” Curți. ! -- Să revenim 'acum la 

decizia Cas. S. IN, -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 regulamentul 
provizoriu -și nu legea de organizare a Ministerului. Socotim că 
este eronată în drept această concepţie a Inaltei Curți, căci din mo-. 

--ment ce suveranitatea Statului Român s'a întins în aceste. pro- 
vincii, din acel moment s'au întins şi legile organice cari consacră 

"şi asigură. exerciţiul acestei suveranităţi. În domeniul unei singure 
suveranităţi. nu pot exista legi de organizare a două suveranități 
diferite. - 

Dar aici este locul să observăm - că “legile locale, cari până 
la unire au fost legi străine, au devenit, prin efectul unirii, naţio- 
nale... Însă problema este alta; nu pot exista în sânul unui Stat 
unitar două” legi cari organizează suveranităţi diferite. Din mo- 
mentul unirii, şi mai exact încă dela data de 4 Aprilie 1920, suve- 

„ranitatea vechiului Stat ungar a dispărut, pentru a fi consacrată - 
în întregime suveranitatea Statului Român.. Ă 

18. — Soluţia problemei în Franţa. — Cazul s'a petrecut la fel 
în Franţa, în Alsacia și Lotena.. Ori, în Franţa, “dela 11 Noem- 
brie 1918, situaţia este la fel. Deşi Alsacia şi Lorena au: păstrat 
legile lor anterioare, aceste „Provincii „Nu, posedă: nici: o suvera- 

- nitate proprie. 

„Statul German. din Alsacia „şi Lorena a dispărut! definitiv,. 
şi nimeni, credem, n'a susținut contrariul, “Alsacia şi Lorena 'n'au 

„nici o autonomie: legislativă, n'au parlament ; tribunalele lor fac 
parte din; « organizarea! judecătorească franceză şi sunt supuse con- 
trolului Curţii de Casaţie“, 1). Statul francez, cu legile sale de ” organizare a luat loc de: plin drept statului german. : RR 

ED J. -P. Niboyet — “Le conflică des lois francaises. e des  tois locales d'Aisace ct Lorraine in L'introduction du droit civil. francais en Alsa Lorraine, 1925, p. 135. n Aisace et
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:.. Şi justificarea pe care autorii şi jurisprudența franceză a dat-o 

acestei interpretări este următoarea: -. - - i 

„De altă “parte, 'noțiunea ordinii publice care: dă 'greş în ce- 

iace priveşte aplicarea legilor străine, n'are să' joace aici nici un 

rol. In adevăr; legile locale „menținute :devenise chiar prin aceasta 

legi franceze ; ori, legile franceze nu :pot fi contrare ordinii publice 

__a altor legi franceze“ 1). Şi autorul adaugă în notă: „Nu se va 

- confunda cu această chestie 'aceia 'cu' totul diferită, a: rolului or-" 

dinii publice franceze" asupra introducerii de plin drept:a dreptului 

francez. Deşi legea din 17 Octombrie 1919: menţinuse în vigoare .. 

legile germane, tribunalele noastre au 'admis în .mai multe: rânduri 

că legea locală era abrogată tacit acolo :unde: era- contrară-Noţiunii 

suveranității Franţii. Aici 'ordinea publică nu. intervine 'cu privire 

la soluţia unui conflict al legilor.. Ea' introduce dreptul francez:în' 

> 
- Alsacia şi Lorena“ 2). 

In Franţa:*), chestia” a mers și mai depârte încă. Chiar în'ma- 

terie de tratate. diplomatice, casaţia civilă având să “se: pronunțe i 

dacă în Alsacia şi Lorena se aplică tratatele - germane: -sau- cele 

franceze, după mâi multe încercări de a evita soluţia, ajunge lâ.-9 

" Februarie 19254) 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 :suvera- 

nităţii Statului german; deşi tratatele sunt simple convenţii înche- | 

iate între state. Ie e i E 

19. — Alte soluţii jurisprudenţiale. — Dar chiar Inalta noas- 

“tră Curte, prin repetate decizii, a împărtăşit acest punct de vedere. 

"Să exemplificăm susținerile noastre. . EN a 

„La 24 lunie 1925 Inalta Curte S. III,*) ajunge la soluţia că 

“un D. Lege promulgat în anul 1919 avea putere de lege şi în Ar- 

deal. Desigur, este vorba de D. L.. No..3138/919 prin care. se în- 

ființează Comitetele şcolare.“ Legea Comitetelor şcolare este ,o lege 

de organizare a unui serviciu public, şi'n conformitate cu princi- 

1) J.P... Nibovet, op. cit., p. 138 . A - a 

" 2) Vezi în această privinţă Colmar,-2 Mai 1921, 15 lunie :şi 3.Octom- 

brie 1921 în Rev. Jur. d'Alsace et Lorraine 1921, p. 389, 470 şi 429. Vezi şi 

Laferrigre. — Repertoire de droit d'Alsace et Lorraine, la cuvântul Separa- 

jion des Autorites. Ia a 

3) ].P. Niboyet op. cit., p. 145—146. - - Da i 

-*- 4) Gaz, Palais, du 26 mars 1925 şi Sirey, 1924, avec note Niboyet 

5) Cas. III, Dec. 206 din 24 lunie 1925 în. Pand. Săpt., 1935, p. 618.
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gatului. Se Doe Ce 
- +. Motivatea Înaltei -Curţi. se bazează pe alte considerente: . 
Considerând. însă. că în suszisul decret lege nu există nici. o res- 
tricţiune în ce . priveşte teritoriul 'asupra căruia ar avea putere : 
că :deci' rezultă . că acest decret lege cum și regulamentul” lui de 

"aplicare, are: deplină valabilitate. în, întreg -teritoriul asupra căruia 
- „avea. exerciţiul „Suveranităţii. Statul român în momentul când s'a. 

aplicat, astfel are efect. şi se. aplică şin Transilvania“. - 
+ “Consideraţiile - Inaltei Curți. sunt cu totul deosebite de prin- 

 icipiile -formulăte -de noi mai sus. Dacă azi ele par perfect juridice, 
“raportate însă la starea de fapt din 1919,. devin ireale, prin faptul 
că Consiliul. Dirigeni, 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 
Jegea Comitetelor şcolare. se putea .aplica în Ardeal. E 
„Părerea noastră este însă că această lege s'ar fi putut aplica 

dela început, deoarece „autonomia Ardealului, aşa cum a existat 
„„nu excludea unitatea organelor. serviciului public şi a: modului lor 

de funcţionare. | | tă a 
„Inalta Curte, deşi în “complect. ardelean, a dat decizia de faţă -mai puţin preocupată de principii şi mai mult însuflețită de do- inţa de a contribui'la unificarea legislaţiei. . a 
Ajungem astfel la deciziile cari' âu 'abordat în întregime a- - ceste principii. 2) o a 

| Prin aceste decizii Inalta Curte consacră principiul că legile "cari privesc siguranţa Statului devin. aplicabile de plano din mo- mentul anexării teritoriilor. „Considerând că pentru legile vechiului Regat, estinse în aplicaţiunea lor. în 'teritoriile eliberate şi anume “pentru cele referitoare la siguranța 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 ființă legală în Statul originar, își întinde atotputernicia ei în noul teritoriu anexat, prin însăşi efectul în-' tinderii suveranităţii Statului. o Ia 

-piile stabilite mai :sus, trebuia să se: aplice. în întreg cuprinsul. Re- 

* 

_1), Vezi asupra autonomiei Ar ealului Paul Negulescu; Curs. de drepi constituţional, ed. 1927, p. 261—262 o a. - „7. 2). Cas. S. II, 29 Ianuarie 1926 în Pand. Să 4. 1926 p. 550; Cas. S „ÎI, 3 Mai.1926 în Pand. Săpt,, 1926, p. 519, PI Pi cas. S
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Chstia. fezolvată de Inalta uite” sar. părea că. zeprezintă. 

“o: inovaţie şi o 'restabilire: de principii, ci ar părea mai repede o 

“aplicare a D: Lege de: unire, care declară că siguranța Statului 

:rămâne în administraţia: guvernului central. Evident, din moment 

“ce tămâne. în administraţia acestui guvern, ea se va face după. le- 

gile cari organizează suverânitatea Statului. Neapărat legile cari 

iorganizau vechile suveranități devenind legi româneşti, se putea 

“susține că siguranța: Statului rămăsese în administrarea guvernu- 

'lui central, dar că această administraţie” se va face după. legea 

„locală. Inalta Curte însă — şi aci este meritul ei-— stabileşte un 

principiu de seamă, că suveranitatea unui Stat. se. întinde într'un 

teritoriu anexat, cu toate legile. cari asigură, garantează şi organi- 

 -zează această suveranitate. 

Din înţelesul acestor! decizii ale Casaţiei -) se poate ajunge 

-la concluzia — logică şi justă dealtimnteri — că toate legile de or- 

'ganizare _— „pentrucă organizarea serviciilor publice înseamnă or- 

'ganizarea suveranităţii unui Stat — s'au întins deplin. drept în : 

noile teritorii, odată cu. întinderea hotarelor. “Un -hotar mutat în 

"seamnă înlocuirea suveranităţii. unui Stat prin suveranitatea altui 

Stat. Suveranitatea noului Stat nu poate lua locul vechii suvera- 

'nităţi decât împreună cu legile, care' o " gatantează şi organizează. 

“Suveranitatea fără organizare nu se poate concepe. : 

Acestea sunt consideraţiile -pentru care credem că decizia. 

"Casaţiei prin “care 'sia hotărit:- aplicarea : legilor de organizare 

locale este o decizie criticabilă, asupra, căreia Inalta Curte va reveni 

- în foarte scurtă vreme. 

5 3: Conilictul tegiler i în timp « şi spaţiu. | 

20. — Conflictul legilor în timp. — - Practica jurisprudenţială 

a reuşit să: ne înfăţişeze aspecte noi ale dreptului intergrovinelal. , 

1) Nu. ne putem împiedica de a releva cu această ocazie o decizie : a 

Curţii de Casaţie, Secţii-unite, dată în materie de legea rechizițiilor (Cas. S. 

U. 24 Septembrie 1925, în Pand. Săpt.; 1925, p..511) prin care se stabileşte- 

că 'neconstituţionalitatea unei: tepi, nu poate fi ridicată direct. în - Casaţie, 

- ţa secţia respectivă la care se judecă recursul, dacă ma fost ridicată la in- 

stanţa de fond. Această decizie nu este singuratecă, ci însoţită de alte două 

decizii, Cas. S. U., 5. Noembrie 1926 în Pand. Sdpt.. 1927, p. 97 şi Cas. S.U.- - 

-5 Mai 1927 în Pand. Săpt., 1927, pag. 501. 

, Chestia. constituţionalității unei..legi este o “chestie de ordine publică; 

de o ordine publică absolută, mai ales într'o ţară cu constituţie rigidă, ca a 

„noastră şi nu putem găsi criteriul de care a fost călăuzită Inalta Curte când a 

dat deciziile de faţă. | . „- 
r
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„ zezăltate, din conflictul diferitelor legi în. timp. Ne găsim în faţa 

unui conflict special, întrucât nu-i vorba de o lege veche.. “care-i 

abrogată printr'o lege. nouă, ci-i vorbă de o lege locală, care-i des- 

| fiinţată printr'o lege generală de unificate. — Numai. din acest 

punct de vedere, . acest. conflict „se > poate încadra sub deniimirea 

de drept" interprovincial. . ” - 
Pentru. instanţele noastre de judecată problema: care se: punea 

era aceia de a şti care-este întinderea vechilor legi: locale şi -în- 

trucât aceste legi locale. sunt modificate “sau abrogate 'prin legea 

„generală de unificare. Şi jurisprudenţa aceasta, în considerentele - 
sale, trebuia să ţină seama, pedeoparte, — aşa cum am arătat — 

„de mentalitatea locală, care: dorea cu orice "preţ, fiu din vrăj- 

năşie 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 forţat influenţată de aceste doiă :ten- 

! 'dinţe. şi'n examinarea ei va trebui să ținem seamă de' aceste îm- 

prejurări de: fapt.- ” 
„La 18 Noembrie 1926 Curtea de :Apel SII din Cernăuţi? 

avea să 'rezolve chestia de a. şti dacă situaţiile existente sub. im- 
periul unei legi locale constituesc situaţii câștigate faţă de. legea 
nouă. In adevăr, iată cum se punea problema : un profesor univer- 
sitar funcţionase ani întregi ca membru în senatul universitar, pe . 
baza. legii austriace de organizare a universităţii. La 15 lunie 1925 
se introduce în Bucovina legea învățământului superior 'din ve- 
chiul regat, care, în art. 99, prevede că membrii senatului uni- 
“versitar se aleg pe un termen de doui ani şin perioada imediat 
următoare nu sunt reeligibili. Profesorul care fusese ales un șir 
întreg de ani membru în senatul universitar sub imperiul legii aus- * 
_triace, este. reales-din nou sub imperiul noui legi. Ministerul con- 
firmă la început alegerea şi apoi revine, pe .motiv 'că 'alegerea s'a 
“făcut cu violarea art. 99 din lege. Problema: care : trebuia rezol- 
vită era aceia de a ști dacă situaţiile definitiv. dobândite. 'sub im- 

= 

N . . . N ţ 
| 1) Populaţia care a trăit o lungă perioadă de vreme sub stăpânirea . unor norme de viață. speciale acelui ţinut, se deprinde cu greu -să se 'des- partă .de atmosfera: în 'care viaţa civilă sa destoltat într! un cadru deter- Ninat. Este o lege pshichologică, greu de învins, 

2) -Pand. Săpt., 1926, p.. ss. E
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" periul legii vechi au 'să se menţină sub imperiul legii noui. “Indis- 

cutabil : drepturile câştigate de particulari sub imperiul vechilor 

“ legi au fost-toate menținute; o măsură de echitate cerea ca a- 

„“ceste drepturi şi situaţii câştigate să profite şi serviciului public: 

O lege nouă, care organizează un serviciu public, este conside- 

rată totdeauna mai bună decât legea veche ; ea trebue să se aplice. 

deindată şi integral, tuturor situaţiilor existente. Dacă drepturile - 

„câştigate trebuesc respectate” pentru particulari, aceiaş imperioasă 

cerință se naşte şi pentru serviciul public. Serviciului public tre--. 

bue să-i profite toate situațile câştigate, toate drepturile dobândite. 

In, adevăr, în speţă situaţia 'se prezenta "astfel : serviciul public. 

considera că sistemul. alternanţei persoanelor la conducerea! uni-- 

versităţii e preferabil sistemului permanetizării aceleaşi 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 gă- 

seşte funcţionând, spre exemplu de 4 ani, ca membru al senatului. 

universitar, un anumit profesor. Se fac alegeri noui sub imperiul. 

art. 99, care prevede probibirea realegerii. Putea fi reales profeso- 

rul care. funcţionase 4 ani la rând, în' această calitate, dar sub 

imperiul legii vechi? Curtea de Apel de. Cernăuţi ca și Inalta. 

Curte S. II) au decis în 'sens afirmativ, stabilind că situaţia 

câştigată anterior legii noui, -dacă- poate profita particularilor, nu. 

poate -profita. serviciului public. „Dispoziţiile -art. 99 - -din legea în- 

văţământului secundar şi superior 'se aplică numai “dela 15 Junie: 

1925, data promulgării 'sale, spune Inalta Cuzrte, iar'în: ce priveşte. . 

faptele anterior petrecute acestei date, “ele se cârmuesc de Jegile. - 

cari erau în vigoare la acea dată“. _ 

"Motivarea -aceasta a Inaltei Curți, ca 'şi motivarea Curţii :de- 

Apel, “nu jjustifică cu. nimic soluția «dată. Principiul neretroactivi- | 

tăţii legilor este un :principiu, unanim -admis. “Se fac excepţii pentru 

'cazurile. în care, din importante consideraţii sociale, legiuitorul :este: 

„obligat să aducă legi cu efect 'retroativ: În speţă nu.poate fi vorba ! 

de v:astfel de lege.: Şi este iarăşi :uh principiu general adniis că. ! 

drepturile: câştigate -sub imperiul unei legi, trebuesc respectate. sub. 

_impriul legii noui, afară de cazul 'când legiuitorul ar dispune alt- 

fel. Dacă particularii pot 'câştiga drepturi faţă 'de serviciul public, 

dece şi acesta, în vederea îmbunătăţirii sale, ; n'ar putea profita de 

D Cas. HL 17 Mai 1927 în Pand.-Săpt. 1927; p: 636,
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situaţiile dobândiie .pe Baza legilor: anterioare ? : Nu-i nici 0 ma 
iune care 'să se opună;-ba dimpotrivă. Un fapt câştigat .pentru 
serviciul public era faptul că profesorul în, cauză funcţionase un 
şir de ani neîngăduit: de nouă lege; în calitate de senator univer. - 
sitar. 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 acestei. obiecţiuni cu. argumen: 
tul că profesorul „candidează pentru .prima 'dată sub! imperiul 
„nouii legi“: . " , LN Ie 

"Dacă serviciul public n'ar putea profita de. toate situaţiile an: 
„terior dobândite, atunci .ar trebui ca fiecare. lege nouă de organi- 

zare să reinceapă din nou organizarea. Şi apoi..s'ar creia servi- 
ciului public o situaţie inferioară în 'raport cu particularii :' aceş» 
tia „se -pot bucura de .respectul drepturilor câştigate, pe când ser: 
viciul public n'ar putea să aibă faţă de particulari . Seneficiul unor 
situații dobândite în avantagiul său şi care i-ar putea aduce o îm- 
bunătăţire: imediată, ceiace este inadmisibil. Soluţia dată de instan- 
ţele de judecată este criticabilă din acest-punct de vedere, . . - 

„ 21..— Conflictul legilor în timp şi: spaţiu. — Dar chestiunea, 
tot sub' forma aceasta de conflict al, legilor'a dobândit o. înfățișare 
„deosebită în speţele ce urmează. A fost vorba de a se ști cum va. 
fi soluţionat conflictul dintre o lege.nouă de. unificare, cu refe: 

„Tinţă la o -materie specială, faâţă-.de legea generală: locală.. A pu 
tut legea. nouă, -de caracter: special, se modifice legea veche, de 
caracter . general ?. Problema, mai ales.în timpul de urmă, s'a pus 
în reptate rânduri în 'faţa, Inaltei . Curţii. Astfel, la 8 Decembrie 
1927, Casaţia S. [II:) are să rezolve -următoarea speţă : dacă 

„noua: lege: de. organizare judecătorească :din 1925 a putut să a- 
broge $ 225 pr... civ. ;bucovineană, după care, în timpul: vacanţe= 
lor, :termenele de. prescripţie 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 abrogat. procedura civilă bucovi- 
» meană numai în această privință... Pa Ie 

«mui-La;.16 lanuarie 1928 2) Inalta* Curte aduce '0 altă soluţie în 
vateșie, de. conflict a. legilor interprovinciale. Ea face o aplicațiune 
a principiului. „locus regit actum'“ şi pretinde .că peritru .validita- 

a. 

1) Cas. III. 8 Decembrie 1927 în Pand. Săpt., 1928, p: 354, 2). Cas. 1, 16 lân. 1928 în Pand, Săpt.,: 1928, p. 385.
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tea. unui act, din punct de „vedere -formal, este suficient îndeplini | 

rea. formelor cerute: de legea: locului unde actul s'a încehiat ; 

„când însă este vorba de exercitarea drepturilor derivând din acel - 

act, legile locului unde el se execută îşi reiau întreaga aplicaţiune'. 

„După ce Inalta Curte pune-aceste:principii, vine să adauge : „că 

-aceiaşi situaţie. legală există şi în -cazul. conflictelor: dintre: legile. 

-interprovinciale, dacă aplicaţiunea lor teritorială a fost menţinută”. 

” Motivarea Inaltei. Curți nu este deloc” fericită dar, întrucât în speţă 

“e. vorba: de drept interprovineial privat, preferim să trecem asu- - 

„pra chestiei, : 

In “altă ocazie 1) Inalta Curte stabileşte că'D. Lege din 1 u- 

“lie 1919, prin care.se introduce în Basarabia codul de comerţ româsi : 

a abrogat toate dispoziţiile contrarii din procedura -civilă rusă: 

„Considerând că prin decretul-lege:-menţionat se. prevede că dela 

-1 lulie:1919 intră în vigoare în Basarabia Codul comercial români; 

că_din. termenii. generali ai decretului-lege rezultă” că întreg “codul 

comercial s'a introdus-ân. , Basarabia, nemai fiind aplicabile în acea- 

stă materie dispozițiunile procedurii civile ruse, contrarii cu prin- 

cipiile cuprinse în legiuirea introdusă” Da . 

Dar o decizie şi mai tipică” în această privinţă este aceia. a 

Curţii de Apel din Cernăuţi -S. 12) care stabileşte că atunci când 

în .nouile hotare : ale țării “se „găsesc față'n :faţă o lege generală 

_votată după unire, - cu o lege specială anterioară, se aplică : legea ă 

generală, care;a abrogat, fie în mod tacit, “fie în mod expres, dis- 

poziţiile . contrarii din legea specială. Până aci această “decizie n'ar 

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 însemna:să se stabilească -o: di-.: 

_-ferenţiere —. şi inechitabilă şi ilegală -— între suplinitorul- din. 

vechiul Regat. sau. celelalte provincii şi între -cei din Bucovina,-căci,. 

„deşi titularizaţi în baza. aceleaiaşi legi, unii ar avea drept la: gra: 

.daţii iar'alţii nu, ar însemna că legea. aceasta — din lunie 1924 —: 

deşi: cu o sferă' de aplicabilitate: generală; să- producă efecte deose- 

“bite „după. cum. ar-fi să se; aplice într'o parte sau alta a ţării, ceiace” 

nu se:poate. -.. :- 
Din .examinarea : 'acestor- jirisprudenţe menţionate aci se pot 

desprinde trei idei călăuzitoare : : Da ” 

1) Cas. III, 22 Feb. 1928 în "Pana. Săpt., 1928, p. 423. 

2 Apel I Cernăuţi, -17 Martie: 1928 în Pand. Săot, 1928, p.: 454.
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'a) Conflictul în timp între legile interprovinciale ale unui Stat 
se rezolvă exact după aceleași principii ca şi obişnuitul conflict 
in timp al legilor.: E : Ra 

b) “Legea "generală locală, menţinută în vigoare prin! dispozi- 
ţiile art. 137 din Constituţie, până la unificare, poate fi abrogată 
în mod tacit: sau expres, printr'o lege specială -posterioară: Solu- 

“ţia aceasta nu-i în. totul conformă cu..spiritul art, 137 din Consti-- 
tuţie, caţe a voit: să menţină: legile locale în vigoare până la uni- 
ficare, adică până la întocmirea legilor generale: de unificare ; Con-. 
stituantul n'a înţeles că s'ar "putea modifica parţial .un text din. 
legile “locale şi înlocui. cu' alt text dinti'o lege de unificare. "Dar 
“soluția aceasta,. înfăptuită în practică, a fost adoptată de juris- 
prudenţă,. pentru. rațiunea arătată. : A i | N . c) Legea locală, chiar de natură generală,. pusă în faţa. unei 
legi speciale;-dar-referitoare -la întredga -ţară,. trebuie „să cedeze. pa- 
sul și să dea întăetate acestei legi speciale, pentrucă aşa o «reclamă 
-pedeoparte. principiul de egalitate în faţa justiţiei a' tuturor supu- 

* şilor unei ţări, iar pe de altă parte, fiindcă interesele unificării. 
legislaţiei sunt superioare intereselor speciale. . .. | 

22. — Soluţii similare în Alsacia şi Lorena. — Soluţia acea- 
sta a fost adoptată în speţe similare și în alte ţări. Astfel, în Al. | 

- sacia şi Lorena, care din acest. punct de vedere ne oferă 'cel mai 
larg câmp de experimentare, jurisprudența, la început şovăitoare şi 
“profund respectuoasă pentru legea locală, a ajuns, în timpul din 
:urmă, la aceiaș soluţie ca şi jurisprudenţa noastră. -Nu putem a- 
lege decât un singur 'exemplu, la întâmplare, din mulțimea de cazuri 
«ce ni se prezintă. In faţa tribunalului din Metz,!) la 2 Iunie 1925, . 
„se prezintă următoarea speţă :. un. avocat localnic invoacă! în “faţa. 
justiţiei dreptul de a reprezenta pe clientul său fără o procură scri- : 
Să; cum cere art. 80 din procedura civilă locală, ci numai în baza 
afirmației sale -că-i procuratorul părţii, aşa. 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. șși “legile cari regle-. : mentează în, Franţa exerciţiul profesiunii de avocat . şi -disciplina. - baroului, 'Tribunalul -de. Metz, a cărui sentinţă :este în totul aproa- 3 pe aprobată de d. „Albert Cheron, %) profesor la Strasbourg, a- 

- 

1) Trib. civ. de-Metz, 2 Juin 1925, D. P. 1926, 2; 43, - 2): Vezi interesanta notă a d. A. Cheron în D..P. 1926, 2, 43. -:
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junge la soluţia că deşi legea de organizare din Franţa, privitoare 

la: exerciţiul profesiunii de avocat, a fost introdusă în Alsacia- 

Lorena, totuşi această lege n'a putut modifica art. 80 din proce- 

dura civilă locală, deoarece „legea introductivă, prin art. 8, men- 

ţine în mod expres acest text. Este adevărat că art. 1 al.legii din 

1922 are un cuprins general, declarând că toate legile şi-regula- 

mentele din Franţa, „privitoare la exerciţiul profesiunii de avocat 

'și- la disciplina baroului, se introduc în Alsacia-Lorena, dar art. 

3 face următoarea rezervă: „Avocaţii sunt admişi să . repre- 

zinte părţile, să facă cereri în “numele lor, să pună concluzii şi, în 

mod general, să facă toate actele de procedură. Ei vor „exercita 

acest drept de reprezentare in condiţiile prevăzute de legile. locale, .. 

a căror 'dispoziţii - in această materie - sunt menținute în vigoare”. 

Textul legii este categoric; soluția tribunalului era în totul justi- 

ficată, aşa cum o observă. şi domnul Cheron. Şi totuşi, Curtea _de 

Casaţie 1) casează - sentința tribunalului. din. Metz şi declară. in- 

trodus în Alsacia-Lorena. dispoziţiile art. 26 S 1 din legea din 16 

lulie 1905, privitoare la reprezentarea părţilor în. instanţă. Strict 

juridic, decizia  Casaţiei franceze e criticabilă. Ea se justifică” însă 

. numai prin tendința pe care o are autoritatea judecătorească me- 

tropolitană de a face cât mai neîntârziată. unificarea legislativă. - 

Şi aceiaş soluţie o găsim împărtăşită şi de Consiliul de stat | și 

menţinută de Casaţie. Mai mult încă, această soluţie priveşte ex- 

clusiv dreptul constituțional interprovincial. La 26 Dec. 1924 Con- 

“siliul de Stat decide 2) că sub imperiul. legii din 17 Oct. 1919,. în 

Alsacia acţiunile în. daune. împotriva Statului erau de competinţa - 

tribunalelor judiciare, conform legiuirilor . locale şi numai dela 1 

lunie - 1924 această competinţă a fost atribuită Consiliului de Stat. 

Până aci ntar fi nimic nou. Dar Consiliul „adaugă —-şi sunt cinci 

decizii până s'a ajuns la. această formulă — că „principiul sepa-. 

raţiei puiterilor, care na încetat: niciodată să fie în vigoare. în; Al- 

sacia-Lorena, duce.la consecința că actele puterii: publice nu pot 

aparţine „fie în ele însăşi, fie în „consecinţele - lor, decât jurisdic- 

ţiei administrative... ; că. reîntoarcerea la. Franţa a Alsacei-Lo; 

rene. a avut 'de efect Să reîntroducă de plin drept garanţiile drep- 

tului public francez, mai ales aceia care rezidă în instituţia Con- 

„ii a 
' 

21 Civ, 15 Nov. 1926, D.P- 927, 1, 68, sote A. Cc, 
+ sp 2) Cars, Et, 26 Dec. 1924. D. p. "1925, 35. 

G. Alexianu, — “supremaţia Constitaţet : i ” 8
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siliului de Stat, judecător administrativ de drept: comun“. 1). Su- 
veranitatea statului ocupant trece deplin drept asupra teritoriului 

anexat: legile generale de organizare, după 'cari această suve- 

ranitate funcționează, trec de plin drept în noul. teritoriu odată 

cu anexiunea. Şi chiar dacă vine o lege nouă, posterioară ane-. 

xiunii, care să confirme în mod expres introducerea unei legi în 

teritoriul ocupat „aceasta nu înseamnă că această lege nu exista 

inâi înainte acolo, introdusă deplin drept, în virtutea principiului 

. de mai sus 2). - o 
24, — Caracteristicile dreptului interprovincial, — Am înfă- 

țişat principalele caracteristici ale dreptului interprovincial ; să cău- . 
tăm acum să formulăm câteva principii generale care să-i stabi- 

" lească importanța și să-i precizeze rolul.” 

a) Dreptul interprovincial este o: creațiune hibridă, născută 

din cauza schimbărilor survenite în constituţia Statelor. El are o fi- 

- inţă trecătoare și nu poate constitui o d: sciplină apazte, menită să 

subziste independent de împrejurările cari au creiat această stare 
de fapt. - . 

"b) Reguli generale, după care 'să poată fi lesne reciirioscut” a- 

cest drept, nu se pot creia; singure doar câteva regule sau pu- 

tut stabili, după o lungă aplicare. Aceste reguli s'ar putea astfel 
formula, referindu-ne.- la dreptul interprovincial public şi la cel 
privat : 

7 

1 Legile cari organizează suveranitatea Statului ocupant se 
aplică deplin drept în Statul anexat, | 

20 Când există conflict între legea. locală de drept public şi 

legea nouă, a Statului ocupant, legea locală trebue să cedeze în 
fața legii noui, pentru a menţine unitatea Statului. 

„3% Conflictul interprovincial dintre legile de drept privat are 

să se rezolve după normele dreptului internaţional privat, cu dis- 

“tincţia 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 desprinde 
din examinarea precedentelor jurisprudențiale, Şi dacă, pentru 

1) Cons, d'Et., 1 Aofit 1924, D. P. 1926, 3, 49. a î 
2) Crim,, 21 Jan. 1927, D. P. 1928, 1, 42 note M. N. care declară : 

„Mai mult, nu putem decât să aprobăm tendinţa camerii criminale de a 
decide că în caz de îndoială. asupra aplicării în Alsacia-Lorena a unei lei 
cu caracter penal trebuie să se pronunţe pentru introducerea sa în teritoriile 

. desanexate“ _ 

Ey
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dreptul interprovincial privat, am ajuns la concluzia că trebue să-l. 

asimilăm în totul cu dreptul internațional privat, nu putem face 

acelaş lucru cu dreptul interprovincial 'public. In adevăr, deose- " 

" .birea între acesta şi dreptul internaţional public este că: dânsul 

“presupune un conflict între legile cari organizează suveranitatea 

a două state, coexistentă în acelaş stat. Dar acest principiu „legile 

cari organizează suveranitatea” este foarte larg și în practică,” e 

susceptibil de o bogată interpretare.. IR 

„ Dreptul interprovincial este superior însă dreptului internaţio- 

nal deoarece primul poate. fi adus la executare prin constrângere 

“legală, pe când al doilea nu — războiul fiind o măsură care ex- 

clude ideia de drept. Cu toate acestea însă, “dreptul. inter-provin- 

cial nu poate crea o disciplină aparte ; el poate constitui cel mult 

.o fază trecătoare în „viaţa dreptului, aparând numai în anumite 

împrejurări particulare. |



- Observaţii asupra 
statutului funcţionarilor publici. 
  

1. — Viaţa statului în funcție de organizarea funcționarilor. — 

" Organizarea serviciilor - publice este problema de seamă, care 

preocupă azi -viaţa noastră de. Stat. Proiecte de lege în discuţia 

parlamentului sau proiecte. de! lege în pregătire, dovedesc cu pri- 

sosință acest lucru. ÎN . o - 

Principiile fundamentale ale Statului au fost stabilite în 

constituţia din 1923 ; organizarea vieţii de Stat este însă în func- : 

"ție de organizarea “serviciilor publice. Serviciul, public — dacă 

nu este rațiunea de a fia Statului — joacă în orice caz un rol 

determinant în viaţa acestui organims. Serviciul “public. este sfera: 

- de competenţă, de autoritate şi putere, care, în mod continu şi re- 

gulat, asigură indivizilor. unui Stat posibilitatea conveţuirii îm-" 

“ preună. o e i . 

Proiectele formulate şi supuse discuţiei pot să prezinte îna- 

intate - principii de organizare, sau noi idealuri de înjghebare a 

vieţii de Stat; propunerile ce se ridică din toate părţile ca şi cri- 

ticele formulate, îşi au, desigur, rațiunea. şi. justificarea lor aparte. 

, Dar, deasupra tuturor acestor preocupări, — de netăgăduită 

importanță — este locul să punem o. preocupare superioară, aceia 

de a şti cum vor fi însufleţite aceste servicii publice. Organizarea 

lor este un mare lucru, este o problemă uriașă care apasă pe ume- 

rii celor ce au. răspunderea. Dar, oricât de, meşteșugită ar [8 

n'are nici o valoare dacă elementul viu, care pune în mişcare ser-: 

viciul public, care-l face să acţioneze, nu este în concordanţă : 

cu organizarea stabilită. pi N 

"Viaţa administrativă a unui Stat este în funcţie de gerenţii 

“serviciului public, de funcţionari. . Organizarea serviciului public,
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pentru a corespunde adevăratei sale meriiri, trebue să fie prece- 

dată de organizarea situaţiei gerenţilor serviciului public . 

La noi, situaţia funcţionarilor publici, fixată uneori în mod 

sporadic în unele legi de organizare, se caracterizează, până la 

constituţia din 1923, printr'o mare lipsă de neînțelegere a -menirii 

acestor factori determinanţi ai vieţii administrative. Funcţionarul 

nu este un element al serviciului public ; el n'are conștiința că 

îndeplinetșe un rol de care depinde viața Statului şi pe care-l 

deţine dela lege ; el este miluitul factorului politic, care-l pune: în 
serviciu sau _îl' scoate după bunul său plac. Viaţa politică, cu toa- 
tă recomandarea constituţiei din 1866, s'a răzbunat puternic pe 
aceste elemente ale vieţii administrative, care jucase în trecutul ' 
țărilor noastre un rol atât de important. - | 

Recomandarea constituţiei din 1923 afost mai fericită, căci, 
Ja scurtă vreme, s'a alcătuit statutul î în vigoare £ azi şi care înseamnă, - 
faţă 'de trecut, un imens progres. - - | 

2. — Statutul din 1923. — Statutul din 1923 încearcă pen-. 
tru prima dată, în mod. general şi serios, organizarea situaţiei 
funcţionarilor publici la noi... Această organizare era cu atât mai 
necesară, cu cât regimul funcţionarilor în Ardeal şi Bucovina era 
admirabil organizat. - 

Statutul face loc noţiunii că funcţionarul public “este recrutat 

şi acţionează în funcţie şi în vederea serviciului public. | 

Trei ordini de idei au preocupat pe legiuitorul. statutului : re- 
crutarea, drepturile şi datoriile funcţionarului ; acțiunea disciplia 
nară, , 

Să examinăm dispoziţiile statutului în raport cu aceste trei 
mari grupe de organizare a vieţii funcţionăreşti, pentruca, la lu- 
'mina principiilor şi a experienţii trăite până azi, să putem des- 
prinde avantagiile şi lipsurile sistemului și să propunem îndreptări. 

> 
7 2 

S - 

Ş 1: — Retrutarea şi înainfarea. 

'3. — Funcţionarii publici. E Statutul. funcţionarilor publici, 
prin generalitatea cu care se exprimă art ;1, înglobează sub scu- 
tul ocrotirii şi preocupărilor sale pe toţi funcţionarii publici, consi- — 
derând că de esența funcţionarului public este îndeplinirea unui 
serviciu public permanent: - N IE 

Dar acest statut se resimte de două lipsuri esenţiale, „cari
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sunt caracteristice şi determinante, după părerea noastră, pentru N 

organizarea vieţii puhlice. “ 

a). Deoparte este vorba de felul cum statutul -încearcă să or- 

'ganizeze recrutarea funcţionarilor publici. b) De altă parte e vor- 

ba de inaintarea funcționarilor. 
In ceiace priveşte recrutarea, de sigur este un mod 'de a.-ne 

exprima, căci această recrutare organizată de Statut, nici teore-. 

tic, nici practic, n'are nici o valoare. Este adevărat că statutul, prin 

- art, 36 introduce condiţii speciale de :admisibilitate pentru funcţio- . 

narii publici : diplomă universitară sau a unei şcoli echivalente pen- 

tru funcţia superioară aceleia de subşef de birou; pentru celelalte, - 

funcțiuni, cel puţin liceul sau o școală echivalentă. 
In afară de această - condiţie generală de admisibi litate, care 

poate. fi uşor înlăturată în lipsă de candidaţi cu astfel de titluri, 

statutul vine şi adaugă în art. 37 un al. doilea principiu, acel al 

numirii pe bază de examen. - 
4. — Examenul — Principiul examenului este una dintre cele 

mai importante. cuceriri dobândite în ultimul timp de viaţă func- 

ţioriărească. Examen înseamnă selecţie, alegere după merit, în 

orice caz criteriu obiectiv de recrutare. Examenul de admitere este i 

singura posibilitate de garanţie a unui 'reflectant la o funcţie pu- 

blică şi singura putință de o bună recrutare pentru "serviciul pu- 

blic . | a 

Rămânem totuşi uimiţi atunci când vedem că acest criteriu 

obiectiv de selecţionare, câştigat pertru funcţionari, este refuzat 

celui mai important corp de: funcţionari, magistraţii. Recrutarea 

magistraţilor se face pe bază de selecţie personală, fapt care'n. 

„practică 'dă naştere la serioase nemulţurăiri, la descurajări, la în- 

locuirea elementelor bune, la îndepărtarea lor de magistratură şi 

la instalarea clientelei politice în viaţa justiţiei. 

Examenul stabilit de 'statut, constitue un mare câştig principial şi 

aşa cum este. organizat însă, face mai mult rău vieţii administra- 

'tive şi aceasta din mai multe motive. . 

In: conformitate cu art. 74 şi 75 din regulamentul statutului, 

comisiile se instituesc pe“ ministere, iar alcătuirea lor şi programul 

este lăsat la discreţia Ministrului, care -fixează toate. modalităţile 

prin decizie ministerială. : 

In practică, din experiența pe care o ctinoaştem, programul - 

fixat nu conține nimic în raport cu serviciul public, sau referitor 

la acesta. Este un program care-se referă numai la cunoştinţele 

7
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generale ale candidatului. Sub forma aceasta, examenul devine 'inu- 
til; ar fi mai preferabil, în acest caz, să ne referim la studiile fă- 

cute de candidat şi să admitem recrutarea pe baza rezultatului .e- . 
xamenelor ; ar 'fi, în situaţia de azi, cel mai bun mod de recru- 
tare, căci selecţiunea e făcută de specialiști și-i făcută pe bază 
de cultură generală sau specială. Ce rost are însă ca examinarea. 
făcută de profesorul universitar 'să. fie. cenzurată, tot din acelaş 
punct de vedere, de un subdirector sau director de minister, care 
abia se poate -prevala de o licenţă în drept.. Ea 

Am înţelege un examen făcut de funcţionari numai în ipo- 
teza când programul de examinare ar conţine materii speciale ser- * 
viciului public. Şi încă şi'n acest caz facem toate rezervele. Astăzi 
însă, când, din nenorocire navem încă un învăţământ de pregă- 

-tire profesională. a funcţionarilor, este o imposibilitate a se pre- 
tinde un program care să conţină materii speciale funcţionării ser- 
viciului public. Ar însemna să se excludă. dela concurs toți licen- 

„ ţiaţii facultăţilor noastre, pentruca să se primească în schimb cei 
„cari au practica biroului. o 

2%, Dar acestui neajuns i se mai adaugă un altul. Constitui- 
rea din funcţionari a comisiilor examinatoare nu conferă destule 

" garanţii de imparţialitate, căci funcţionarul public — fie: stabil,” 
fie inamovibil, fie în. grad cât de înaintat — nu va putea să re- 
ziste injocţiunilor vieţii politice şi să menţină echilibrul între me- 
ritul şi dreptul candidatului şi presiunea şefului administrației, care, 
în generalitate, va reprezenta interesul -politic. ă Si 

Dacă examenul se: menţine în' organizarea actuală,. ca pro- 
gram şi. juriu, credem că este o instituţie de prisos, un balast în 
plus, menită să compromită o idee excelentă. In actualul stadiu al 
legislaţiei, când examenul nu se referă decât la -cunoştiințele gene- . 
rale ale candidatului, singura posibilitate de a-.face real acest e- 
xamen ar fi instituirea, pe lângă Preşidenţia Consiliului de Mi- 
niştri, a unei Comisii examinatoare, formate din "profesori uni- 
versitari. Toţi 'cei cari doresc să ocupe o funcţie la Stat, judeţ 
sau comună, să se prezinte în fața acestei comisii; care, pe bază - de examen, să alcătuiască in tablou de numiri. Pe măsura vacan- ței, candidatul reuşit să fie numit în postul vacant. Orice abatere | în numiri dela înscrierea pe tablou va fi cenzurată și înlăturată . - de contenciosul administrativ 1). ÎN aa 

„._ 1) Un început în această privinţă a făcut legea pentru organizarea | ministerelor din August -1929, care prin art: 30 prevede instituirea unei co- miSii centrale disciplinare, Die : .
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Cu sistemul de azi însă — cu toată intenţia bună care a că- 

lăuzit dealtfel pe legiuitorul statutului — ajungem la situaţii. cari 

lată un surogat de examen, trecut în faţa unei comisii preocu- 

pată de alte criterii decât recrutarea după merit. După un stagiu 

de un an, comisia de propuneri, numiri şi înaintări definitivează 

pe funcţionar. Devenind definitiv, funcţionarul devine stabil în. 

“funcţie, conform art. 7 din statut. - 

Socotim că în sistemul statutului' nostru, stabilitatea funcţio- 

“narilor publici este o necesitate de care nu:ne mai putem: lipsi. 

Dar este locul să observăm să nu cădem în cealaltă extremă, care 

poate fi mult mai periculoasă pentru viața de Stat. Stabilitate, 

fără o recrutare. serioasă, înseamnă întronarea clientelei politice 

şi a' incompetenţei în viața administrativă, având în sprijinul ei 

autoritatea selecţiei ştiinţifice ; înseamnă să transformi :cea mai 

înaltă concepţie de moralitate şi autoritate a vieţii publice — în 

practică — într'o aplicaţiune de aşa natură, încât să distrugă și 

să. înlocuiască pentru totdeâuna ideea ştiinţifică. Reaua aplicaţie 

a unei idei a fost şi este cea mai teribilă armă de,luptă şi dis- 

trugere a ei şi ă tuturor gândurilor bune; 

„5. — Soluţii de îndreptare. — Pentru "îndreptarea acestor 

neajunsuri rezultate din. aplicaţia statutului sunt următoarele mij- 

loace eficace: - ” | a aa 

1%. O serioasă recrutare a personalului, făcută pe baza unei 

“pregătiri ştiinţifice pentru cariera căreia, vrea să se: decide. 'Mo- 

dâlităţile acestei recrutări “le-am indicat mai sus, iar pregătirea 

”. „ştiinţifică a fost pe larg expusă, oral şi înscris, de D-l prof. Paul 

Negulescu !), . o a 

1) Im toate ţările: stau luat măsuri pentru asigurarea unei pregătiri 

ştiinţifice a funcţionarilor publici, prin creiarea de școli administrative spe-: 

ciate. Atum în urmă, în Germania, s'a înfiinţat o Universitate de seară, pen- 

_ tru foarte talentaţi. Profesorul Silbermann şi consilierul de comerţ O. Haag, 

- într'o broșură '„Universitatea de scară a Berlinului arată planui de acti- 

vitate al nouei instituţii. Creiată din iniţiativă particulară, ea va funcţiona 

- în “anumite seri în amfiteatrele clădrilor universitare. , În această Universi- 

tate nu se: pot înscri decât absolvenţii liceelor de seară .sau acei cari au 

trecut un examen special at „foarte talentaţilor“ fără să -poseadă diplomă : 

de bacalaureat. | Si ” - 

“Pentru un moment, la această Universitate se-va deschide numai o 

facultate de drept şi de ştiinţă socială, pentru ca absolvenţii acestei facultăţi 

să poate fi primiţi în. serviciul Statului. Frecventatorii acestor. licee şi Uni-:. 

versităţi de seară sunt obligaţi să nu-și părăsească funcţia publică ci să 

continue "perfecţionarea lor tocmai în vederea acestei slujbe. Autorităţile 

germane au primit cu satisfacţie acest proect. : . i 

.
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20, O continuă ţinere la curent a funcţionarului cu mișcarea 

vieții administrative, Pentru noi pregătirea ştiinţifică. şi recrutarea 

"serioasă a funcţionarului public. are însemnătatea ei, care poate 

fi mult scăzută dacă nu este urmată de un sistem de a ţine ne- 

încetat la curent pe funcţionar; cu diferitele forme pe care le îm- 
bracă viaţa administrativă. .. - 

Funcţionarii sunt acei cari aplică legile, sunt acei cari, prin 

interpretarea pe care le-o dau, le fac să-şi aibă raţiunea de a fi. 

De interpretarea pe care funcţionarul o dă textului de lege de-. 

„pinde în bună măsură arbitrariului administrativ. Intr'o țară de 

legalitate arbitrariul administrativ tinde să dispară. Cum în mare 

-parte arbitrariul se "datorește acestei rele interpretări a textelor 

de lege, făcută dealtminteri cu bună credință, datoria legiuitoru- 

lui este să se interese ca funcţionarii să - greşească cât mai 

puţin în interpretarea textelor de lege. . . - 
Interpretarea pe care funcţionarii o dau unui text de lege va 

fi, în generalitatea cazurilor, cenzurată, fie de autoritatea 'jude- 

cătorească, fie de justiția administrativă. Se constată însă că acea- 

- stă cenzurare a autorităţilor competente, în general,. n'are influ- 

enţă asupra modului de funcţionare a serviciului public. Experi- 

neţa şi precedentul stabilit de justiţie, în sistemul de aci, nu par- 

vine la cunoștiința. funcţionarului „care continuă — dintr'un.spi- 

rit de rutină —.să facă aceleaşi greșeli administrative ; alte ori 

însă pot pune în joc răspunderea bănească a Statului. 1) 

30, — Coordonarea. activițăţilor, — Dar acesta n'ar fi singu- - 
„rul motiv. Serviciul public are nevoie să-şi coordoneze activita- 

tea sa, căci numai astfel poate fi autoritate şi armonie, Despărţă- 
mintele unui serviciu public trebue să lucreze nu ca unități de sine 
stătătoare, ci ca unități “ale unui singur tot. Ă | 

Pentru a. face faţă acestor împrejurări - credem că este abso- 
“ lut necesar ca funcţionarul să fie ţinut în curent cu viața servi- 
ciului public. şi cu repercusiunile acestei vieţi asupra administra- . 
ţilor.. Pentru aceasta, nu-i de ajuns a-l declara stabil, lucru care 
îr.seamnă. foarte mult, dar care nu-i totul. Pentru ca. stabi litatea 
să devină o realitate care să profite serviciului public, socotim! că 

"este de esenţa acestei stabilități nevoia de a instrui. şi controla ! 
„mai departe pe funcţionari, : 

  

. 1) Un început în această direcţie se vede în conferinţa funcţi onarilor pe direc ecţie, dela gradul de şei de biurou în sus, sistem propus d adoptat în parte de unele servicii publice la noi. propus, ce Fay ol și 

1 . "
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" “Trebuie să se creeze conferințe speciale: pentru funcţionari, pe 

"departamente sau: autorităţi, unde cel puţin la două săptămâni 

“funcţionarii publici să fie întruniţi şi să discute asupra modali- - 

“tăţii de aplicare a legilor şi asupra repercusiunilor pe care aceste. 

legi le-a avut asupra vieţii administraţilor. Neapărat, este vorba 

mai mult aci de organizarea şi funcţionarea serviciului public,“ 

decât de viaţa funcţionărească propriu zisă. Dar pentru noi. or- 

ganizarea serviciului public este o chestie care vine numai în: al 

doilea rând. Pe primul plan trebue” pusă pregătirea profesională 

a funcţionarului şi adaptarea să nevoilor serviciului public. Func- 

ţiorarii bine pregătiţi şi stăpâni pe serviciul ce au să îndeplinea- 

scă fac să nu se observe o rea organizare a serviciului public. * 

"Problema organizării nu este nici în funcţie de tehnică, nici de 

'metodă, ci în funcţie de elementul viu, care însifleţeşte organi- - 

zarea. . o Si 

40, Control şi îndrumare. — Ca o consecință a acestor formu- 

 Jări, socotim că sistemul introdus de statut pentru funcţionarii de- . 

'claraţi definitivi, este insuficient. Va trebui creat la fiecare de- 

“ partament un serviciu special de control şi îndrumare a funcţio- 

narului public, care să ţină în curent administraţia cu modul de 

aplicare a legilor şi să-l apropie pe funcţionar de realitatea vieţii - 

administrative „ferindu-l de; rutină şi de închistare. | 

6. — Inaintarea. — Atunci când este vorba de înaintare va 

mai trebui să se. introducă şi o altă modificare : Art. 45 din statul 

dă în căderea comisiei de propuneri „pentru numiri şi înaintări ! 

dreptul de a propune la înaintare pe funcţionari până la aradul 

"“ de subdirector inclusiv, pe baza foilor de calificaţie şi a notelor 

şefilor ierarhici. Socotim că acest sistem este insuficient şi ne-" 

"complect. 

| Faţă de un mod criticabil de recrutare a funcitonatilor ș pu- 

blici, sistemul înaintării numai pe baza foilor de calificaţie trebu- 

eşte corectat prin sistemul examenelor la fiecare grad,. cel puţin 

până la şef de serviciu inclusiv, funcţie -- dela care funcţionarul 

începe să se stabileze şi să se dedice serviciului public. Acest e- 

xamen, însoţit de foile de calificație, care rămân baza selecţiei, 

va avea de scop să înlocuiască înaintarea la vechime cu înainta- 

rea după merit, sistem pe care-l găsim preferabil din toate” punc- 

tele de vedere, pentru buna funcţionare a serviciului public. Dar 

examenul ar mai avea încă un avantagiu : ar da putinţa serviciu- - 

lui public să scape de acei funcţionari cari, deşi au fost declaraţi
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definitivi, sunt. totuşi inapți pentru serviciu. Funcţionarul care a 

fost respins de două ori la exămenul pentru obţinerea unui grad, 
va trebui să fie eliminat din serviciu deplin drept. In stadiu ac-- 
tual acest lucru nu s'ar putea obţine decât în cazuri grave de in- 

capacitate fizică, cu avizul comisiei: - medicale, conform art. 23 .din 
“statut, - - 

Şi fiindcă este vorba de recrutarea funcţionarilor, crădem că 
statutul va trebui să prevadă, imediat ce se va înfiinţa secţia ad- 
ministrativă pe lângă universitate, obligaţia ca autorităţile “publi- 
ce să nu mai-primească în serviciu decât pe studenţii acestei secţii ” 
şi numai la neajungere şi pe alţii. Studenţii secţiei: administrative 
Sunt acei cari se dedică serviciului public ; sunt acei cari se pre- 
gătesc pentru cariera de funcţionar şi cari nu vor putea şi nu vor 
trebui să fie altceva decât funcţionari. Acestora - deci să le, fie în- 
credinţate posturile vacante. Restul studenţilor dela- drept, secţia 
juridică, să fie împiedecaţi să ocupe servicii publice, căci prezența 
lor .nestabilă şi trecătoare la un serviciu, pe lângă lipsa de con- 
tinuitate, constitue pentru serviciul. public — în majoritatea. cazu- 
rilor — mai mult un prilej de încurcătură, iar pentru învăţământul 
superior are consecințe foarte rele. 

In .ziua de azi studentul-este bursier î în' cămine şi cantine, pri- 
meşte uneori şi bursă în bani și este în acelaș timp şi funcţionar 
al Statului. Se ştie că studentul este. un funcţionar privilegiat din 
cauza titlului ; serviciul pe care dânsul îl face'este sporadic şi. de 
calitate inferioară, căci lipseşte tragerea de inimă, datorită fap- 

"tului că mentalitatea generală îl face pe studentul funcţionar să. 
"se creadă ca provizoriu în acest serviciu. Pentru dânsul serviciul 
public este un' singur mijloc de a-şi face studiile, de a obţine li- 

i cenţa; după care, desigur, i se vor deschide largi porţile magis- 
traturii,. ale avocaturii, ale funcţiilor nobile. 

Prejudiciu deci pentru serviciul public, prejudiciu însă şi pen- 
tru pregătirea ştiinţifică -a studentului. Studentul împărţit între:o- 
cupaţie şi şcoală, nu va face. bine nici „pe una nici pe alta. Stu- 
denţii secţiei administrative să fie acei cari să formeze masa de 
recrutare a funcţionarilor. Studenţii dela secția juridică sau dela 

celelalte facultăți să rămână dedicați şcoalei. Statul să dea a- 
celor cari au nevoe și cari merită serioase. ajutoare la învăţătură, 

„dar să:rămână studenţi și nu studenţi funcţionari. „Va profita şi 
serviciul „Public şi. învățământul.
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$:2. — Drepturile şi indatoririle funcţionarului. 

7. — Indatoriri, — Cea dintâi şi cea mai importântă îndato-. 

zire a funcţionarului public e de a fi la dispoziţia publicului, ad- - 

ministraţilor, spre a le satisface nevoile pentru care dânsul îl plă- 

teşte prin impozit. ” E | 

“La noi există o .curioasă concepţie .în această materie: pu- 

blicul este la dispoziţia şi la discreţia funcţionarului. Desigur. nici. 

funcţionarul public nu trebue să fie la discreţia publicului, dar în. 

orice caz nu trebue să uite că prezenţa lui într'un birou public nu 

- se 'poate justifica decât prin ideia de a servi publicul, pe care 

“trebue să-l trateze cu toată consideraţia şi să-i dea ascultarea 

şi explicaţiile cuvenite. Neapărat, este mai mult aci vorba de.o 

chestie de educaţie decât de organizare pe bază de legi; statutul. 

-a avut grijă să se ocupe şi-de această importantă problemă, în 

art. 16 din regulament. Textul acestui articol constituie mai mult 

o recomandaţie decât o “obligaţie. Desigur, i se poate face func- - 

ţionarului o vină de serviciu din felul necuviincios cum se poartă 

cu publicul, dar asta depinde .de foarte multe elemente, din „care : 

„cel mai. principal e persoana. şefului ierarhic de care atârnă func- 

ţionarul. Ar trebui să se facă un capitol :special în viitoarea or- 

ganizare a înaintărilor în grad, preconizată de noi, din modul cum 

se poartă funcţionarul cu publicul. Cu acest sistem și insistarea 

tot mhi des în conferințele săptămânale asupra acestei . probleme, 

e de sperat să vedem o schimbare în moravurile noastre funcţio- 

năreşti, Viitorul rezervă. însă pregătiri profesionale a funcţiona- 

rului o mare cucerire în această direcţie. e 

; 8. — Răspunderea funcţionarilor. — O altă chestie foarte im 

pottantă în legătură cu această materie este aceia a răspunderii 

funcţionarilor., e | i 

ln sistemul legislaţiei noastre” există actualmente două. feluri 

de răspundere pentru funcţionarii publici : / A 

“10, Răspunderea prevăzută de art. 99 din Constituţie, pentru. DE 

funcţionarul care a constrasemnat un raport sau o deciziune mi. - 

nisterială în 'care se violează un text 'expres' al. Constituţiunii sau 

al unei legi, fără să fi atras atenţia înscris: Ministrului asupra. “ 

acestei ilegalităţi. * _:-  - | i 

„20. Răspunderea prevăzută de art. 107 din: Constituţie 

pentru funcţionarii cari; . prin: abuz de putere, au vătămat drep- 

%
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turile - vreunei persoane .printr'un act administrativ de autoritate 

sau de gestiune; făcut cu călcarea- legilor sau a regulamentelor. . 

Statutul se ocupă de aceste cazuri în art. 28 din regulament, 
„În privinţa primului fel” de răspundere este de observat că 

sistemul admis de legiuitorul nostru nu este complect; în adevăr, 

răspunderea funcţionarului, solidară 'cu a Ministrului, “nu este 

angajată decât atunci când în urma unui act ilegat Statul a sufe- 
rit'o daună materială. Atunci când patrimoniul bănesc al Statu-. 

lui se diminuiază din cauza unui act ilegal, asupra căruia fun<- 

ţionarul care a contrasemnat n'a atras atenţia superiorului, func- 

ţionarul e dator să contribue la repararea daunei. Dar sunt, nu- 

meroase cazuri — poate cele mai numeroase — cari constitue un 

abuz la dispoziţiile legilor existente. Aceste cazuri, în generali- 

tatea lor, nu dau loc la despăgubiri în favoarea Statului sau a 
particularilor. Sunt: frecventele cazuri de nerespect al legilor, de 

aprobări date solicitatorilor peste termenele şi textele legii. lată, 

un exemplu . la întâmplare: înscrierile în şcoală sau la examene 

se fac în anumite termene prevăzute de" regulament ; ; în totdeauna 

rămâne o serie de elevi neînscrişi, cari solicită incontinuu în cursul 

„anului favoarea de a fi înscrişi. Directorul şcolii îi respinge pe 
toţi căci așa-i spune regulamentul; unii. dintre elevii, âcei cari 
pot, apelează. la Minister, care, forţat de solicitări politice, aprobă, 
înpotriva legii, înscrierea. Directorul de şcoală se supune în faţa 
ordinului nelegal al autorităţii. In majoritatea cazurilor el o face. 

„din faptul că ştie că n'are nici o răspundere Şi că-i acoperit de- 
ordinul autorităţii. Se cunosc cari sunt efectele acestui sistem şi cum 
face să se acrediteze ideea, care dealtminteri poate fi o realitate, 
că .totul se poâte dobândi la noi împotriva legii şi cu concursul 
politicei. Bineînţeles că sunt şi. excepţii onorabile, dar sunt aşa 
de puţine şi sunt atât de mult privite cu nesimpatie ca să nu 
spun ură, de toate partidele politice, încât aproape dispar în masa 
celorlalți. . - . | 

Pentru acest caz, atât t de dureros şi degradant în viaţa noa- 
stră administrativă, este neapărat necesar ca Statutul. să vină cu 
modificări. Singura garanţie că vom putea avea o administraţie 
bună şi ferită de influenţele vieţii politice ne-o dă asigurarea unei . 
răspunderi efective a funcţionarului. In acest sens va trebui modi- 
ficat art. 28 al 1 din statut, 

Dar am văzut că Statutul organizează -şi: al doilea fel de răs- 
Pundere : răspunderea funcţionarului pentru actele administrative
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personale, din care a rezultat daune pentru cineva, pe'care autori- 

tatea e obligată să le repare. - | Se ă 

In acest caz funcţionarul poate fi chemat în garanție de 

autoritatea dată în. judecată. Acest text trebueşte pus în “legătură 

- cu dispoziţiile art. 14 din legea contenciosului admiristrativ. În 

adevăr, prin acest. text se aduce o derogare :principiului pus de 

statut, în sensul că numai atunci când este vorba de: cereri care 

au de obiect plata unor despăgubiri pentru .prejudicii cauzate, sau. 

daune pentru întârziere, este admisibil ca cererile în justiţie să.. 

fie introduse, în mod. solidar şi personal, în contra administraţilor 

cari au semnat actul. 

_ Examinând acest mod 'de răspundere organizat de statut şi a- 

tenuat de .legea contenciosului administrativ, putem ajunge la ur- 

mătoarele concluzii : 

_. Textul art..28 al. 2 din regulamentul statutului se referă, prin 

generalitatea sa, la toţi acei funcţoinari de Stat, judeţ sau comună, 

„care prin efectul descentralizării, sunt gerenţi ai unui serviciu pu- 

blic şi pot lucra valabil şi cu depliră putere în numele acestui ser: 

viciu, In această categorie intră, spre exemplu, Directorul G-l 

C. FE. R.: Primarul, Prefectul, etc.; în cazurile când lucrează 'din 

proprie iniţiativă, căci atunci când transmit un ordin al unei au- 

torități superioare,. nu lucrează în-nume propriu, deși chestia este 

_ discutabilă şi noi socotim.că jurisprudenţa se va îndruma în sensul 

că chiar în acest. caz autoritatea” răspunzătoare este "acceia 

cate a remis ordinul. fără să atragă atenţia autorității 

superioare. Aceasta cu atât mai mult când ar fi-vorba de servicii 

publice autonome. | - 
y 

Sistemul stabilit de stâtut este mult mai raţional şi mai în 

conformitate” cu necesităţile serviciului decât acel care a fost in- 

” teodus prin art. 14 din legea contenciosului administrativ: In a- 

devăr, statutul fereşte pe funcţionarul, care, chiar prin abuz de 

putere a vătămat drepturile unei persoane, de-a fi chemat la răs- 

pundere de persoana lezată. În astfel de cazuri singur Statul răs- 

punde de toate daunele pricinuite. Dar Statul, la rândul său, are 

dreptul să ia împotriva funcţionarului două măsuri : 

a) Să-l cheme în garanţie în ceiace priveşte răspunderea mâ- 

tezială ; . ! 

.b) Să-l trimită în faţa comisiei „disciplinare, pentru a-i sta- 

'bili vina de serviciu. | a 

"Nu cunoaştem nici un caz când. să se fi făcut aplicaţia aces-
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tui text:și n'am văzut nici un funcţiohar chemat în garanţie, deşi 
Statul a plătit numeroase daune. - . 

Am arătat că acest sistem e preferabil sistemului introdus: de 
„legea contenciosului administrativ, deoarece, întro ţară cu opinie * 

publică inexistentă, cu o însemnată tendință către arbitrar şi abuz, 
a lăsa pe funcţionar la discreţia -administraţilor, înseamnă a-l face * 
să devină: completamente lipsit, de iniţiativă, fricos, supus injonc- 

ţiunilor şi amenințărilor. Serviciul. public ar suferi grav din această —. 
“cauză. : 

9. — Critica sistemului răspunderii, personale a funcţionaru- 
lui. — Neapărat, din punct de vedere al unei morale puritane, aşa 
cum întâlnim în Anglia, sistemul răspunderii personale a funcţio- 
narului se poate justifica şi-şi găseşte raţiunea- de a fi. Legiuito- 
rul contenciosului a voit să introducă la noi un sistem mixt, fran- ” 
co-englez. Experienţa de până acum a dovedit că dispoziţiile art. 
14 din legea contenciosului nu şi-au găsit aplicare; ele vor ră- 
mâne un: simplu deziderat. Motivele sunt lesne de aflat: mai în- . 
tâi este credinţa generală ca Statul se apără mai rău decât. par- 

„ticularul şi este mai uşor de câştigat un proces împotriva Statu- 
„Jui; apoi,: funcţionarii publici: — nu vorbim de excepţii — sunt 

săraci şi chiar dacă ai duce un proces împotriva lor, n'ai avea de. 
unde să te despăgubeşti, salariul acestuia neputându-se urmări : 
atunci la ce folos să mai faci cheltueli zadarnice; când ştii că vei. 
„ajunge la acelaş rezultat pe calea primă. Dar în al treilea. rând 

e faptul că particularul nu voeşte să se pună rău cu funcţionarul, 
"de care va avea nevoe a doua zi. din nou şi care, din această cauză 
îl va persecuta toată viaţa. lată mobile destul de puternice, pen- 
tru -care' ârt.. 14 din statut, compromis între sistemul francez şi cel. 
englez, nu-și poate avea rațiunea de a fi. - 

- Am înţelege să se: aplice şi la noi în întregime sistemul 'en- N 
glez, după care Statul nu răspunde niciodată pentru daunele re-* 
zultate. din actele administrative. Răspunderea este în întregime a - 

“funcţionarului -public. Sistemul legii contenciosului din 1912 era 
mult mai conform cu mentalitatea și cu felul nostru de viaţă. De- 
aceia credem că acest art: 14 din: legea contenciosului, care a mo- 
difieat stâtutul, este absolut periculos pentru buna funcţionare a 
serviciului public şi dacă va -fi serios pus în practică, vom vedea! 
cum funcţionarii de: deciziune; 'vor trebui tot timpul să-și pregă- 

„tească acte şi să se deplaseze dela un capăt la altul al “țării, pen: | 
tru-a 'se. apăra în „acţiunile. intentate. A Ia - 

a
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Sistemul admis de art. 28 din regulamentul statutului « este cel 

“mai bun pentru situaţia noastră: actuală. Ar.fi fost de dorit <a el să 

fi fost prevăzut chiar în statut, deşi nu "credem că este*un impedi- 

„ment serios faptul că-i prevăzut ntimai în regulament. . Acest sis- 

tem are însă nevoe de două corectări : o 
-a) O corectare de: ordin general, necesară întregului. Statut, 

aplicarea; îi i 
b) O corectare de ordin special, în „ sensul că dreptul autori- 

tății de a chema în găranţie pe funcţionar să nu fie un drept lăsat 

“la arbitrarul autorităţii, ci un drept îngrădit: de anumite garanţii: 

Chemarea în garanţie este în funcţie de culpă de serviciu; culpa 

de serviciu nu poate fi cercetată: şi apreciată decât de comisia dis- 

ciplinară. Deaceia socotim că textul art. 28 din statut; întregit cu 

această măsură de garanţie de imparțialitate, va trebui menţinut în 

detrimentul” art. 14 'din legea contenciosului. Şi nu ni -s'ar. putea 

obiecta că introducerea. acestui sistem'ar putea:'să aducă prejudi- 

_cii Statului sau funcţionarului prin. faptul că, din moment ce co- 

” misia disciplinară a judecat, această judecată înseamnă o prejude- 

cată asupra fondului. Mai întâi desbaterile comisiei - disciplinare 
sunt secrete ; în justiţie nu: va fi cunoscut decât actul de chemare 

în garanţie, 'care, fie cu forma aceasta de proteguire, fie altfel, 

tot ar fi fost ctnoscut. Dar această formă ni se pare totuşi O pro-, 

"teguire a intereselor funcţionarilor şi o garanţie a bunei, funcţio- 

nări a serviciului public. 

10. — B. — Drepturi. — Dacă acestea sunt observaţiile de fa- 
cut “asupra . datoiiilor funcţionarului. — cu rezerva celor ce vom 

adăuga când vom examina dreptul disciplinar — să trecem acum 

la drepturile ' funcţionarului. _ | 

- “Cel mai important drept, din punct de vedere al serviciului pu- 
blic, este. acel consacrat de art. 32 din regulamentul statutului, a- 

” dică: dreptul la exerciţiul funcţiunii corespunzătoare gradului şi de 

“a nu fi întrebuințat în funcţii inferioare acestui grad. Dispoziţia a- 

ceasta este o:importantă măsură menită să asigure ierarhia func- 

ţiunilor, disciplină și buna funcţionare a serviciului public. Inainte 

" de această dispoziţie a statutului se stabilise 'de Inalta ' Curte de 

Casaţie că funcţionarul n'are drept la exerciţiul funcţiei sale. „„Con- 

siderând, spune Inalta Curte S. III în- Dec. 1360/921, că exerci- 

tarea efectivă a unei funcțiuni publice. nu constitue pentru titula- 
rul ei un drept, ci o îndatorire sau:0 obligaţie. corelativă dreptului 

autorității de a cere din partea funcţionarului, îndeplinirea « ei exactă ” 

G. Alcăianu, — Supremaţia Constituţiei. ' i - | ; 9
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și conştiincioasă, după cum gradul, stabilitatea, inamovibilitatea, 
salariile şi' pensiunea — în limitele și. condiţiunile legii — consti- 

tuesc drepturi de ale funcţionarului, corespunzătoare la tot atâtea 
obligaţii din partea autorităţii de a le satisface şi respecta“. 

Dar, sub influenţa poate şi a Statutului, Inalta Curte S. III, 

în complect de divergență, revine asupra acestei decizi: prin hotă- 
rirea din 27 Oct. 1926, declarând textual: „Măsura prin care -se 
făce imposibil exerciţiul atribuţiunilor conferite formal de lege: a- 
cestui funcţionar, în funcțiunea ce ocupă şi la lotul unde după lege. 

funcţionează” este un act arbitrar şi ilegal.“ . 
Dispoziţia aceasta a statutului este una dintre cele mai feri- 

cite şi menită să pună capăt: arbitrariului administrativ. Jurspru- 

denţa stabilită pe baza acestui text este foarte importantă şi nu- 
meroasă -şi nu i se poate aduce nici un fel de obiecţiune. 
“41. — Salariul, — Salariul funcţionarului constitue. pentru 

„-dânsul un drept de primă caegorie. Aceasta rcese destul de clar 
din art. 16 din statul şi 36, din regulament. In privinţa salariului 
este de: observat că legea nu arată în mod precis ce se înţelege 
prin salariu. S'a- pus probiema de a ști. dacă-diferitele” sporuri de 
scumpete, acordate! funcţionarilor. la diferite: epoci, pentru  majo- 
rarea lefii de bază, fac parte integrantă din salariu sau constitue 
un accesoriu al lui. Instanţele noastre de contencios, având să se” 
pronunţe în asemenea speţe, au ajuns la concluzia că aceste spo- 

“ruri, acordate pentru majorarea lefii -din cauza deprecierii lui, fac 
parte integrantă din această leafă de bază. Problema nu a mers 
la Casaţie, dar socotim că soluţia nu va putea fi alta. Consecin- 
țele acestei soluţii sunt foarte importante pentru viața funcţiona- 
'rului. Aceştia "vor, trebui să ceară autorităţii de care depind ca re- 
ținerile de 10% făcute pentru Casa Pensiile să se aplice şi spo- 
rurilor diferite acordate dela. 1919 încoace, iar pensia să le fie cal- 
culată la leafa de bază în care s'ar cuprinde şi aceste sporuri 1), 

Funcţionarii au dreptul la salarii corespunzătoare - gradului 
sau funcţiunii” ce' ocupă, declară art. 36 din regulamentul statu- 
tului.. „Fixarea acestor salarii se va face în așa fel ca funcţionarul 
cu studii, vechime şi calificaţie egală, să primească aceleaşi sa- 
larii, indiferent de Ministerul sau autoritatea de care „depind. 

, 1) Prin legea pentru rotunjirea salariilor din .25 Dec, 1929 s'a admis această .soluţie preconizată de noi cu singura distincţie că dreptul la pensie se calculează ţot după leafa de. bază . prevăzută în bugetul pe 1929.
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| Acest mare principiu înscris în statut 'n'are nici un fel de apli- 

„<aţie în viața noastră administrativă. Stabilirea salariilor funcţio- 

narilor publici nu-i nici în funcţie de studii, nici de vechime, nici 

de serviciul pe care-l prestează, ci-i cu totul arbitrară şi capricioa- 
să. "Armonizarea salariilor este o operă de: cea mai inare impor-. 

tanță pentru “Stat:. Nu înţelegem să ne ocupăra aci de dânsa. | 

Ținem însă să atragem atenţia asupra unui alt fapt. Când 

fixarea salariilor se face pe cale bugetară, adică pe cale adminis- 

trativă, în aplicaiea unei legi, socotim că aceste, salarii, dacă re- * 

tribuţia funcţiei pentru care se fixează salariul nu-i ptevăzută: chiar 

în lege, va trebui să fie fixată în conformitate cu art. 36 din „re- 

gulamentul statutului. „Art, 36, ocupându- -se de armonizațea sala- 

riilor, prevede o egalitate ad personam : funcţionarii cu studii, ve- 

” chime şi calificaţie egală să primească aceleași 'salarii, indiferent 

de autoritatea de care depind. Măsura aceasta â stătutului este 

“excelentă. E posibil ca în practică dispoziţia statutului să dea naş- 
tere la mari neajunsuri, dar pentru salarizarea funcţionarului, este 

„idealul pe care-l poate pretinde. Neapărat, cu situația de. azi, când 

fiecare grup de funcţionari are o salarizare specială, pe ministere, 
“măsura aceasta e greu să se. aplice ; şi totuşi, ar fi singurul criter: u 

” după care sar putea stabili o armonizare, a salariilor în chip echi- 

“tabil. 

“Dar noi credem că pe baza acestui text funcţionarul care „are 

fixat un salariu prin buget mai mic decât al colegului lui egal în 

vechime, grad și studii, dela altă autoritate, se poate adresa Con- 

tenciosului, "pentru a cere: rectificarea salariului său în raport cu 

al colegului. Funcţionarii cari se simt plătiţi nelegal şi neegal ar 

“trebui să încerce aceasţă cale a acţiunii în contencios, care, cre- 

dem că nu le va-putea-fi refuzată. 

12. — Indemnitatea de înmormântare. — Tot aici este locul 

să atragem atenţia asupra interpretării. care sa dat art..45 din 
regulament, care prevede pentru funcţionar o indemnitate specială 

de înmormântare, egală cu leafa. pe trei luni. Regulamentul de- 

-clară că această indemnitate se cuvine familiei funcţionarului şi o 

acordă nu ca un drept special familiei, ci: ca' un ajutor. de înmor- 

mântare, pentruca funcţionarul decedat: să poată fi. înmormântat 

cuviincios. Legiuitorul n'a făcut nici o distincţie între familia le- 

|. Legea din 1927, pentru armonizarea salariilor, a fost suspendată 
printr'o altă lege, mai înainte de a intra în vigoare. 

1 .
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gală şi cea , testamentară, așa că decizia Curţii de Apel S. L. din 

Bucureşti, 1) care refuză plata acestui ajutor unui moştenitor tes- 

„_tamentar este, după părerea noastră, nedreaptă. Ajutorul de în- 

mormântare nu se dă ca un avantagiu special pentru moştenitori, 

ci ca un drept al funcţionarului post 'mortem şi propter mortem. 

| Credem că acest drept fiind legat de calitatea de funcţionar, se 

cuvine nu numai familiei, ci tuturor acelora cari au făcut chel- 

tuelile de înmormântare, ale funcţionarului. “Va trebui. deci ca la 

„viitoarea modificare a regulamentului să se „precizeze . acest lucru, 

spre a nu mai da naștere, în practică, “la neajunsuri pentru ur- 

maşii funcţionarilor şi la procese. 
13. — Dreptul de asociere. — Funcţionarii au, prin-arț. 24 şi 

următorii “din statut, dreptul. de a se asocia între ei pentru. scopuri 

culturale, economice” sau slujirea intereselor profesionale. Acest 
drept. acordat de statut şi care constituie pentru viaţa funcţionă-“ 

rească un important câştig, na”. fost aproape deloc pus în practică: 

Societăţile existente, cum e Societatea generală â funcţionarilor 

publici, se ocupă mai, mult de partea culturală a vieţii de funcţio- 

nar şi abia acum,în urmă şi "'ntr'o mică măsură de partea econa- 

mică şi aproape deloc. de servirea intereselor profesionale. - In a-. 

fără de cele câteva întruniri şi moţiuni, atunci când se discută spo- 

rirea salariilor, nu vedem nici o altă activitate a Societăţii pentru 

proteguirea intereselor profesionale. . 

„Asociaţiile de funcţionari, după o doctrină care nu-i deloc re- 

centă, a “Consiliului de Stat, sunt chemate şi au dreptul să se ocupe. 

de întreaga viaţă a funcţionarilor şi'n special de raporturile func- 

ționarilor cu autoritatea. Orice numire ilegală a unui funcţionar,. 

orice abatere dela' tabloul de înaintări, „orice. act ădminisțrativ care 

atinge viața unui funcţionar, "poate fi cenzurat „Și dedus în conten- 
c:os de asociaţia de funcţionari, La noi 'Gurtea de Casaţie, sub. 
imperiul legii contenciosului din 1925, admițând dreptul de acţi-.. 
une în contencios” pentru simple interese morale, este neindoelnic 

"că va acorda şi acestor asociaţii dreptul. de a se plânge împotriva 
rumirilor, înaintărilor sau trecerilor pe tablou ilegale. - 

| Dacă asociaţiile de funcţionari . se vor constitui și-și vor lua 
“în serios rolul, vom avea în ele un nou element de stăvilire a abu- 
zului admihistrătiv. Dar aceasta nu depinde de statut, care n'are: . 
cum să forţeze pe funcţionari să se. constitue în asociație, ci nu- 

1) Apel 1, Bucureşti, 4 luriie 1927 în Pand Săpt,, 1928, p. 47, |
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mai de funcţionari. Pentru a se înfăptui cât mai multe asociaţii 

„de asemenea natură, — ar fi de dorit să. se constitue câte o aso- 

'ciaţie de fiecare minister, — ar trebui ca societățile, existente să 

dea dovada utilității şi raţiunii lor de a fi, luând apărarea în  jus- 

tiţie a funcţionarilor lezaţi de administraţie. 

| Cunosc cazuri 'de numiri ilegale şi nedrepte, făcute în 'dispre- 

_ţul drepturilor funcţionarilor şi pe care aceştia n'au curajul să le - 

atace în contencios, fiindcă ştiu că deşi le vor câştiga, autoritatea 

va găsi un mijloc de a înlătura hotărârea justiţiei ; funcţionarul 

care a atacat numirea va fi neîncetat ținut minte.. Aici. ar trebui 

“să intervină asociaţia şi cu auțoritatea şi “mijloacele sale, să ceară 

restabilirea legalităţii. 

i Dar aceste drepturi şi datorii ale funcţionarilor se reliefează 

„mai bine cu ocazia discutării dreptului. disciplinar. 
ip. 

_$3. = Dreptul disciplinar. 

„14. — Rolul puterii disciplinare. — Statutul . funcţionarilor , 
publici introduce un mare principiu în viața administrativă a ţării, 

„principiu care exista în: chip sporadic, în diferite - legi de organi- 

“zare : funcţionarul nu mai poate fi. pedepsit şi înlocuit în mod ar- * 

Bitrar de şeful. autorităţii. Puterea disciplinară este puterea şefu- 

“lui ierarhic de a pedepsi pe funcţionar. Fundamentul acestei puteri 
nu trebue găsit în dreptul de constrângere pentru a-şi îndeplini 

“serviciu conform 'cu legea, aşa cum îl vede d. Hauzriou şi majori- 

“tatea publiciştilor, ci puterea disciplinară îşi găseşte raţiunea de : 

a fi în ideia îmbunătăţirii serviciului public. D. Haurion aseamănă 

dreptul disciplinar cu coercitio de care vorbea Mommsen. Coercitio . 
„însemna constrângerea - îndeplinirii unei obligaţii contractuale şi 

mai în urmă legale. Dreptul: disciplinar se deosibeşte total de a- 

'ceastă coercitio, căci prin acest drept nu'se urmăreşte” constrânge- 

rea funcţionarului * de a îndeplini obligaţiile. prevăzute de statutul 

pe baza căruia-a fost numit. Căci dacă ar fi aşa, susține Otto Ma-.. 

“yer, nu s'ar putea ajunge pe această cale la eliminarea din: 'serv:- 

ciu a funcţionarului vinovat. Dar Laband, care este partizanul 

'teoriei constrângerii, obiectează că dacă “în puterea disciplinară 

"nu se vede o constrângere propriu zisă, în orice caz ne găsim în 

faţa unei constrângeri indirecte, ' căci teama de pedeapsa discipli- 

nară constrânge pe funcţionar să presteze: bine serviciul pe care-l 
1, 

i
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datorește. Neputând: discuta pe larg aci această chestie, socotim. 

” totuși că fundamentul puterii disciplinare nu poate fi găsit decât în 

dreptul pe care-l are serviciul public de a-şi. îmbunătăţi condiţia. 

Statutul nostru adoptă ideia dreptului disciplinar, pe care-l: 

organizează cu “destul de multă îngrijire. 

15. — Procedura disciplinară. — Exercitarea dreptului disci- 
- plinat, după dispoziţia art. 97 din regulamentul statutului — fiind- 

că obseivaţiile -făcute funcţionarilor. de şefii lor ierarhici, cu privire” 

"la modul de executare a "prevederilor legale: şi a dispoziţiilor de 

“serviciu nu. constitue o pedeapsă disciplinară — este condiționat 

„de o 'cercetare ierahică, care constitue o garanţie în plus pentru | 

iuncționar. Imediat ce şeful unei autorități este sesizat pe. orice 

“cale asupra vinei unui funcţionar, este obligat să ordone o cer- 

" cetate prealabilă, printr'un; funcţionar de un grad mai mare de- 

„cât funcţionarul din cauză. La această cercetare va trebui. să fie. 

ascultat şi funcţionarul învinuit. Textul art. 97, atunci când 

pune obligaţia cercetării prealabile, se referă mai mult la inte- 

resele serviciului decât ale funcţionarului. In adevăr, şeful ierahic 

” are obligaţia, atunci când se găseşte în fața unei reclamaţii, de a 

ordona imediat o' cercetare prealabilă,  penttuca nu cumva prin . 

simpla voinţă a superioriului, serviciu pubiic.să sufere. Dar ce' 
"- se va întâmpla în caz când superiorul - ierarhic va trimite totuș 

în judecată pe un funcţionar, fără a face cercetarea prealabilă și. 

fără a fi ascultat ? Se pare că din redactarea actuală a textelor, 

" funcţionarului nu-i rămâne în acest caz nici o cale deschisă şi 
dispoziţiile art. 97 .din regulamentul statutului sunt o simplă re- 
comandare. In adevăr, cazul a venit sub chiar această formă în 
faţa Curţii de Casaţie S. III. Recurentul se.plângea că a fost tri- 

"mis în faţa comisiei disciplinare fără să i se fi făcut o:cercetare 
„ prealabilă. Inalta Curte prin decizia No. 685/926 îi respinge re- 

cursul. şi iată pentru ce consideraţii : „Considerând că, pentru a- 
celaş moțiv (adică al posibilităţii de achitare în fața comisiei) nici 
cercetarea îndeplinirii formelor - precurgătoare unui asemenea ordin 
de! trimitere în judecata disciplinară, nu mai prezintă nici un in- 
teres, din moment ce ordinul de trimitere în judecată prin el. în- 
'suşi, nu este susceptibil de atac pe calea recursului în contencios“. 
Funcţionarul. deci n'are nici o cale să se plângă: de această măsură 
ilegală. Credem totuşi că jurisprudenţa Casaţiei va trebui revă- 
zută în sensul că, indiferent de prejudiciul cauzat — şi nu S'ar pu- 

tea susţine că nu -ne “găsim în. făţa unui prejudiciu când funcţio-
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narul e trimis în faţa Comisiei disciplinare — acţiunea în conten- 
cios este admisibilă din moment ce autoritatea; prin rezoluţia sa, . 
a violat un text. de lege sau regulament. Dar ar fi mai prefe-: 
rabil, cu sistemul contenciosului nostru, care dă termene -de.câte. -: 
3—4 luni de zile, să se precizeze în regulament obligativitatea cer- 
cetării prealabile. Cu atât -mai mult cu cât art. 102 din regula-“ 
ment prevede putinţa de a trimite dosarul înapoi pentru noi cer- 

cetări.? - | 
16. — Deciziile disciplinare, - — Diâ moment ce cercetarea 

ierarhică este terminată, şeful autorităţii, apreciind faptele va pu- 
tea dispune trimiterea în judecată a funcţionarului. - 

Nu avem să ne ocupăm aci de procedura ce se'va urma în fâța 
acestei comisii, care în generalitatea ei, este destul de bine. orga- 
nizată. Ceia ce ne interesează este -valoarea și caracterul pe câre 

„îl 'au aceste decizii discipiinare. Cu alte cuvinte , ne găsim în 
faţa unor adevărate decizii judecătorești, 'sau în faţa unor avize 
conforme ? D. R. Bonnard' spune „că o represiune e numită juris 
dicționalizată, când greşelile şi pedeapsa sunt strict determinate 
printr'un act legislativ și atunci când decizia e luată de un organ . 
având caracter de jurisdicție şi după regulele normale ale proce- 

_.durii juridicţionale. Deci juridicţionalizarea unei represiuni impli- 
că legalitatea pedepsei şi infracţiunii, precum și caracterul. juri- 
dicţional din punct de vedere formal al puterii represive . 

In materie disciplinară unul din. elementele: principale ale a- 

cestei juridicţii, — determinarea infracţiunii — lipseşte. Nu ne 

putem găsi deci în faţa unei represiuni juridicţionalizate, cu toate 

încercările pe care le face statutul de a acredita acest lucru. De- 

altmiteri, dacă examinăm cu atenţie textele, art. 55 din statut şi 

art. 106 şi 108 din regulament, putem constata că părerea legiui- 

“torului e nesigură şi şovăelnică. Uneori pare că ne găsim în faţa: 

“unor simple consilii de disciplină. -In 'adevăr,-un al doilea carac-” 

ter. esenţial al unei represiuni juridicționalizate este acela,, că deci-. 

ziile sale să aibă putere proprie şi să nu fie nevoie de existenţa 

sau aprobarea unui alt organ. Or, şi acest caracter le -lipseşte a- 

cestor decizii, căci art. 106 din regulament declară : „In deciziune 

se va arăta precis dacă funcţionarul este vinovat sau nu şi în. pri- 

mul caz ce pedeapsă săi se aplice. „ Este deci categoric că alt- 

cineva aplică pedeapsa, pe care “numai o propune această decizie. 

Este adevărat că în art, 108 din regulament se spune că „deciziu- 

nile. Comisiunei disciplinare sunt obligatorii pentru autoritatea pe 

4
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lângă care funcţionează. Ele sunt definitive și executorii”. Acest 

text nu poate schimba caracterul acestor decizii care rezultă din 

contopirea armonică a tuturor textelor. ! 

Motivul determinant care se dă” pentru a se considera aceste 

deciziuni ca definitive şi nesusceptibile de nici o cale de atac, e 
că infracțiunile nefiind specificate şi precizate, ci lăsate la apre-. 

-cierea acestor consilii, ar fi. greu ca justiţia .să poată aprecia gre- 

şeli, cari trebuesc judecate nu în raport cu un text de lege, ci cu. 

interesele serviciului. In al doilea rând nu. este bine 'ca -chestiile 

„cari privesc în mod intim buna funcţionare a. serviciuilui să fie a- 
'duse în desbateri publice. 

„ Apreciem. ambele motive ce se dau, dar ţinem să atragem 

"atenţia şi asupra argumentelor : contrarii. lată un funcţionar .pu- 

blic care şi-a! consacrat! întreaga. lui activitate serviciului. public. 

Cariera lui constă în această funcţie, asupra căreia are dela. 
lege un drept de quasi-proprietate. La vârsta la care este, nu se 

„poate gândi să înceapă o nouă carieră. Comite o greşală de servi- 

ciu sau mai propriu vorbind o vină de serviciu. .E trimes în fața. 

| Comisiei disciplinare și pedepsit: cu destituirea. El n'are dreptul . 

să apeleze. la nici o instanță superioară, nici sub forma recursului 

prevăzut de art. 103 din Constituţie, nici sub forma acţiunii în con- 

tencios. Comisia a fost viţiat constituită, â judecat fără competință, 

a, violat cele mai eleriențare drepturi de apărare: faptul n'are. 

nici o importanţă, decizia este definitivă şi executorie. .Ori cât ar 

„H de mare 'interesul serviciului public; credem că' nu se poate a- 
.dopta acest sistem. Inalta: Curte, în două rânduri a admis recursul . 
în casaţie, pe baza art. 103 din constituţie, împotriva Deciziilor 
Consiliilor „disciplinare ; în complect de divergență a revenit asu- 
pra acestei jurisprudenţe declarând că din moment ce legea a: ri- 

_“dicat dreptul de recurs, instanţa de judecată, nu poate. trece peste 
„textul urei legi, ci doar să rezerve dreptul de a se stabili de sec- 
"-ţiile unite, dacă există conflict între legea ordinară şi constituţie. 
„Această linie de conduită a fost adoptată până acum de S. 1. şi III. 

17. — Avize conforme. — Soluţia ar. trebui să depindă în 
bună măsură de ideia ce-şi va face Inalta Curte despre caracte- 
rul acestor decizii disciplinare... Din moment ce le va considera 
drept adevărate hotărâri judecătoreşti, va: justifica” greu neadmi- 
terea recursului, pe baza art, 103. din constituţie, | | 

Socotim însă că nu ne găsim în “faţa unor hotărâri jidecăto-
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_rești, ci în faţa unor “simple avize conforme, date de consiliu de 

disciplină *). 7 

Şeful autorităţii nu poate pedepsi pe un funcţionar decât. -dacă 

are avizul conform al comisiei disciplinare. Şeful autorităţii poate 

însă să nu aprobe pedeapsa pe care o propune comisia sau să dea 

funcţionarului o pedeapsă mai mică.  Hotărirea acestei comisiuni ' - 

n'are nici. o valoare dacă nu este aprobată de şeful serviciului. 

În atari condițiuni și ținând socoteala că 'nu ne găsim în. faţa. 

unor infracțiuni, specificate şi precizate. mai dinainte, credem că 

actul comisiei disciplinare este un simplu aviz: conform, care, a- 

probat de şeful autorităţii, devine act administrativ, atacabil în 

- faţa contenciosului administrativ. Este adevărat 'că şi aci textul 

art. 3 exclude aceste acte dela controlul contenciosului, dar soco- . : 

tim că acest text depăşeşte prevederile art. 107 din constituţie. 

Problema s'a pus sub această formă înaintea Casaţiei; ua .- 

funcţionar dela C. FE. R. judecat şi pedepsit de Comisia discipli-. 

_nară a atacat cu acţiune în contencios ordinul prin care i se face 

cunoscuț pedepsirea.  Acţiuriea a fost primită de Curtea de Apel 

„şi Casaţia a judecat recursul. la această decizie. Nu avem încă 

Decizia redactată şi nu putem şti dacă chestia s'a pus în întregul 

. Socotim însă că aceasta este singura soluţie juridică şi logică. 

Ori cum ar fi, trebueşte'să se deschidă o cale de atac îm-', 

potriva acestor decizii sau avize conforme, pentru ca nu cumva . 

“sub aceste aparenţe de legalitate să ne găsim în faţa unui regim 

„care să fie mai criticabil decât: cel ce funcţiona înainte de statut. 

18. — Motive determinante. —Nu trebue să se creadă că justi- . 

ţia având să examineze aceste avize, va proceda la examinarea 

lor în fond. Contencisul nostru s'a ferit întotdeauna să examineze 

motivele determinante pe care le-a lăsat în mod constant la su- 

verana „apreciere -a autorităţii ; cu atât mai 'mult o va face acum 

“când se va găsi în faţa unor motive determinante, date de un con- 

siliu disciplinar. * Dar justiţia va „controla modul de îndeplinire 

-al formelor, căci de esența. legalităţii este, stricta respectare a for- 

mei scrise. şi serviciul public n'are interes să pedepsească pe cineva 

fără respectul formelor. legale sau 'cu violarea legii. Mai. curând 

sau mai târziu însă, fie pe cale jurisprudenţială, fie printr'o mo- 

” dificare a- statutului, va trebui să ajungem la: soluția aceasta ? -). - 

L Inalta Curte î în secţii unite a adoptat această soluţie. 

p-. 2) Dela data acestei. comunicări făcută la Intitutul de ştiinţe adminis- . 

„trative, jurisprudenţa S'a fixat în sensul preconizat de noi. ”
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* Ar fi locul să ne.ocupăm şi de modui de organizare il Comi- 
“ siilor de disciplină, dar chestiunea prezintă o prea largă desvoltare. 

„.. Ne rezervăm această problemă cu ocazia unei alte comunicări. 
18. — Examen jurisprudenţial. — Aci este însă locul să re- 

„levăm două, importante decizii jurisprudenţiale date în materie dis- 
„ciplinară : | o ” 

1” Decizia privitoare. Ja modul cum este înlocuit un funcţionar 
„ grevist. Curtea de Casaţie, printr'o curioasă interpretare, stabile- 
„şte că funcţionarul care s'a declarat grevist, a părăsit prin propria 
sa voință serviciul şi nu mai poate beneficia de dispoziţiile de pro- 

„„tecţie ale legii. E E 
" Sccotim, pentru motivele arătate de colegul nostru Gruia în: 

Revista de drept public, profund criticabilă această decizie : şi în 
acest caz funcţionarul trebue înlocuit tot pe calea comisiei disci- 

„plinare, căci grevă nu poate fi considerată ca o demisie, ci ca o 
„vină de serviciu. o . " 
„20 Dar cea mai importantă hotărire în această materie .este-a 

Curţii de Apel din Timişoara S. | din 9 lan. 1928, prin care s'a 
stabilit că funcţionarul amovibil poate fi scos oricând din funcţie, 

„fără judecată şi. fără respectul formelor cerute pentru funcţionarii 
„stabili ci prin aceiaşi formă de act administrativ cu care a fost nu- 
„mit, Dar, — şi aci este partea nouă pe care o aduce Curtea din 
Timişoara, — funcţionarul amovibil, chiar în această situaţie, nu 
poate fi înlocuit decât pentru o.vină de serviciu 1). Raportul de 
„înlocuire trebue să arate faptele şi motivele pentru care este scos 
din serviciu. : ” 
„Când un funcţionar este numit în serviciu există prezumția 

„legală că-i absolut: necesar serviciului. EI nu poate fi înlăturat de. - 
cât pentru o vină de serviciu. . _ _ 

Motivele determinante pe care le dă autoritatea vor putea fi 
„cenzurate de Contenciosul administrativ 'din punct de vedere al 
realităţii lor. Acest fapt constitue un argument în plus pentru'a se 

„da drept! de acţiune în contencios şi împotriva deciziilor discipli- 
„nare, căci dacă nu se procedează astfel, funcţionarii amovibili ar 
„avea mai multe drepturi decât cei inamovibili. i Ni 

__ Ori cum ar fi, decizia Curţii de Apel din Timişoara însem- 
„ nează un progres remarcabil în desvoltarea jurisprudenţii noastre 

1) Această jurisprudenţă nia fost menţinută de Inalta Curte care a ră- mas 'tot la ideia revocabilităţii ad nufum a funcţionarilor amovibili.
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administrative şi o cucerire nouă a legalității asupra arbitrarului . 

administrativ. | 

„Aceste sunt observaţiile şi propunerile ce ne-au. fost îngăduit. 

să le facem în acest scurt răstimp. Ele ar putea să aibă o însem- 

-nătate numai atunci când o voință puternică ar incerca să se o- 

cupe de soarta funcţionarilor..



Pi 

Recursul în-Casare - 
  

$ 1. —. Despre dreptul de recură în' genere. 

l. — Justificarea dreptului de recurs.— Constituăntul dela 1923, 

în al. final al art. 103 din Constituţia noastră declară că „dreptul. 

de recurs în casare este de ordin constituțional”. - 

Este greu ca din examinarea lucrărilor preparatorii să ne pu- . 

tem forma o idee despre intenţia ce-a avut-o legiuitorul. când a edic- 

tat acest text. Desigur, repetatele abuzuri ce se făceau cu supri-: 

marea drepului de recurs prin legile ordinare, suprimare care în cele. 

mai' multe cazuri _urmărea rapiditatea judecății, a determinat pe le- 

giuitor, să înscrie acest principiu în Constituţie: A doua rațiune ; a 

fost, neapărat, necesitatea unităţii de jurisprudenţă, pe care numai 

calea recursului o putea da. Dar aceasă rațiune e de minimă impor- 

tanță; cum 'vom arăta mai jos. 

Motivul hotăritor al introducerii acestui text constituţional tre- 

buie căutat în. faptul că legiuitorul a fost călăuzit de ideia că într un 

„stat legal, ca acel pe care-l creia .piin „noua Constituţie, este: o 

imperioasă necesitate verificarea tuturor âctelor jurisdicţionale din 

punct de vedere al dreptului obiectiv 1). Recursul în “casare din 

ultimul al. al art. 103, înseamnă dreptul care se deschide părților . - 
“de a beneficia, în rezolvarea unui litigiu 'exisent „în afară de in- . 

stanţele de fapt, de o instanță de drept, menită să verifice modul 

"de aplicare a dreptului obiectiv la” speța judecată. Acest mod. 

obiectiv de verificare a legalităţii-este menit să asigure o justă apli- 
sare a legilor, - să menţină şi. să întărească ideia de stat legal. In- 

stanţele de fond, în judecata. lor, arată care este dreptul părţilor.; 

1) Paut Negulescu, Curs de drept constituțional, „1927, p. 469 şi 489 
şi urm. -
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instanța de casare nu se preocupă de dreptul părţilor ci se mul-. 
ţumeşte să arate, în mod impersonal şi obiectiv, care-i dreptul tutu- 

„ror — dreptul în genere: Legiuitorul nostru a fost preocupat că în 
toate cazurile, odată cu verificarea dreptului părţilor, să se poată 
verifica şi dreptul obiectiv," pentrucă dacă dreptul părţilor n'ar fi 
fundat pe acest drept obiectiv, principiul legalităţii, care stă la baza 
unui stat legal, ar fi adânc jignit. -- . | E 

Pe baza acestei dispoziţii o lege ordinară nu mai poate suprima 
dreptul de recurs, ci este obligată să-l recunoască şi să organizeze 
instanţa de judecată, -Dacă. totuşi n'ar ţine socoteală. de această 
dispoziţie, 'legea ar fi înlăturată ca neconstituțională. In caz când : 

_ legea prevăzând dreptul. de. recurs, n'a specificat şi instanța de 
judecată, recursul va fi judecat de Curtea de Casaţie, care are o 
competință generală în. această materie. 

2, —Neretroactivitatea dreptului de recurs.—Dreptul de recurs 
-în casare, proclamat de ordin constituţional, a dat în” practică prilej 
de ample. desbateri şi controverse ; soluţiile aduse de jurisprudenţă 
s'au impus făuritorului legii Curţii de Casaţie din 1925, care le-a 
adoptat în totul. Se 
“In prim rând chestiunea cea mai importantă care s'a desbătut a 

fost. aceia de a ști dacă acest drept de recurs, care se deschidea 
acum împotriva tuturor hotăririlor judecătoreşti, : se "va aplica şi 
acelor hotăriri cari câștigase autoritate de lucru judecat anterior 

„promulgării Constituţiei, - Sa : ia 
„Evident, în lipsă de 'un text expres, care. să stabilească preci- 

ziuni în această chestie, dispoziţia art. 103 din Constituţie nu se 
pueta aplica decât pentru viitor. Legi cu efect retroactiv se pot-al- . <ătui, dar în acest caz legea trebuie să declare expres aplicaţiunea 

„ei în timp. a Ma | 
Dispoziţia al. ultim al art, 103 din Constituţie n'are efect re-". troactiv 1). Dreptul de recurs este deschis numai hotăririlor date sub 

LI) Cas, II, Dec. pen. 1281. din 10 Oct. 1923 în Juris. Rom., 1923, 'p. : 44: „Considerând că dacă, după art. 103 al. ultim: din noua Constituţie promulgată la -29 Martie. 1923, dreptul de recurs în Casaţie este" declarat de Ordin const, această disp. a legiuitorului: constituant,- însă, nu se poate aplica în trecut, la hotăririle judec. pronunțate în baza unei legi care nu pre- vede. dreptul: de recurs, decât dacă acele hotăriri nu erau încă definitive în momentul promulgării nouii Constituţii ; altfel. s'ar repune în. stare de judecată o Serie : nesfârşită de procese definitiv terminate, ceeace m'a fost în intenţia legiuitorului constituant“, Vezi în acelaş sens Cas. 1, Dee, 989/923 în Dreptul, 1924, p. 93; Cas. II, Dec. pen.-1587 din 17 Sept, 1923 în Pand. Rom., 1925, |,5. » ” !
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imperiul nouii Constituţii. -O 'singură excepţie s'ar părea că s'a -ad- _ 
: hotăririle date cu puţine, zile. înainte 'de promulgarea Consti- 

taţii şi unde, după dreptul comun, părţile ar fi încă în termen să 
facă recurs. După legea Curţii de Casaţie, în viguare la data pro- 
„mulgării Constituţiei, termenul de iecurs în casare în materie civilă 
era de'două luni de zile. Deci toate hotărizile î în: materie civilă, con- 

"tra cărora dreptul de recurs era suprimat pe bază. de lege specială, 
ar fi putut, după. noua Constituţie, să fie atacate cu recurs, cu sin: 
gura condi iție să fi fost pronunţate. în cele. două luni de zile ante: 

__rior promulgării. nouii Constituţii. “Acest hicru pare să. reese din 
desbaterile. parlamentare cât şi din interpretarea dată de instanţele 
noastre de judecată. Astfel, la Cameră, Ministrul Justiţiei, la o în- 
trerupere făcută, răspunde textual : ;„Dacă după dreptul comun par- 

„tea este încă în termen de a face recurs, această- cale este deschisă 
pentrucă toate legile privitoare la procedură au efect retroactiv“. 

"Deşi această explicaţie nu 'Imăureşte' deloc dificultatea ce” se 
"iveşte. în practică referitoare la termenul și modul de declarare -. 
recursului, precum şi asupra chestiei de a şti la ce instanţă se va 
îndrepta, totuşi instanţele judecătoreşti au aplicat de. îndată noua 
dispoziţie constituţională. Intr'un studiu recent 1), datorit d. consi- 

„ lier Gr. Pherekyde, se „relevă nedumerirea ce poate cuprinde. pe 
interpret referitor la această chestie și'n special. la aceia. de a şti. 
care este termenul de recurs, după dreptul comun. în-materii în care 
recursul e suprimat. „Adică toate procesele judecate definitiv după 
vechea nomenclatură juridică ; numai acele hotăriri ar fi. suscepti- 
bile de recurs, pentru cari, dela: data lor şi până. la promulgarea 
legii, nu a expirat. termenul de recurs după dreptul comun. 

„Retlectând puţin,-am observat,:cu. toate acestea, oarecari ne- 
dumeriri: nu se mai face distincțiunea între procedura civilă. şi. 
procedura penală (aceasta simplificând problema în care acţiunea 
în daune este legată de delict). Dar care este dreptul comun în 
materie de recurs? Este el acelaș în. toate cazurile, fie ca recursul 
este restituit tribunalelor, fie că este restiuit Curţii de Casaţiune ? 
Desigur că termenul de recurs nu poate fi căutat în legile căre-l. 
„suprimă : astfel „poate că explicaţiile date nu vor înlătura dificul- 
tățile“'. 

Inalta Curte S. TI, prin dec. No. 1585923, care i-a prilejuit d. 
Pherekyde reflecţiile de mai sus, se pare că n'a primit acest mod 

1) Pand. Rom, 1925, 1,5. 
t
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de a vedea, cu, toate. desbaterile parlamentare . existente. Neapărat, 

chestia nu s 'a pus în întregul ei, dar din modul cum se rezolvă speța 

de faţă, se poate deduce soluţia şi 'n speța ce ne interesează. In 

„adâvăr. Inalta Curte stabilește că o hotărire în. care dreptul de 

recurs este suprimat dela lege, devine definitivă şi dobindeşte, din 

momentul pronunțării, autoritate de lucru judecat, nemai fiind sus- 

ceptibilă în. urmă, de zecursul prevăzut de art. 103 din Constitu- 

"ție1). Neapărat, soluţia este perfect juridică ; legiuitorul consti- - 

tuant n'a înţeles să violeze lucrul judecat şi să reinvie procese ter- 

minate. „Atât textul precis. cât. şi. necesitatea socială impun acestă _ 

„regulă. 7 

3, — Lucru judecat, - — Şi totuşi; Inalta Curte, în secţii-unite, 

prin dec. No. 13 din |] lunie 19252) _a stabilit că nu se violează 

autoritatea lucrului: judecat atunci când -se supun unei 'noui căi de - 

atac hotăririle rămase definitive sub imperiul legilor atunci în vi- 

goare. „Argumentarea: Inaltei Curți nu este temeinică deoarece, dacă. 

este adevărat că neretroactivitatea! legilor şi autoritatea lucrului 

judecat nu sunt principii de ordin coristituțional, nu-i mai puţin | 

adevărat însă că drepturile definitiv dobândite în baza unor hotă- 

riri judecățoreşti, 'constituese: adevărate drepturi 'de proprietate ; 

ă „scoaterea lor din patrimoniul celui care le deţine nu se poate face 

„prin lege, fără a se viola principiul constituţional: care garantează 

dreptul de proprietate. | 

„i 4. — Rolul Casaţiei. — Dar" Inalta Curte nu putea face altfel şi 

- din alt motiv. Din moment ce legiuitorul ordinar a exclus dela 

dreptul de recurs anumite hotăriri judecătorești, Inalta Curte n'ar 

putea să. vină să creeze dânsa -text de lege și să. institue: calea 

recursului. Ea poate. face un singur lucru : în secţii-unite să exami- 

: neze dacă' textul. legii încriminate —— adică acea dispoziţie : care 

ridică dreptul de recurs. — contravine sau, nu dispoziţiilor textului 

4 constituţional, în speţă art. 103, dar nu să creeze. “dânsa. text. de 

“lege?). O lege în care dreptul de recurs ar fi suprimăt, în cazul . 

_când.ne găsim în faţa unei jurisdicții, este o lege neconstituţională, 

ce trebuie înlăturată ca atare. - 

5. — Examinarea jurisprudenţii.— Totuşi Inalta Curte a trecut : 
peste aceste principii şi : a procedat la repararea, lacunelor edictate-" 

1) Vezi considerentele în Paid. Rodi. 1925, i 3: 
2 and, Rom., 1925, |, 145. - - : 

ezi în acest sens consultaţia dată « de d. roi. G. - 
sul Tişita Pand. Rom. 1925, 1, 145. a p ie în „proce 

ii
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de diferite legi, deschizând calea recursului acolo unde. fusese su- 
primat. S : 

Astfel Inalta Curte s. II] deschide calea recursului în Casaţie 
împotriva unei decizii a comisiei de judecată a membrilor corpului. . 
didactic, declarată de lege definitivă. şi executorie 1). 

„ În sesţii-unite Inalta Curte deschide celea recursului în Casa- 
ție împotriva deciziilor comisiei centrale de expropriere din' Basa- 
cabia, declarate, după art. 23 din legea agrară pentru Basarabia, 
defintive şi nesusceptibile de nici o cale de atac?). 

_- În materie arbitrală, legea burselor de :comerț, prin art. 54, 
declară că deciziile Curţilor de Apel, ca instanțe de” trimitere, nu 
sunt supuse recursului. Acest text afost abrogat de art. 103 din 
Constituţie și ca atare a fost înlăurat de Inalta Curte: s. ML, prin 
jurnalul din 8 Iulie 1925 3). i 

In materie „disciplinară Inalta Curte „în. două decizii consecu- -.. 
tive, admite dreptul de recurs, pe baza dispoziţiilor art. 103 din 
Constituţie, împotriva deciziilor - comisiilor disciplinare declarate, 
posterior Constituţiei, de statutul funcţionarilor publici, definitive - 
şi executorii *).- 

Deasemeni, sub formă de conflict al legilor, Casaţia s. I, la 16 
Sept. 1925, hotărăşte că dreptul de recurs în casare, conf. art. 103. 
din Constituţie, este deschis şi împotriva cauzelor de minimă valoare 

„din Ardeal, cari nu se bucurau de acest drept înainte de: Cornstiţie, 
deoarece art, 137 din Constituţie a desființat toate dispoziţiile: din “ 
legile existente în diferite părți ale Statului român; contrarii d; ispo- 
ziţiilor Constituţiei 5). Dispoziţia art. 103 are deci efect retroactiv 
în ce privește textele de legi existente în cari drepul de recurs era 
suprimat. - 

Desigur,. această jurisprudență a Inaltei. Curți a fost inspirată N 

1) Cas. lu, 12 Maiu 1925 Pand.. Săpt., 1925 p. 588, Trebud şi să 
recunoaştem că în această împrejurare nu s'a pus în discuţie chestia admi- 
Sibilităţei recursului. 

2) Cas. S$. U., 5 Febr, 1925 î în Pand. .Rom., 1925, 1, 193. Pi 
3) Pand. Săpt., 1925; p. 575. Vezi și Pand. Rom., 1925, 1, 28 .- 

cu nota d. G. luliu. Deasemeni Cas. s. u., la 13 Oct. 1927 în Pand. Săpt. 
11928, p. 3 a stabilit că recursul judecat de Curtea de Apel din “Timişoara împotriva hotăririi camerii arbitrale a. Soc. Lloyd: nu este un recurs în ! sensul icgii Curţii de Casaţie, ci este-o cale ordinară de reformare a unei hotăriri, care nu răpeşte dreptul de recurs în casare, prevăzut de 'art. 103 “ din Constituție . , i Cas. III, 6 lunie 1927 înPand. Săpt, 1927, „732: Cas Maiu 1927 în Pand, Săpt., 1927, p. 710, po p- 1925 Cas, LI, II 5) Pand. Săpt,, 1928, p. 205. 

G. Alexianu, — Suprematia Constituţiei. - 10
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- de 'stuaţia particulară în care se găseau vechile legi cari ridicaseră 
dreptul de recurs față de dispoziţiile art. 103 din Constituţie. A fost 
nevoie de o situație tranzitorie pentru a pune de acord acele legi 
cu textul nou. Datoria legiuitorului era să vină cu un text de lege 
-pentru a pune de acord Constituţia cu vechile legiuiri în care era 
suprimat dreptul de recurs, situația creiată. pe cale de interpretare . 
şi pentru a stabili instanţa de "judecată şi termenul de recurs. În 
lipsa unei atari dispoziţii s'au aplicat normele dreptului comun în 

- materie de recurs, deoarece textele din. legile speciaie cari ridicau 
dreptul de recurs au fost de drept abrogate prin noul art .103 din 

” Constituţie, iar Curtea de Casaţie a devenit instanţă de casare. și în 
aceste materii în baza competinţei 'sale. generale 1). 

„Actualmente, sub imperiul nouii legi a Curţii de Casaţie, pro- 
_ blema nu se mai poate pune astfel, deoarece, prin lege, se deschide 

„ calea recursului împotriva tuturor sentinţelor şi deciziilor date în 
ultimă instanță de organele judecătoreşti. - a | 

Acest punct de vedere se pare că a fost impătrăşit şi de - 
Inalta Curte s. III, prin dec. din 7 Dec. 19272), dată în complect 
de divergență. Căci dacă s'ar proceda altfel, dându-se diept unei 
instanţe judecătoreşti să suprime un text categoric al unei legi, sub 
motiv că depăşeşte prevederile Constituţiei, ar însemna să dai în 
căderea tuturor judecătorilor (afară de cei dela judecătorii), drep- 
tul de a judeca constituţionalitatea unei.legi, ceeace-i contrariu tex- 
tului constituţonal 3). Nici Curtea de Casaţie în secţie specială, nici 
tribunalul sau Curtea de Apel. ca instanţă de recurs,. nu pot înlă- 
tura un text de lege în vigoare, iar partea interesantă are dreptul să : 
“ridice chestiunea constituţionalităţii legii invocate, care va fi jude- 
cată de secţiile-unite ale. Casaţiei. | | 

Inalta Curte a avut să rezolve, referitor la ultimul aliniat al. 
art. 103 din Constituţie și alte probleme. Astfel, punându-se .ches- 

A 

1) Cas. II, 7 Dec. 1927 în Pand, Săpt; 1928, p..'276- (după diver- senţă)': „Considerând că legiuitorul constituant, prin_art. 103 din Consti- tuție, declarând recursul în casare de, ordin constituţional, s'a referit pur „Şi simplu la actele şi hotăririle date de organele puterii judecătoreşti, de care se ocupă exclusiv în capitolul” referitor (1V), asigurând părților su- puse jurisdicției acestor puteri garanţia Supremă a recursului: în casare şi declarând — în. mod implicit, — fără nici un efect sau a aplica iun is- pozițiile contrarii din legile existente“, aplicaţiune di 2) Pand. Săpt. 1923, 216, V, , | 
Pand. Săpt., 1928, 'p. 304 7? ezi Ia. fel Cas. III, 26 lan. 1928 în 

3) Vezi studiul nostru, NGenro Lă i 
vista aaiezi pulii peste lu constituționalității legilor, în Re-
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tia de a se şti dacă dreptul.de recurs, organizat de art. 103 din Con- 

stituţie, vizează şi hotăririle date de instanţele de instrucție repre- 

sivă, s. Il a Casaţiei 1) a respins un recurs îndreptat împotriva de- 

ciziei Camerii de punere sub acuzare, pe motiv că art. 103 din Con-: 

"“stituţie nu s'a referit decât „la recursurile ce poartă asupra hotă- 

ririlor date de instanţele de judecată de fond şi nu la cele ce poartă 

„asupra hotăririlor date de instanțele de instrucţiune represivă”. Şi 

Inalta Curte dă şi un al doilea motiv, anume că aceste hotăriri nu 

sunt definitive „că nu vatămă în mod definitiv drepturile învinuitu- 

“lui şi că pot fi reformate de instanțele de: judecată 2). 

Ambele argumente: sus reproduse ni se par criticabile. In ade-. 
văr, Constituţia n'a făcut nici o distincţie în privința dreptului de . 

” recurs, ci a declarat recursul, în general, de ordin constituţional. In 

al doilea rând argumentul că învinuitul nu-i prejudiciat prin greşita 

„calificare a faptului, ni se pare deasemeni nefundat, căci dacă 

această calificare poate. fi schimbată în instanţa de judecată, nu-i 
mai puţin. adevărat că până ce acele instanţe vor hotări,. învinuitul 

are tot interesul 'să schimbe calificarea faptului penal, care poate 

„atrage după sine punerea sa în libertate 3). 

Tot Inalta Curte s. lil, prin decizia din 15 Febr. 1928 +), după 

divergență, hotărăşte că prevederile ultimului aliniat al art. 103 din - 

Constituţie, au ă fi interpreatate ca nişte. dispoziţii de ordine pu- 

blică,. dar această "ordine publică este de interes privat, în sensul. 

că părţile pot renunţa la beneficiul acestui text constituțional. 

Speţa care s'a prezentat era aceea de a şti dacă părţile, prin-. 

tr'o convenţie încheiată, pot renunța în mod anticipat la dreptul 

de recurs împotriva hotăririlor date de triburialul arbitral, în jude- 

-_ ata căruia au înţeles să supună diferendul lor._Cu drept cuvânt * 

se 'stabileşte că “părţile pot renunța la: dreptul de recurs şi 'chestia 

" neconstituţionălităţii unei .atari legi — care permite părţilor. să re-- 

1) 20 Iunie 1927 în Pand. Săpt., 1928, p. 101. | 
, 2) „Considerând că potrivit normelor generale, recursul în casare, 

în materie corecțională, are — în principiu — drept: scop reformarea punc- 

telor cari: au vătămat în mod definitiv drepturile învinuitului, în ipoteza ” 
în care acesta nu ar utiliza calea: recursului în casare“ - 

3) In momenttul tipăririi acestor rânduri Inalta Curte s. IL, a respins 
recursul unor ziarişti ilegal arestaţi, cari se plângeau. tocmai împotriva a- 
cestui fapt. Motivul respingerii nu-l. cunoaştem, întrucât decizia nu-i redac- 
tată ; el va trebui însă pus în concordanţă cu decizia Cas. S. U. Pand. Săpt., 
1928 No. 23, prin care se hotărăşte de înalta Curte" că. are drept să cen- 
zureze nu numai neconstituționalitatea unei legi, dar chiar a unui regulament. 
Sau a oricărei măsuri administrative ce-ar aduce atingere constituţiei, . 

2 Pand. Săptu 1928, p. 309.
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nunţe la recurs — nu poate fi :ridicată în acest caz, deoarece nu 

legea răpeşte părţilor “acest drept,. ci părţile însăşi convin să re- 
nunţe, nesilite de-nimeni. S'a voit să. se facă şi aci o aplicaţiune, 

întâlnită. foarte des, după războiu, în materie de renunțare la pre- 

lungirea contractelor de 'locaţiune. Legea a considerat nule renun 

ţările anticipate la. prelungire şi aceasta pe simpla consideraţie a 

censtrângerii voinţii. In cazul de față însă nu putea fi vorba de 

nici un fel de constrângere.: | o 

Deasemeni, deşi dreptul de recurs în casare e de ordin consti- 
tuţional, acest recurs devine. însă inadmisibil în ipoteza când hotă- 

_rirea putea fi reformată pe altă cale şi partea n'a uzat totuși de 

acest drept). Art. 103 din Constituţie declară dreptul de recurs 

în casare de ordin constituțional numai în ipoteza când, prin legile 

- existente, partea n'ar fi avut deschis dreptul de a recurge la o în- 
” stanță de casare?). Ra A a 

6. — Recursul in casare. — Prin expresiunea întrebuințată de 
constituantul nostru „recurs în casare“ nu trebuie, să ;se înţeleagă 

— aşa cum am: arătat mai sus — că recursul trebuie să fie în- 

'dreptat numai decât la Curtea de Casaţie ci numai simplul fapt 

că în rezolvirea 'unui diferend nu-i se poate răpi părţii dreptul de a 

parcurge şi ultima instanță de. control a modului de 'aplicare al 

legilor, instanţa de recurs. Am arătat că este criticabil acest sistem 

al legiuitorului român ; socotim şi mai criticabil însă sistemul de, 

a se da în căderea unor instanţe speciale, de natura administrativă, 

dreptul de a judeca recursul-prevăzut de art. 103 din Constituţie *). - 

Totuși, în faţa textului precis-al Constituţiei, Instanţa noastră 

supremă a fost obligată să recunoască că expresia „recurs în casare“ 

_nu înseamnă „recurs în Casaţie“ şi că al. ultim al art. 103 se referă 

numai la dreptul.de recurs în sine, care nu riâi poate Fi suprimat; 

- viu şi la instanţa care va avea să judece acest recurs. Astfel Comi- 
“tetul agrar, un tribunal administrativ cu competinţă exclusivă în. 

1) Cas. ], Dec. din 16 Iunie 1927 în Pand. Săpt., 1928, p. 269, | 
2) „Având în „vedere că în contra acestei sentințe s'a declarat re- 

curs, care însă nu este admisibil înaintea Curţii de Casaţie şi justiţie, pen- 
trucă partea interesată avea deschisă calea apelului înaintea tribunalului. ca 
for apelativ şi în contra sentinţei acestui calea de revizuire înaintea Curţii 
de Casaţie, ceeace n'a făcut, calea recursului în Casaţie, în baza:art. 102 
din Constituţie, la care recurentul se referă, nefiind deschisă. decât atunci: 

„ când, prin legile existente partea 'n'ar fi avut deschis dreptul de a recurge „la o instanţă de casare“... a | o & 
. 3) Această chestie va fi discutată cu ocazia unui alt studiu 

. ” : , *
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materie agrară 1), â fost :primit să judece astfel -de recursuri, ca - 

unul ce nu contravine textului constituțional. Va trebui însă, pen- 

-tru” restabilirea legalităţi, ca: justiţia, în întregimea ei, să se în- 

"toarcă în Palatul de Justiţie. a 

Nu putem să nu relevăm situaţia particulară pe care a creiat-o 

legiuitorul. constituant prin expresia „recurs.în. casare“: şi prin in- 

terpretarea care s'a dat acestei expresii. Dacă recursul în casare | 
înseamnă un recurs ce poate fi judecat de toate instanţele judecă- . 

toreşti şi chiar de instanţe speciale, atunci apare fără sens dispo- - : 

ziţia art.- 102 din Constituţie, care declară că pentru întreg Statul 

român există o singură Curte de Casaţie. Legiuitorul constituant a 

înţeles să creeze o singură instanță. de judecată. pentru verificarea -. 

dreptului obiectiv. Dacă n'ar fi avut această intenţie nu vedem care-i 

rostul art. 102. El nu poate fi interpretat decât în sensul că legiui- : 
torul a voit 'să stabilească, prin intermediul acestei Curți de-Casa- 
ţie, unitatea de jurisprudenţă în interpretarea dreptului obiectiv. 

„Art. 103, care- pune principiul verificării aplicării legilor din acest. 

punct de vedere, aduce o importantă derogare principiului din art. 

102 şi face astfel aproape, fără sens existența sa2). O singură 
Curte de Casaţie pentru întreg Statul se justifică numai din punct . 
de vedere al unităţii de jurisprudență. Din moment ce această uni- 
tate este complectamente periclitată prin faptul că verificarea drep- 
tului obiectiv se face, în afară de Curea de Casaţie, de atâtea tri- 

. bunale, Curtea de Apel sau tribunale administrative, principiul în- 
scris în art. 102'a devenit fără nici un fel de aplicaţie. Dispoziţia 
art. 103 al. final este foarte bună, însă expresiunca „recurs - în 

casare“ şi ideia de care a fost călăuzit legiuitorul când a între- 

buinţat-o, a dus la abrogarea art. 102, la distrugerea oricărei idei 

"de unitate în jurisprudență şin mod implicit la, „slăbirea noțiunii 
"de justiţie. 

Ar fi trebuit, pentru a căspunde obiecţiunilăr. semnalate, să se 

deschidă calea recursului în Casaţie, fără deosebire, tuturor hotă- 
„. ririlor judecătoreşti, aşa cum există în penal. Căci orice s'ar spune, 

-rațiunea care dictează această măsură. în penal e tot atât de 'puter- 

. 

- 1) Cas.'s. u.; 29 Sept, 1927 în Pand. “Săpt., 1927, . 741 ; Cas, III, 
1 Maiu 1925 în Pand Săpt., 1925, p. 484; Cas. III, 4 Martie 1925 în Pand. 
Săpt:, 1925, p. 90; Cas. s.u.,5 Noembrie 1925 în Pand. Săpt.,. 1925, p. - 
649 ; Cas, HI, 20 Martie 1925 în Pand. Săpt., 1925, p. 143; Cas. II, ii lu- 
nie 1926 în Pand, 'Săpt., 1926, p..714; Cas. LII, „26. Noemb. 1927.,.în Pand. 
Săpt., 1928, p. 90. 

2)Paul Negulescu, op. cit, p.. 496.
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nică şi “n 'civil sau comercial 1). S'au invocat două consideraţii îm- 

potriva acestui drept : i 

.. a) Părţile, în afacerile, mici, ar fi renunţat la dreptul de recurs, 

din cauza cheltuelilor ce-ar fi necesitat deplasarea lor la Curtea de 

' Casaţie; Această obiecţie a -fost în mare parte înlăturată. prin fap- 

tul că părţile n'au nevoie să vină să depună recursul la Curtea de 

Casaţie şi nici să se prezinte personal sau prin procurator la ju- 

decată :: după actuala lege Inalta Curte poate judeca după memo-- 

rii, iar recursul se depune obligator la instanța care a dat 'hotărirea 

"ce se atacă. . e | o 
b) Supraaglomerarea Curţii de Casaţie cu mulţimea de afaceri 

de mică importanţă ce i-ar veni dela toate instanţele de judecată. In 

această situaţie recursurile ar aştepta -ani de zile judecata, fapt care 

ar aduce părţilor grave prejudicii. | | 

Desigur, .aceasta este numai un: motiv aparent, care se putea. 

lesne remedia, printr'o nouă organizare a Curţii -de. Casaţie 2). 

v. 

Ş 2. — Recursul în materie disciplinară. 

.7. — Comisiile disciplinare.—O vie discuţie s'a născut în jurul 
chestiei de a şti dacă dispoziţiile ultimului al. al art. 103 din Con- 

stituție sunt aplicabile şi “n materie disciplinară. Diferite legi de 

organizare administrativă „iar acum în urmă. statutul funcţionarilor: 

publici, au introdus, pentru judecata funcţionarilor stabili sau ina- 

movibili, comisiuni speciale, menite să cenzureze' abaterile de ser- 

N 

1) Aşa cum s'a făcut prin legea Curţii de Casaţie din 1 Iulie 1905 
(Vezi Paul Negulescu, op. cif.,.p. 495). . Ă 

2) In adevăr, chiar în situaţia actuală, Inalta Curte nu mai poate 
face îaţă tuturor cerinţelor, Este. neapărat necesar să se creeze o nouă 
secţie, în căderea căreia să se dea judecata recursurilor în contencios pro-. 
priu zise şi a tuturor contencioaselor “speciale, succesiuni, timbru, impo- 
zite directe, vămi, pensii,. expropiere, etc., date azi în mare parte în iude-.. 

„cata Curţilor de Apel sau a instanţelor speciale : Secţia Ill-a-a Casaţiei ar - 
rămâne cu judecarea afacerilor comerciale și i s'ar defalca. şi- i 
materia civilă dată în căderea S. |. Astiel s'ar face-faţă tutusor parte gin 
Bar decongestiona Curțile de Apel, s'ar readuce justiţia în Palatul de ius- 
tiţie, s'ar desfiinţa justiţia excepţională şi s'ar satisface şi marea idee de, 
egalitate în justiţie, care stă la baza dreptului de recurs. La nevoie sar 
putea face complete de judecată duble : cu sistemul art. 17 din actuala lege 
a Casaţiei unitatea de jurisprudenţă ar putea fi menţinută. Dacă acest prin- 
cipiu al recursului în -Casaţie s'a părut intangibil în materie penală; acela motiv ni-l:impune şi *n materie civlă sau comercială... * . - ” i 

N 

)
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„viciu. Atât legile anterioare 1) -cât şi -statutul2) ca și toate cele- 

lalte legi de organizare?) votate de atunci, declară că deciziile 

"comisiilor disciplinare sunt definitive şi executorii. Pe de altă parte 

“art. 2 din legea Curţii de Casaţie din 1925 declară: „Deciziunile 

: Curţilor de apel şi“ale tuturor. Curţilor cu juraţi, precum şi. sentiri 

_ țele tribunalelor ordinare date ca instanţe de apel, sentinţele juris- 

dicțiilor speciale şi ale tribunalelor militare, în cazurile şi modul 

stabilit de lege, vor fi pronunţate cu recurs la Inalta Curte de Ca- 

„saţie“ 1). Cum aveau să fie armonizate aceste texte diferite şi 'n- 

special cum avea să se facă. față impetioasei cerinţi ca hotăririle 

date de aceste comisiuni să fie cenzurate de instanţele judecăto- 

reşti ? Jurisprudenţa a urmat în această privință în mod destul de 

fidel: sugestiile primite dela doctrină şi după mai multe încercări 

-de a se fixa, reușește să creeze o teorie, pe care, de data- aceasta, 
-o socotim definitivă, ” | | E 

8. — Decizii sau avize ? — In primul rând s'a pus chestia de 
a se ști dacă aceste. hotărîri sau decizii, cum le numește legea, ale 

comisiilor disciplinare, au efecul unor adevărate decizii judecă- 
toreşti, având deschisă împotriva lor calea recursului în Casaţie, 
conform art. 103 din: Constituţie. Căci neapărat, din moment ce 
ne găseam în fața unor decizii judecătoreşti, date chiar în materie 
disciplinară, dreptul de recurs în casare trebuia admis pe con- 
siderentul că: dispoziţiile contrare au fost abrogate prin noua 

Constituţie, în ipoteza când legile speciale erau anterioare Consti- 
” tuiţiei, fie sub forma înlăturării textului din legea specială sau din 

statut, care ridică dreptul de recurs, fie pe motiv că acest text 
contravine dispoziiţilor constituţinale, în ipoteza când aceste legi au - 
fost votate după promulgarea: Constituţiei. ” 
Am arătat în altă parte că aceste decizii ale comisiilor „de dis- - 

ciplină, instituite și organizate de statutul fur:cţionarilor publici 5), 
"şi de diferite legi de , organizare, n'au un caracter jurisdicţional: 

, 

1) Art. 51 din legea învățământului secundar şi superior din 1912: 
“„Hotăririle comisiunii vor fi executorii şi fără recurs şi se vor înainta de- 
îndată Ministerului, împreună cu dosarul afacerii. : 

2) Art. 55. 
".  8)Legea de: organizare judecătorească 1924, ete. | 

4) Este locul să se observe că: expresiunea Curtea de Casaţie pusă 
în legătură cu jurisdicţiile speciale, 'ar îi de natură să schimbe soluţia. 
5) Statutul funcționarilor publici, 1926, p. 38; Observaţii asupra 
statutului Juncționarilor publici în Revista de drept public, 1928, No. 1.
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“nu sunt părţile puse față 'n faţă 1), autoritatea deoparte, funcţio- 

“ marul de alta, având.să discute. puncte de acuzare' posibile de 
calificăt în drept. În materie penală inculpatul are să dea soco- 

„teală de anumite fapte precise, cari se pot încadra în texte. de. 

lege şi: cari sunt mai dinainte fixate şi penalizate. In materie dis- 

"-cipilinară nu există o enumerare â faptelor - cari. pot da naștere - 

la represiune 2). In materie disciplinară, fie că ne găsim sub im-. 

-periul statutului funcţionarilor publici, fie în faţa legilor. speciale, 
“lipseşte unul” din: elementele principale ale: acestei. jursidicții — 

„determinarea infracţiunii. Intr'o represiune disciplinară jurisdicţio 

-nalizată puterea superiorului ierarhic nu este discreţionară și nu:i 

aparţine lui dreptul de a pronunţa pedepse ?). Mi . 
9. — Aviz conform. — Aşa dar, caracterul acestor. decizii date 

„de comisiile de disciplină nu poate fi altul decât al unor simple 

"avize, aşa cum arată dealtminteri şi art. 52 din statut, supuse 

aprcbării şefului autorităţii. Garanţia funcţionarului constă în fap- 

tul că superiorul ierarhic nu-l poate pedepsi decât-în cazul când 
are avizul conform! al comisiei disciplinare. Dacă aceste hotăriri 
ale comisiilor disciplinare n'ar avea caracterul unor avize, ci al 
unor simple decizii judecătoreşti. executarea lor s'ar face fără să 
mai fie nevoie de aprobarea superiorului ierarhic4). . 

" Într'un. studiu recent colegul şi prietenul nostru C.- G. Rarin- 
» cescu %), după ce arată distincţia dintre decizii şi avize şi exa-: 
„minând textele de la noi, ajunge la concluzia că-i greu de precizat 
dacă ne găsim sau nu într'un caz sau altul, conchide totuşi că aceste 
hotăriri disciplinare au caracterul unor adevărate decizii -judecăto- 
reșt işi ca atare sunt succeptibile de recurs în Casaţie, conf. ar. 103 
din Constituţie. Părerea sa a fost formată, desigur, din două con-. 
sideraţii deopotrivă de puternice : Sa " 

1) L. Duguit, Traite de droit constitutionnel, ed. II, t. 1V, p. 252. 
2) R. Bonnard, Precis €lementaire -de droit administratif, 1926, p. 253 :.,,0 represiune e numită jurisdicționalizată, când greşelile şi pedep- sele sunt stricţ determinate printrun act legislativ şi când decizia e luată de un organ având caracter de jurisdicție şi după regulile normale ale. pro-. cedurii jurisdicţionalizate, (instrucţie prealabilă, desbatere contradictorie şi. liberă apărare). Deci jurisdicţionalizarea unei represiuni implică legalitatea pedepsii şi a infracţiunii, precum şi caracterul jurisdicţional, din punct de - vedere formal, „al puterii represive. Astiel represiunea penală este actuat- mente o represiune jurisdicţională în întregime“. . . ” „ ae Bonnard,-op.'cit., p. 253. . - 2 pi - 4) Vezi şi lucrarea noastră Statutul funcţionarilor publici, 1926, p. 38. 5) Recursul în contra deciziilor tribunalelor disciplinare, în - Revista 

de drept public An. II, p. 398, Vezi şi lucrarea sa Contenci i inistra. tiv român, 1926. 16! .Ş ont nciosului administra 

4 

7 | i - |
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. - ua) Deoparte, grija care-l preocupă pe autor ca cei mai'im- 
-portanţi funcţionari în Stat, stabili” şi inamovibili, să:.nu fie pri-: 

„_„vaţi de dreptul de a.se adresa instanţelor judecătoreşti. pentru a . 

cenzura actele autorităţii, chiar atunci când aceste: acte îmbracă for- 

„ma unei jurisdicții disciplinare. Această grijă este cu'atât mai vie la 
autor cu cât cunoaște care-i valoarea şi independența corpurilor 

corporative. : 

b) Dealtă parte, autorul a fost. influențat şi de două decizii ale 

Inaltei Curți, care adoptă această teorie 1). 

10. — Examinarea jurispudenţii. — Neputând discuta pe larg 
aci această problemă din punct de vedere doctrinal, să trecem să 

examinăm modul cum s'a comportat instanţa noastră supremă în 

această privinţă şi care au fost soluţiile adoptate de ea. Dar în prea- 

“labil, să examinăm textele de lege. 

Chestia de a şti dacă împotriva acestor decizii ale comisiilor 

disciplinare este sau nu drept de recurs, conf.. art. 103 din Cons- 

„ti uţie, era îngreuiată de faptul'că avem texte cari, la prima cetire, 
se arătau în totul ostile oricărei interpretări mai largi. Astfel, 

statutul funcţionarilor publici 2), legea învăţământului secundar şi”. 

superior din 19122), legea pentru organizarea judecătorească dis: 
1925 1), legea învățământului primar din 19245), etc.. edictau. 

unele în mod formal, altele în mod implicit, ridicarea dreptului de 
7 

_** 11) Cas. III, -Dec. 554 din 6 lunie 1927 în Pand. Săpt., 1927, p. 
732 ; Cas, III, 11 Mai 1927 înPand. Săpt.,. 1927, p. 710. D. Rarincescu se 
exprimă astfel despre. prima decizie : „Aprobăm în totul această conclu- 
ziune a deciziei Inaltei Curți s. II, dată sub preşedinţia distinsului magis- 
trat Ar. Alexandrescu şi care este în totul conformă cu principiile juridice . 
şi apeice, după cum am arătat mai sus“ (Revista de drept public, 1927, p. 

2) Art. 55: “Deciziunile acestei comisiuni .sunt definitive şi execu- 
torii“. Vezi în acelaş sens art.. 108 şi 110 din regulament. , 

3) Art. 51: „„Hotăririle comisiunii vor fi executorii și fără recurs . 
şi se vor înainta de îndată Ministerului, împreună cu dosarul afacerii“. | 

4) Art. 210: „„Hotăririle comisiunii disciplinare sunt definitive, afară . 
de acele ale. comisiunilor de pe lângă Curțile de Apel, în caz când pe= 
deapsa aplicată va fi suspendarea pe timp limitat, punerea-în disponibili. 
tate şi destituirea, în care cazuri ele pot fi supuse apelului la comisiunea . 
de pe lângă Curtea de Casaţie, conf. art. 201... etc.“. 

- Art, 211: „Hotăririle: comisiunilor disciplinare - se execută prin 
îngrijirea ministrului de. justiţie : ” - 

Pedepsele : prevenirea, mustrarea, sau eliminarea temporară dela 
înaintare se aplică prin deciziune ministerială, oricare ar fi „fost autori 
tatea care le-a pronunţat. 

” Celelalte pedepse : suspendarea pe timp limitat, disponibilitatea sau 
destituirea se aplică prin decret regal,. în urma raportului motivat al mi- 
nistrului de justiţie“. 

5) Art, 148: "„Hotăririle comisiunii centrale de judecată sunt defi-
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„ zecurs împotriva deciziilor disciplinare. După aceste texte, deciziile: 

comisiunilor erau definitive şi executorii şi nesusceptibile de recurs. 

Şi această dispoziţie nu se găseşte. numai în legile anterioare .Cons- 

tituţiei, dar chiar în cele posterioare. - 

Soluţia problemei — în cazul de faţă — ' depindea mai puţin de 

texte ; ea depindea mai ales de ideia: ce ne facem despre caracterul 

deciziilor disciplinare. Dacă socoteam că dânsele au un caracter ju- 

risdicţional, că sunt asimilate în“totul cu deciziile judecătoreşti, în 

această ipoteză era: firesc' ca dreptul de recurs, prevăzut de art. 

103, din Constituţie, să le fie deschis şi orice lege posterioară Cons- 

_tituţiei din 1923, care ar fi răpit acest drept unor atari decizii, ar fi 

"trebuit înlăturată ca neconstituțională ; pentru legile anterioare 

Constituţiei dispoziția prohibitivă' a dreptului: de recurs ar fi tre- 

buit considerată abrogată, în baza art. 103 din Constituţie și con-i 

form jurisprudenţei Curţii de Casaţie, dată pe baza art. 2 din legea 
organică din 1925. 

Dimpotrivă, dacă aceste -așa zise decizii disciplinare ar fi fost 

considerate ca simple avize, atunci soluția adopată de legiuitor, că 

* sunt definitive şi executorii, ar fi fost perfect juridică, deşi ca re-: 
dactare lasă mult de dorit. In acest caz s'ar fi putut înţelege şi dis- 
poziţiile art. 3 al. b din legea contenciosului administrativ din 

+1925.şi nu s'ar mai fi susținut neconstituţionalitatea acestui text în 
raport cu dispoziţiile art. 103 şi 107 din Constituţie. S'a susţinut 
că acest text ar fi neconstituţional în-raport cu art. 103 din Consti- 

! tuţie, deoarece, .în ipoteza că aceste decizii ale comisiilor discipli-. 
nare ar avea caracterul unor „decizii judecătoreşti, nu Îi se.putea. 
răpi calea recursului. Deasemeni, acest text 'ar fi neconstitu- 
ţional în raport şi cu art. 107  din- Cenștituţie, în ipoteza 
când aceste decizii ar fi considerate ca acte administrative, deoa- 
rece, în acest caz, conf. art. 3 al b suscitat, neputând fi atacate în. 
contencios 1); se violează art. 107. din Constituţie, care, printre ex- 

, cepţiile= dela controlul contenciosului administrativ, 'nu . „prevede şi 
'aceste acte. « „ 

In fața acestei discuţii | a fost chemată Inalta. Cicte să vină 
"să curme conflictul existent. Problema se pune în întregul ei într'o 

nitive şi executorii ; ele nu sunt susceptibile de recurs în “Casaţie. Aceste hotăriri se înaintează Ministerului împreună cu dosarul afacerii, spre exe- cutare“, 
| -* 1) Vezi pentru toată această discuţie în legătură cu art. 107 E - Constituţie Cas. ș, unite în Pand. Săpt 1928, No. 23... , O1 din
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serie de decizii zecente, deoarece în decizia din 12 Maiu, 1925 L), 

deşi — pe baza art, 103 din Constituţie — s'a admis dreptul de re- 

curs în Casaţie împotriva: unei decizii disciplinare şi nesusceptibile 

de recurs, totuşi problema nu s'a pus în desbateri. , 

Pentru prima dată această chestie e pusă în discuţie în toată . 

întinderea ei în faţa Înaltei Curţi:prin decizia din 6 lunie 1927 2). 

Prin această decizie se stabileşte în mod categoric că hotăririle 

disciplinare au caracterul unor: decizii judecătoreşti, susceptibile 

deci de recurs în casare: „Având în vedere.că prin art. 103 din. 

Constituţie, prevăzându-se că dreptul de recurs în casare este de 

„ordin constituţional, se stabileşte principiul că paitea vătămată 

prin vreun act al unei autorităţi, poate ataca cu recurs acel act, 

care până atunci 'nu era susceptibil de nici una din căile de atac 

prevăzute de legile ordinare sau speciale; . 7 

„Că, astfel fiind și întrucât,. în speţă, actul comisiei de disci-. 

plină, atacat cu recurs, nu este un aviz, ci este o hotărire dată de: 

comisia de discipiină, ca 0 instanță de judecată, instituită con- 

form art. 60 din legea pentru statutul funcţionarilor publici, hotă- 

rîrea ei, conform principiului arătat, este susceptibilă de. recurs“. 

| Este locul să observăm că chiar în această decizie principiile ! 
nu sunt: destul de clare. În adevăr, Inalta Curte consideră, în pri- 

mul aliniat, deciziile comisiilor de disciplină ca un act administra- 

“tiv, pentruca în aliniatul al doilea să le înfăţişeze ca decizii jude- 

cătoreşti, susceptibile de recurs. Dar, trecând peste eroarea de re- 

dacţiune; trebue să constatăm că din această decizie se desprinde 

ideia clază a dreptului de recurs împotriva deciziilor . comisiilor 

disciplinare. 

Asupra acestor principii sa revenit de Inalta Curte s. Î, la 

15 Iunie 1927 3), şi iată pe ce considerente : „Considerând că jude- 

cata disciplinară în contra magistraţilor se face de comisiile spe- 

ciale, instituite de legea de organizare judecătorească, iar hotăririle 

acestor comisiuni sunt susceptibile de a fi reformate: numai prin 

căile de atac indicate de această lege. Că printre aceste căi nu este 

"admis şi recursul la Inalta Curte de Casaţie“. 

Dacă Inalta Curte s'ar fi mulțumit cu acest singur conside,. 

rent nam fi avut nimic de zis şi am fi socotit decizia ei în totul 
întemeiată ; pentru a-şi sprijini însă şi mai bine soluția adoptată 

adaugă : 

- DCas, IM, Dec. 944 din 12 Maiu 1925 în Pand, Săpt., 1925, p. 688. 
2) Cas..III, 6 lunie 1927 în Pand, Săpt., 1927, p. 732. ai 

d. Cas. |, 15 Iunie 1927 în Pand.' Săpt. 1927, p. 704. 

7
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„Considerând. că principiul -prevăzut de. art. 103 din actuala 
“Constituţie, că dreptul de recurs în casare este de ordin constitu- 

" :ţional, presupune. un conflict de interese în care s'a angajat un li- 
litigiu asupra căruia a intervenit o hotărire dată de o instanţă ju- 
„decătorească,: ceeace rezultă din faptul că textul de mai sus (art. - 
103 din Constituţie), este aşezat sub capitolul „despre puterea ju- 

- “decătorească“, care se ocupă de procese de natură civilă sau penală, 
„Că, în specie, este vorba de o deciziune disciplinară, dată de 

„o comisie specială, instituită de legea de organizare judecătorea- 
'scă, la care Constituţiunea, precum s'a arătat, nu s'a referit şi care 
„nu poate fi atacată decât pe căile indicate de această lege 2). 

Am reprodus aceste. considerente tocmai pentru ase putea - 
observa, din modul de redactare, că Inalta Curte nu-şi are încă 
fixată o idee definitivă asupra caracterului acestor decizii discipli- 

«nare. Se pare că deşi le aseamănă cu deciziile judecătoreşti, aşa 
cum făcuse şi secţia II-a, asemănare decurgând mai ales din punct 
de vedere al efectului lor, totuşi, le deosibeşte de deciziile jude- 
„cătoreşti din punct de vedere al caracterului lor, arătând că art, 
103 din Constituţie s'a referit numai la deciziile puterii judecătoreşti, . 
„date în materie civilă şi penală. | | Ii 

Mai întâiu, din moment ce ne găsim, aşa cum s'a arătat mai 
sus, în faţa unor decizii disciplinare, având efectul unor decizii 
judecătoreşti, nu putem înţelege şi ne apare ca fără justificare dis- 
-tincţia Înaltei: Curți. Dar: acolo unde ni se pare şi mai criticabilă 
„soluţia adusă este că dispoziţiile art. 103 al. ultim din Constituţie 
se referă numai la materii civile şi penale. Textul constituţional 
nu distinge, ci pune principiul general al dreptului de recurs în: 
casare. Distincția făcută de Inalta Curte s. 1 este cu atât mai izbi- 

„> „toare cu cât s. III declarase că art. 103 al; ultim din Constituţie 
- „este aplicabil şi 'n materie administrativă (expropriere agară, de- 

cizii disciplinare) . 
| Dar, după părerea noastră,. socotim greşită redacţiunea atunci 
când în ultimul considerent Inalta” Curte stabileşte că din moment - ce în legea specială ai avut căi de reformare a unei decizii disci- 

_Plinare, nu mai poți uza de alte căi de atac decât acele prevăzute în | | N - 

1) In adevăr, este greu de explicat cum această decizie a fost dată de s, l-a Casaţie, care sia constituit şi cu procuror, pe când competenţa “aparţinea s. II], | | | Pa IE
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„legea specială. Desigur, acest principiu poate fiadevărat în ipoteza 

când prin legea specială s'a instituit un contencios administrativ 

special, deosebit de contenciosul -general, stabilit prin - legea - dela 

1925. In acest caz, în adevăr, dacă ai căi de atac prevăzute în acea 

lege, nu poţi recurge ia alte texte și la alte organe decât âcele din 

legea specială *). IE DI e 

Dar, în speţă, nu căile. de atac prevăzute. de legea specială 

pot 'rezolva chestia de a şti dacă- impotriva deciziilor disciplinare - 

există drept de. recurs: în casare, ci: numai caracterul pe care înțe- 

legem să-l atribuim acestor decizii. Din decizia examinată se pare 

„că şi Inalta Curte s. 1 înţelege să acorde acestor decizii discipli-“ 
nare caracterul. unor. decizii judecătoreşti, care n'ar putea să fie 

sustrase dreptului de recurs în casare. In acest caz soluţia Inaltei | 

- Curţi devine criticabilă, căci nu putea închide calea recursului. 

11. — Avize conforme. — Discuţia asupra caracterului acestor - 

decizii a fost.pe deplin tranșată de Inalta: Curte s. II, la 7 Dec. 

1927, în complect de divergență. Se stabileşte prin această deci- 

zie că aceste așa numite hotăriri n'au caracterul unor decizii ju- 

decătorești, ci sunt numai nişte simple avize. Rațiunea pentru care 

nu există drept de recurs împotriva lor este că ele nu constitutesc 

". acte de jurisdicție care să dispună sau să hotărască prin ele înşile 

aplicarea unei pedepse, cum sunt hotăririle judecătoreşti, ci inter- 

vin numai ca o condiţie sau element esenţial al validității actelor 

de autoritate — deciziuni — sau decrete — prin care se e aplică: pe-.. - 
depsele““ 2 _ 

Soluţia adoptată de Inalta Curte este în, totul juridică și co- 

respunde principiilor pe care le-am desprins din examinarea atentă 

a textelor de lege. Funcţionarul inamovibil sau stabil se bucură de 

“o garanție mai mare decât funcţionarul, amovibil. Actul adminis= : 

- 

1) În acest sens s'a pronunțat. Curtea de Apel s. | Cernăuţi! la 29 
Martie 1927 în Bucovina, An. |, p. 700. A se vedea în legătură cu această 
chestie Cas. III; 11 Mai 1927 în Pand: Săpt., 1927, p. 710. În această speță | 
se stabileşte de Inalta Curte că deciziunile de condamanţiuni date de au- - 
torităţile “administrative, pe baza unor legi speciale — în speţă legea de 
exploatare P.'T. T. — hu pot fi considerate ca' acte administrative de au- 
toritate, ci sunt acte de jurisdicție cu caracter penal, împotriva cărora le- . 
gea de urmărire prevede calea contestaţii la instanţele judecătoreşti - 
ordinare. , ” ” 

In privinţa justiţiei“ administrative cu caracter represiv a se vedea in- 
Noăp studiu al d. Vintilă Dongoroz în Revista de drept public An, III, 

0.1 

-2) Cas. XII, 7 Dec,. 1927 în Pand. Săpt., 1928, p. 276.
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trativ pe care. autoritatea îl face în ceeace-l privește pe dânsul, tre- 
“bue făcut cu consultarea anumitor organe instituite de lege. E.o. 

„garanţie în plus . pentru dânsul dar care nu. se poate întoarce 

împotriva-lui. Ar fi nedrept ca funcţionarul amovibil să poată să . 

deducă în judecata contenciosului actul administrativ care-l le- 

zează şi să n'o poată face funcţionarul stabil şi inamovibil. 

“Am arătat'că în speţă lipseşte unul din elementele determi- 

nante pentruca deciziile disciplinare să aibă caracterul unor. decizii 

judecătorești : le lipseşte forța executorie proprie.. Decizia disci- 

plinară are forță executorie numai în ziua când șeful ierarhic -o . 

aprobă. Fără această aprobare. nu poate produce nici un efect. Ia 

acest caz rămâne un simplu aviz conjorn, necesar pentru validi- - 
tatea. unui act de autoritate. . - 

* Dealtminteri, cum cu drept cuvânt observă şi Inalta Curte în 

dec. din:.7 Dec. 1927, legiuitorul n'a fost fixat asupra caracteru- 

lui acestor, decizii. Statutul funcţionarilor publici le numește une: 

ori avize, alte ori deciziuni.. Totuş, chiar dacă sunt numite deciziuni, 

“nu pot avea decât valoarea unor siinple avize, pe consideraţia 

principală că pedeapsa e pronunțătă tot de superiorul ierarhic 1), 

Chiar d. Rarincescu, în studiul citat (p. 401) recunoaşte că în 

ţara noastră cazurile cele mai frecvente sunt acele în care pedeap- 3 

sa disciplinară e dată de superiorul ierarhic, cu avizul comisiei. 

„disciplinare ; cazurile când ne găsim în faţă unor decizii” jurisdic- 
ţionalizate sunt mult mai rare; unul din aceste cazuri, după -D-sa, 
este acel prevăzut de legea de organizare judecătorească (art. 
198—211). ă | 

„Socotim însă că nici în acest caz nu'ne găsim în fața unor de- 

- cizii disciplinare cu caracter judecătoresc. Mai întâi, nu găsim su- 

* Ficient criteriul de deosebire dat de D-sa: „organizarea unor. ade- 

vărate instanţe de judecată”. Dar instanţele de judecată” sunt or- 

“ganizate şi'n statutul funcţionarilor publici şi totuşi, nu ne: găsim 

în faţa unor. decizii judecătoreşti. Este adevărat că d... Bonnard.. 

„cere, pentruca o represiune să fie numită jurisdicționalizată, în a- 
“fară de alte condiţii —- de exemplu, ca greşeala şi pedeapsa.să fie 

„strict determinate de-un act legislativ — şi condiţia ca o decizie | 
să fie luată de un organ având caracterul de jurisdicție şi după 
regulile normale ale procedurii jurisdicţionalizate (instrucţie prea- 

IDR. Boniard, op. "cit. 3 253; : „Prin urmare, A represiune dis- 
ciplinară jurisdicționalizată puterea Superiorului ierarhic m'ar -mai. fi dis- 
creţionară şi nici nu i-ar mai aparţine lui să pronunţe pedeapsa“. 

N - .
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labilă, desbatere contradictorie, liberă apărare). Dar, după noi, 'a- 

ceste condiţii nu sunt suficiente şi determinante. Considerăm drept 
caracter hotăritor al unei decizii judecătoreşti” puterea executorie 

proprie pe care o au şi determinarea prealabilă a vinei de servi- 

ciu şi a. pedepsei respective. Din moment ce aceste elemente esen- 

țiale lipsesc, nu ne 'găsim în fața unei decizii disciplinare cu ca- 
racter jurisdicţional, ci în faţa unui simplu aviz. 

Conduşi de aceste principii credem că legea de organizare 

judecătorească nu dă hotăririlor. 'disciplinare caracterul unor deci- 

zii judecătoreşti. Apărent, acest lucru ar putea să rezulte din fap- 

tul că art. 210 deschide împotriva acestor-decizii, în anumite ca- 

zuri, calea apelului la comisia de pe lângă Curtea de Casaţie, ins- 

tituită conform art. 20]. Acest drept de apel nu'poate constitui o 

jurisdicţionalizare a” deciziei ; este o garanţie în plus pentru func-! 

ționarii care 'se bucură de cea mai largă inamovibilitate, pentru 

magistrați şi numai în anumite cazuri (suspendare, mutare, desti- - 

tuire). Dar, şi această decizie n'are forţă executorie proprie şi nici 

vina de serviciu precizată anterior. - Astfel, cu -tot textul. îndoelnic 
al ast. 211 reese în mod clar că aceste “pedepse se aplică prin de- 
cizie ministerială sau prin; decret regal; ele se execută prin îngri- 
jirea - ministerului de, justiţie, deci a superiorului ierarhic. In faţa 
acestei situaţii hotăririle comisiilor disciplinare nu pot fi considerate | 
„decât ca simple avize conforme, cari pot fi imperative sau facul 
tative. În primul caz superiorul ierarhic este obligat să ia o decizie 
conformă. Alteori, această decizie conformă se reduce la obligaţia 
de a nu da o pedeapsă mai gravă. În. ultimul caz superiorul ie- 
zarhic este e liber să decidă cum crede de cuviință (Bonnard, op. cit. 

„p. 255). a 
- Un motiv pentru susţinerea tezei că: aceste hotăriri disciplinare 

au caracterul unor decizii judecătoreşti se poate deduce din faptul 
că ele se dau cu respectul. formelor procedurii jurisdicționale. Dar 
această formă. constitue numai unul din” elementele „deciziei  juris- 
dicţionale. | 

12. — Decizi: definitive şi executorii, — Există totuşi un text 
- de lege care poate repune în discuţie întreaga problemă a carac- 
terului deciziilor disciplinare. Dacă le socotim ca simple avize, ri 
se va spune, o facem cu călcarea expresă a legii. In adevăr, toate 
legile de care ne-am ocupat până acum declară aceste decizii de- 
finitive şi execulorii. Unele din ele arată chiar că nu există drept
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de recurs împotriva lor. Cum putem armoniza textul. legilor cu 

principiile la care am ajuns mai sus? . 

In lipsă de lucrări preparatorii şi de o expunere de motive des- 

voltată, suntem siliți să recunoaştem că legiuitorul n'a avut bine 

precizate aceste noțiuni și sensul în care le-a întrebuințat. Ținând 

socoteală. de; întreaga economie a legii, socotim că prin aceste. ex- 
presii s'a voit să se dea avizelor caracterul de definitivat, în sen- 

sul că. nu mai pot fi supuse dreptului de apel la vreo altă instanță - 

disciplinară; Aceste avize, din moment ce sunt date de comisie 
sunt definitive şi nici-vreo'altă comisie, nici comisia care le-a pro- 

nunțat, nu. mai poate reveni asupra lor. . 

In -privinţa termenului. executorii. trebue să recunoaștem că le- 

giuitorul a căutat să dea acestor decizii un caracter jurisdicțional. 

Pe deoparte s'a voit ca dânsele.să fie executate în mod obliga- 
riu de superioul ierahic:; pedealtă parte, cum în fapt aceasta-i o 

„imposibilitate, fiindcă nu există putere de constrângere care'să o- 
blige pe: superior la executare, expresia întrebuințată de legiuitor 
trebue interpretată în sensul că ne găsim în faţa unui aviz conform, 
care devine executoriu pentru superiorul. ierarhic în sensul că dân- 
sul nu poate lua nici o măsură Împotriva funcţionarului învinuit, 
dacă nu are avizul conform al comisiei disciplinare. Acest aviz de- 

„Vine €executoriu pentru dânsul, prin faptul că nu poate da o pe- 
'deapsă. mai mare sau una mai mică :decât acea prevăzută de co- 
misie. - - | 7 

Credem. însă că această intenţie. a legiuitorului — dacă a a- 
vut-o — nu va.putea fi aplicată în practică, deoarece superiorul 

"ierarhic având: dreptul de a da pedeapsa, are: şi dreptul de apre- 
ciere : nu va putea da o pedeapsă mai «mare, va putea însă da o: 

" pedeasă mai: mică. Dar, când serviciul public : funcţionează în mod 
normal, cu greu şi numai în cazuri cu totul excepţionale, s'ar putea 
refuza punerea în aplicare a unei hotăriri. disciplinare. . 
„Cu preţiosul concurs al jurisprudenţii problema este lămiurită. 
Linia trasată de Inalta Curte, în complect de divergență „a fost com- 
plectată 'și întărită. In sensul susținerilor de mai sus avem c serie 
de decizii incheiate cu hotărirea secţiilor unite 1). 

Dacă astfel stau „lucrurile, care este calea de atac împotriva 
acestor avize „ale comisiilor disciplinare ? Este calea generală pe 

+1) Cas.'11, 26 lan, 1928 în Pand. Săpt. 1028 4; Cas. s Aprilie 1928 în Pand. Săpf.,. 1928, p. 32g. SP 1928, p. 304 ; Gas. su
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care o avem deschisă împotriva tuturor actelor preparatorii ; să le 
atacăm odată cu actul definitiv, la existenţa căruia au participat. 
Avizele comisiilor discipilinare vor fi atacate în mod. indirect, pe 
calea acţiunii in “ontencios, ătunci când vei ataca actul de autori- 
tate care a perfectat aceste avize şi le-a dat existență legală. 

" Cu această concluzie putem aprecia la justa valoare garanți:: 
stabilităţii şi inamovibilităţii. funcţionarilor, Cu interpretarea că a- 
ceste avize ar avea caracterul „unor decizii disciplinare jurisdicţio- 
nalizate,. chiar dacă s'ar fi admis dreptul de recurs, conf. art. 103 
din Constituţie, încă funcţionarul inamovibil şi stabil ar fi fost de- 
savantajat faţă de funcţionarul amovibii, care e judecat de instan- 
țele judecătoreşti: — în principiu superioare justiţiei disciplinare. . 

Pe baza acestor concluzii: trebue să spunem că dispoziţiile | 
„103 al. ultim din Constituţie nu poate să-şi aibă aplicaţie în 

cra, înlăturând textele sus amintite -din legile speciale, de oarece 
aceste decizii disciplinare având caracterul unor simple - avize» 

„dreptul de recurs în casare nu se poate pune decât în cazul când 
s'ar fi ridicat căile legale de atac împotriva actului administrativ, 
care dă ființă legală şi forţă executorie acestor avize. . 

„7 

“a, Alexianu. — Supremaţia Constituţiei. - . E o a 1



Rolul Consiliului Legislativ 
  

; - . ] 

1. — Necesitatea Consiliului. — In epoca modernă a codifică- 

rilor, problema technicei legislative .a apărut în conştiinţa juris- 

consulţilor ca un element determinant. Desigur, nu se poate tă- 

gădui că în toate timpurile legiuitorul s'a preocupat „de forma. 

pe care o dădea preceptelor sale, de alegerea termenilor pe care-i 

- "întrebuința „de ordinea pe care o urma în aceste dispoziţii“ 2), 

Dar, acum în: urmă, şi 'n specialo dela redactarea codului civil 

„german, terminată în 1896, se pare că lumea juridică este stă- 

pânită de un curent nou, acela al părăsirii: vechii technice,  em- 
- pirice şi spontane, adoptând o technică ştiinţifică, menită să asi- . 

gure legiferării o unitate de direcţie, o perfectă: coordonare, în- : 

_tr'un cuvânt.să creeze legislaţiunii o. puternică structură de total. 

"-" Aceste preocupări au trebuit să influenţeze şi pe legiuitorul 

-nostru constituant, atunci când a înscris în Constituţia dela 1923, 

obligaţiunea înfiinţărei unui: Coaasiliu Legislativ. Raportorul Con- 

stituţiei în Senat, profesorul de' drept public. C. Disescu, se ex- 

piima astfel în raportul său :; „Experienţa zilnică ne arată că A- 

«dunările Leguitoare nu sunt apte pentru legile .organice şi com- 

plicate. Aceste legi cer cunoștinţi speciale, studii -și experiență. 

Chiar studiul dreptului nu este îndestulător. Legislaţia presupune 

- cunoştiința unei întregi enciclopedii. Este o technică legislativă, 

cum. este una juridică, una financiară“. Preocuparea cânstituan- 

tului a. fost deci aceasta: „Adunările Legiuitoare,: nu sunt apte . 

pentru o legiferare ştiinţifică din punct de vedere al technicei, 

Pentru aceasta trebuesc studii speciale, cunoștinţi speciale, care 

La 

l. Fe, Gay. — La technique legtstative « dans. la codification civile 

„moderne. (Livre du “Centennaire — Le code civile, 1904, „p. 989).
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nu le poate avea. decât un corp anume pregătit pentru aceasta“. 
Şi el a fost creiat prin art, 76 din Constituţie : “ 
+ Se “înființează un Consiliu Legislativ, a cărui menire este 
să ajute în mod consultativ, la facerea şi coordonarea legilor, e- 
manând fie dela puterea executivă, fie din iniţiativă” parlamentară, 
cât şi la întocmirea regulamentelor generale de aplicarea legilor. 

„Consultarea Consiliului Legislativ este obligatorie pentru 
toate proectele de legi, afară de cele cari privesc creditele . buge-. 
tare; dacă însă, întrun. termen fixat de lege, Consiliul Legislativ 
nu-şi dă avizul său, Adunările pot proceda la discutarea şi: apro- 
barea proiectelor, e - | | 

„O lege specială va determina organizarea şi modul de func- 
ţionare a Consiliului Legislativ“. 
„_„Ca' urmare a acestei dispoziţii constituţionale, s'a. alcătuit . 

legea din 26 Februarie 1935, „pentru. organizarea şi func- 
ţionarea . Consiliului Legislativ. Me E | 

Această lege, 'atât prin modul cum a organizat acest Consiliu, 
cât. şi prin. atribuţiile ce-a înţeles să-i dea, ca şi prin ideia 'do- 
minantă de care a fost călăuzit legiuitorul, deşi aceasta “nu apare 
destul de. clară din expunerea -de motive, nu corespunde în totul 
nici dispoziţiei înscrisă în art. 76 din Constituţie, şi nici o con- 
cepţiei generale ce. există în această privință, IN | 

„ 2. — Concepţia legiuitorului. — In primul rând, concepţia care 
a călăuzit pe legiuitorul dela 1925, făuritorul legii pentru organizarea. 
şi funcționarea Consiliului. legislativ, este în oarecare contrazi- 
“cere cu dispoziţiile art. 76 din Constituţie. Este adevărat .că lu- 
crările pregătitoare ale Constituţiei, în afară de raportul 
citat, nu ne lămuresc cu nimic textul aminitit, dar, dat fiind faptul 
că. autorul: expunerii de motive a legii din 1925, a. participat în „hip efectiv la redactarea şi discuţia Constituţiei, putem ușor să ne dăm seama de ideile . ce-au călăuzit pe constituant. In adevăr. în expunerea de motive, autorul “legii din 1925,- se exprimă astfel: | „o | A 

„Proectul pune însă o deosebită grijă ca acest organ con- sultativ, în îndeplinirea funcţiunilor .sale; să nu atingă întru. nimic prerogativele puterii legiuitoare şi libertatea inițiativei legilor, fie.- la guvern, fie la inițiativa parlamentară. ? . 
N - 

. „Deaceea, în mod hotărit e] prevede, că nici atu 

în faţa unei însărcinări de întocmire a unui proiect, Consiliul nu 
+ 

nci când sc: va găsi în faţa unui proect întocmit,. nici atunci când se va găsi 
+
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“va putea discută asupra oportunității proiectului sau asupra 'consi- . 

deraţiunilor politice. care-l determină. 

„Aceasta nu intră în competenţa Consiliului, ci în suverana 

judecată a puterii executive sau a puterii legiuitoare. 

| „Din acest punct de vedere Consiliul legislativ este un organ 

de technică legislativă. 

„Consiliul se. găseşte limitat în cadzul: competenţei. sale . -spe- 

ciale, care nu poate cuprinde — nici în cea mai largă accepţiuney 

a noțiunii de politică juridică — noţiunea şi înţelesul general al 

politicei lato-sensu sau a politicei pur şi simplu“. 

Desigur, aceasta a fost concepţia legiuitorului constituant şi 

acesta trebuie să fie şi rolul Consiliului Legislativ. Şi totuşi, auto- 

rul Legii Consiliului Legislatv se contrazce pe deantregul, atunci 

când în expunerea de motive, ceva mai jos, înşiră astfel atribu- 

ţiile acestui nou organ: . 

„c) de a cerceta la aceleaşi cereri şi după aceiaşi procedură, 

studiile preliminare, expunerile de motive, anteproectele şi proec- 

- tele de legi şi de regulamente generale întocmite de guvern şi de 

“a propune modificările de formă sau de fond pe care le-ar recla- 

ma: corectitudinea şi claritatea redacţiuni” juridice, coordonarea ' 

cu principiile şi concepțiunile economice, sociale şi politice ale Cons- 

tituției, cu dispoziţiunile legilor şi. regulamentelor în „Rinţă. şi cu. 

trebuințele sociale și progresele ştiinţifice”. 

Organul care era menit să nu se ocupe „nici în cea mai lagă 

accepție a noțiunii de politică juridică” — de concepții politice este 

totuşi chemat să „coordoneze legile cu principiile şi' concepţiile 

economice, sociale și politice ale Constituţiei”. - a 

Contradicţia apare - deci flagrantă. Şi să nu se creadă 

că-i -vorba : numai de o scăpare din vedere în expunerea de 

înotive. Aceste idei ale. expunerii, de motive au devenit, neschim- 

bate, texte de lege: art. 2 al. c şi art. 58. 
Aceste atribuţiuni. ale Consiliului, sunt în contradicţie. cu: 

"rolul său de organ de technică legislativă, aşa cum repetă de mai 

multe ori expunerea de motive, „Şi cum rezultă din textu art. 76 din” 

Constituţie. - Da | 

3.. — “Technica legislativă; - — Din întreaga concepție care a 

stat la baza alcătuirii Consiliului, legislativ, un lucru se desprinde 

cu evidenţă: Consiliul legislativ trebuie . să fie un organ. de 

lechnică legislativă. Dar legiuitorul dela :1925. n'a. sesizat cu pre-.. 
ciziune care-i cuprinsul acestei noțiuni. Căci, după cum “spune pro- 

rr 

,
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3. 

fesorul Geny, în. lucrarea citată, „technica - legislaţiei - constă, în : 
esență, din ansamblul procedurilor, prin mijlocul cărora sursa capi- 
tală a Dreptului pozitiv la cei: moderni, Legea scrisă, se găseşte 
“adaptată rolului..său. specific,-'care nu-i altul decât direcţia precisă 
„a acţiunilor umane către scopul ultim al oricărei organizări ju- .: 
ridice. In adevăr, e vorba,. pentru legiuitor, de a formula reguli 
fixe, imperioase, categorice, cari să fie de- natură să stabilească o 

„delimitare oarecare a, intereselor umane în conflict şi să asigure 
"- „ordinea necesară desvoltării vieţii sociale, , Considerată în sine, in- 

- venţia unor asemeni reguli, statuând asupra complexităților lumii 
reale, constitue 'un procedeu de technică juridică. Dar technica le- 
gislativă propriu. zisă nu: se realizează decât în modurile de. for- 
maţie. şi de.elaborare a acestor reguli legale ; şi sub această în. : 
făţișare este locul s'o considerăm aici“; i 

După această concepţiune, care ate darul de a se ridica dea- 
„supra celorlalte: concepţii 1), technica legislativă este arta cu a- 
jutorul căreiă se poate adapta .un :text de lege ideilor cari l-au 
călăuzit pe legiuitor, căci „legea scrisă este o expresie a gândirii . 
umane.cu ajutorul limbagiului, adică prin cuvinte sau prin asociere: 
„de cuvinte,. destinate să producă la cei cărora se. adresează o miș- 

1 

1) A se vedea asupra concepției technicei legislative Savigny — Vom 
Beruf unseres Zeit fir  Gesetzgebung und Rechbwissenchajt şi Traită de: 
droit roumain, trad. Ch. Guenaux, t. |, Paris, 1885 S$ VII—VIII, p.14—21; 
& XII—XV, p. 32—54; W. Arnold,.Cultar und. Rechisleben, Berlin , 1856 ; 
A. Colmo, La tâchnica juridica en la obra profesor Geny în Revista juridica y de ciencias sociales, Buenos—Aires, 1916, p. 6—7. R. von lhering, Z?Es- 

"pri du droit romain, trad. de Meulenaere, 3-e edit., 1887—1888, t.. III, S$. 42—68 ; t, IV, p. 1—301 ;.Ihering, Du râle de la volonte dans la 'possession,. trad. de Meulenaere, Paris, 1891, $ IX, .p. 124—170. B. Windscheid, Lear-: buch des Pandektenrechts, Frankfurt A. M., 1906,-$, 24, p. 110—112 ; ]. Kohler, Rechtsphilosophie- und Universalrechigeschichte, $ 10 ; R. Stammler, |. Wirtschaft und Recht nach der materialistichen Geschichtsauffassung, Leip- zig. 1906, p. 161—162; L. Michoud, La Theorie de la personnaliie morale „et son application en droit francais t. 1; R. Saleilles Droit civil et droit compară în Revue internationale de Penseignement, 1911; Fr.-Gâny, La conception pentrale du droit, de ses sources, de sa mâthode dans Poeuvre de R. Saleilles. (1'oeuvre juridique de R. Saleilles, Paris, 1914. A se vedea savanta lucrare a lui Fr. Gâny — Science .et technique en droit prive positif, . t. HI, 1921, în special de unde împrumutăm această bogată bibliografie. A se vedea Is. N, Micescu, La personalit& morale et tindivision comme cons= tructions juridiques, Paris, 1906—-1907 ; N. Titulescu, Essai “Sur une th6o- rie generale des droits €ventuels, Paris, 1907—1908 ; C. GQ. Partheniu, Le dorit social sur les choses, Paris, 1908—1909, lucrări citate toate de d. Geny. A se vedea deasemeni pentru studiul acestei chestiuni Fr. Geny. — Methode “finterpreiation et sources en droit prive positif, ed. II, Paris, 1919. Geny adică în vol Ell al lucrării citate întreaga şi complecta bibliografie în a-
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"care intelectuală, asemănătoare. cu aceia câre sia născut în su- 

“fletul persoanelor dela care emană'.1).: | i 

- “? Geny adâugă: „Într'un chip mai larg trebuie să spunem că 

legislaţia reprezintă o operă literară :siri generis, adică având un 

obiect clar specificat. De aceia vom fi cu toţii de acord să recunoaş- 

tem fără greutate că „legea bună“, „codul bun'“, trebuie, înainte de 

“toate să prezinte calităţile cerute oricărei opere literare, - care se . 

adresează inteligenţii şi voinţii, mai- mult decât imaginaţiei și sen- 

timentului : unitate, ordine, preciziune, claritate”. N o 

Aceasta este menirea technicei legislative. Înr'un cuvânt ea 

trebuie, după expresia dd. Colin şi Capitant, să. traducă prin cu- 

vinte, idei cari sunt, ele înşile, reprezentarea realităților. In vederea 

acestui scop a :fost creiat Consiliul legislativ, care nu se poate 

ocupa de fondul proectelor de legi aduse în deliberarea sa, ci nu- 

mai de technica redactării lor.: Proectele de legi. reprezintă cu- 

rentele de viaţă socială, idelile şi gândurile cari animă colectivitatea . 

întrun moment dat ; ele trebuie să rămână în întregime în căderea 

Parlamentului. „Considerată în fondul său, vreau să spun în na-. 

tura sa intimă şi ca element al lumii sociale, Legea este izvorită - 

din viaţa colectivă şi. nar putea. să înceteze să, facă parte din- 

 triînsa, numai prin simplul fapt că a trecut prin creerul unui le- 

giuitor., Acesta nu poate nesocoti nepedepsit acest caracter emi- 

namente sociologic al operii sale, pe care, desigur, trebuie să-l cons- 

truiască atât după experienţele trecutului, cât şi după nevoile: mo- 

mentului şin vederea nouilor cerinţe ale viitorului: Dar dacă 

voim să vedem mai curând : în Lege, - mijlocul -de a da 

conduitei umane, direcţia precisă şi fermă de care are nevoie, dacă 

o considerăm, nu numai ca pură expresie a unei realităţi sociale, 

că ca procedeul destinat 'să 'adapteze unor anumite scopuri activi- 

"tatea oamenilor și dacă ne întrebăm sub -ce formă va putea mai 

bine să atingă siguranţa efectului, „care constituie, ca sursă a 

“Dreptului pozitiv, cea mai' bună ' justificare „îmi pare că trebuie, 

"înainte de toate, s'o tratăm ca act al unei. voințe bine determi- 

nate;-tinzând, graţie sancţiunilor de care dispune, să impună altor 

voințe, într'un chip pe cât de adequat posibil, conţinutul propriei, 

sale voințe, prin intermediul limbajului” uman și cu toate resure. 

sele care se pot găsi la acesta“ 2), i i 

Di 

“1 Gâny,.op. cit, p. 996. Me 
2) Geny, op. cit. p. 996—997. ”
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Acesta este: esenţialul a ceiace -se numeşte-technică legislativă. 
“Şi acest lucru a înțeles constituantul să dea în căderea Consiliului. 
Legislativ. Căci nu se poate! închipui că acest legiuitor a voit să . 

- supună cerzurei Consiliului curentele de opinii, idele cari se des- 
prind din viaţa socială şi care sunt şi trebuie să rămână de exclusiva 
competenţă 'a Parlamentului. - a 

Textul legii actuale, ca şi expunerea de motive, nu corespund 
însă 'cu' aceste. principii. In loc ca legea să se mărginească să dea 
in căderea Consiliului Legislativ examinarea proectelor : din punct 
de :vedere al: technicei legislative, ea dă posibilitatea. ca proectele 
de legi să fie examinate în vederea „coordonării cu princpiile. şi 
concepțiunile economice, sociale. şi politice ale Constituţiei și: cu. ” trebui;ițele sociale şi progresele ştiinţifice”. Iată deci un, vast câmp. 
de activitate, în care Consiliul Legislativ este chemat să facă po- “litică socială şi politică generală, să discute concepţiile cari stau "la baza proectelor, să ie găsească poate în contradicţie cu con- cepţiile „sociale, economice şi politice” ale Constituţiei, să se pro- nunțe astfel, cu alte cuvinte, chiar. asupra oportunității proectelor. 
Este adevărat că avizul. Consiliului este pur consultativ ; vom ve- dea mA e importanţa şi rolul lui în'sistemul- nostru parla- mentar. NR , . N - 4.'— Desbaterile pailamentare. — Desbaterile. parlamentare, cari au avut loc cu ocazia votării, legii Consiliului Legislativ, ca şi cu ocazia discuţiei art.:103 din Constituţie, sunt de natură a ne înfăţişa cu totul diferit rolul acestei instituţii, | „Astfel, cu ocazia discuţiei legei organice a Consiliului la Ca- meră, d. deputat Gr. lunian, făcea aceste juste observaţii : „_* „Ne arătaţi că acei cari făuresc legile trebuie să poată în- deplini: două funcțiuni : aceia a technicei juridice şi aceia a politi- . cei legislative, Şi ne arătaţi cât sunt de variate cunoştiințele nece- sare pentru îndeplinirea acestor funcțiuni şi cât este de greu să: le posede cineva. d 

„Citind expunerea Dv. de motive, am impresia că nu sunteți tocmai bine. edificat asupra a ceiace. se înţelege prin techriica ju- ridică. Oare Dy,, Domnule Ministru, nu înţelegeți prin technica juridică opera pe care jurisconsulţii o realizează prin interpretarea. legilor și adaptarea lor la: condiţiunile noui de. viață socială şi po- litică, atunci când nu intervin modificări legislative, care să înlo- cuiască textele vechi şi perimate, cu altele noui şi potrivite ? Noi aşa cunoaştem technica juridică. Dar poate că Dv. faceţi aluzie.
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la technica juridică' specială, legislativă, care constă 'în arta. de. 
a înscrie în. texte precise concepțţiunea legiuitorului”. - 

Şi, odată stabilit ce este technica legislativă, d. lunian. adaugă 

mai departe, „ocupându-se de rolul şi atribuţiile Consiliului Legis- . . 

lativ:. : . 
„lată, D-lor: un proect întocmit de guvern, pe baza unei 

concepţiuni pe 'care guvernul o cunoaşte, pe care este stăpân, pe 

care trebuie să rămână stăpân şi Dv. trimeteţi în cercetarea . Con- 

siliului Legislativ, nu redactarea proiectului de lege, ci cercetarea 

şi redactarea expunerii de motive... Expunerile de motive consti- 

tuesc latura politică în elaborarea unei legi şi aceasta aparţine 

exclusiv fie Parlamentului, fie D-voastră. Consiliul Legislativ nu. . 

poate şi nu trebuie: să aibă alt ăcădere decât eă examineze din 

punctul de. vedere al technicei juridice, în legătură cu Constituţia 

şi legile existente, proectele . de legi, în forma în. care Dv. le 

" înaintați. ae IE | 

| „Dar Dv. îi cereţi să propună „modificări de formă sau de 

fond, pe care le-ar reclama corectitudinea şi claritatea redacţiu- 

nii juridice, ...coordonarea cu principiile şi concepțiunile economice, 
„sociale şi politice ale . Constituţiunii. - . 

„Deci coordonarea nu numai cu principiile, ci şi. cu concep- 
țiunile Constituţiunii. Consiliului Legislativ nu se va -mărgini să 

cerceteze dacă proectul este cumva în. discordanţă cu principiile 

Constituţiunei ; el va putea cerceta care au fost concepțiunile eco- 

nomice, sociale și politice ale Constituantei, în momentul când a 

- reţinut un principiu şi să pretindă înlăturarea proectelor care, după 

părerea sa, n'ar cadra cu concepţiunea economică, specială sau 

politică a Constituţiei. DP - 

„Vă întreb: cu o asemenea 'zedacţiune şi cu asemenea atri- 

buţiuni, pecare. le-aţi dat Consiliului Legislativ, mai stă în pi- 

cioare textul Dv., text care corespunde preocupărei unanime de a : - 

păstra intact prerogativele: Parlamentului. şi prin care Dv. spuneţi 

că Carsiliul Legislativ n'are. e: dreptul să/se ocupe de corisidera- 

țiuni politice ? e 
„Apoi cum să nu se preocupe de considerațiuni politice; când 

“Dv., cu prilejul examinărei fiecărui: proect, îl trimeteţi să se preo- 

cupe de concepţiunile sociale, economice şi politice; pe care Cons- 

tituanta le-a avut în vedere la un moment dat“ 1). 

1) Desbateri Camieră. M. Of. 7 Martie 1925, p. 1583. 
pa
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Aceste critici, formulate dealtfel şi de alţi oratori, n'au găsit 
nici un răspuns precis din partea Ministrului de Justiţie, propună- 
torul şi susținătorul legii.: In adevăr, în: răspunsul pe care acesta-l 

"dă la Cameră, confirmă punctul de vedere exprimat de lege; la 
Senat, unde proectul a fost discutat în urmă, revine complectamente 
asupra celor declarate la Cameră, dar fără a. modifica și textul 
legii. Să redăm însă declaraţiile dela Cameră: _ 

„D-l G. G. Mârzescu, ministrul justiţiei : Totă aşa, d. Gr. 
lunian,. se revolta şi perora cu aceiaş emfază, cum se poate su- 
bordona iniţiativa guvernului sau iniţiativa parlamentară, verifi- 

- cării Consiliului Legislativ, până şin cancepţiunile politice, So- 
ciale şi economice. | 

„Dar. ce înseamnă D-lor a coordona o lege, Constituţiei, dacă 
"nu concepțiunilor ei ? Şi când caracterul avizului Consiliului e con- 

ASR 
N 

sultativ, nu poate să fie vorba de subordanare. Ce? D. Gr. lu- . 
nian, voeşte ca îin viitor un proect de lege țărănist, cum a fost acel - 
al chiriilor, depus de d-sa în 1919—1920, să fie întocmit pe baza 
surpării 'dreptului de proprietate sau a concepţiei constituţionale a 
proprietăţii, proprietatea individuală ?“ 1). 

„Iar la Senat, acelaş Ministru' declara : „Dar aceşti consilieri 
temporari, oricâţi ar fi ei, au a se pronunţa numai asupra obiectu- 
lui proectului și nici de cum asupra oportunității lui sau conside- 5 

„raţiunilor politice care-l determiră. Opera politică este a „guver- 
nului. , - : 

„ uD. Emil Petrescu: Şi a Parlamentului, 
„D. G. G. Mârzescu : Se înţelege, opera guvernului şi a ma- 

jorităţilor parlamentare care-l susțin. 
„Cum numai guvernul are răspunderea în fața țării, pentru " această operă, se înţelege că Consiliul Legislativ, nici constituțio- . „ naliceşte, nici altminteri, n'are nici o răspundere. Dealtminteri; tot rolul său este pur conslutativ. . Ă | - 
„D. Emil Petrescu: Legile se votează tot de Corpurile Le- 

“giuitoare;. . ' - 
„D. G. G. Mârzescu : Desigur, dar este altceva. Ministru este 

liber a nu ţine seamă de avizul Consiliului legislativ. Și chiar 
„dacă ar înfrânge dispoziţia 'din proect și şi-ar lua libertatea să' 
discute proectul în oportunitatea lui sau consideraţiunile politice, 

1) Desbateri Cameră, M, Of, din 10 Martie 125, p. 1550.
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încă guvernul are " posibiliiatăa de a'nu ţine seam 'a de acest 

“aviz'1). , 

3 

5.— Examinarea fondului proectelor.: — Am arătat concepţia 
neclară şi şovăelnică a autorului legii în” privinţa rolului şi atri- 

buţiunilor Consiliului Legislativ, ca şi criticele ce s'au adus acestei 

__concepțiuni. Să: examinăm acum dacă această concepţie este de 
“acord cu textul şi spiritul art. 76 din Constituţie şi-să vedem apoi 

dacă dispoziţiile acestea ale. legii Consiliului Legislativ, -privitoare - 

la “cercetarea proectelor de legi în' raport cu concepţiile economice, 

sociale şi politice ale Constituţiei, cadrează cu Sistemul nostru po- 

_litic şi cu spiritul Constituţiei noastre. 

Lucrările preparatorii ale Constituţiei, referitoare la; art.. 76, 

în afară de raportul dela. Senat, nu ne'aduc absolut nimic. care să 

lămurească câtuşi de puţin intenţia Constituantului. Totuşi, cu o- 

cazia discutării art. 103 din Constituţie, referitor la controlul cons- 

tituționalității legilor, Ministrul Agriculturii Al. Caastantinescu, 

spunea în Senat: „Şi tocmai pentru ridicarea prestigiului legilor, 
mai ales acum, când s'a luat şi o altă garanţie preliminară, și pen-' 

“tru guvern şi pentru Dv., căci'și iniţiativa privată și inţiativa” gu- 

vernului nu vin înaintea Dv. decât după ce trece prin purgatoriul 

“unui Consiliu: Legislativ, care va vedea dacă o lege este constitu- 

țională sau nu“, 

lar. puţin mai departe, acelaş. ministru afirmă : „Ceva mai 

„mult, pentru a asigura că legile vor fi făcute în, spiritul constitu- 

țional, sa pus' în această Constituţie o îngrădire şi anume: că 

nici guvernul, nici membrii Corpurilor Legiui toare, pe cale de ini- 

țiativă particulară, nu mai pot propune o lege în Parlament, fără 

ca ea să fi trecut înaintea Consiliului Legislativ, pe care l-aţi votat :. 

şi care va avea, ca cea: dintâi a lui datorie, să observe ca legea pro- 

pusă, fie de guvern, fie din iniţiativa particulară, să nu violeze 

principiile constituţionale“ . , 

“Din aceste discuţii se “poate lesne vedea că arinăipil care a 

călăuzit pe legiuitor în această privinţă a fost foarte neclar; legiui- 

torul ordinar a şovăit să adopte în totul concepția exprimată în 

Senat cu ocazia discutării art. 103 din Constituţie, concepţie care ni 

dobândise însă valoare de lege, deoarece nu fusese intregrată în 

art. 76 din Constituţie. Lucrările preparatorii. şi desbaterile parlă- 

mentare nu ne pot aduce decât indicaţii asupra intenţiilor cari au 

1) Desbat. Senat, M.-Of. din 5 Martie '1925, p. 501. 

N
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stat la baza acestei instituţii. Dar aceste lucrări inu pot avea o va- 
„ loare interpretativă, atunci când ideile" ce se desprind din ele n'au 
devenit text: de lege!). | 

: A dat Constituţia în căderea Consiliului Legislativ, dreptul 
de a examina proectele de lege în raport cu concepţiile economice, 
sociale şi politice ale Constituţiunei ? Iată problema:care urmează a .. 
fi rezolvată. Constituţia conţine în această privinţă o singură şi la- . 
conică expresie : menirea acestui Consiliu este să ajute, . în mod 
consultativ, „la facerea şi coordonarea legilor“. Iar legea: specială 
de care vorbeşte Constituţia, nu va putea să determine altceva 
“decât „organizarea și modul de funcţionare al Consiliului. Prin 

- urmare, competența Consiliului este fixată prin Constituţie. Incon- 
estabil, legiuitorul 'ordinar este în dreptul lui să interprete/şi să 

arate cum. au a se aplica termenii neclari. ai Constituţiei. “Cu 6 
singură condiţie : să nu depăşească textul şi spiritul "Constituţiei. 

In adevăr, poate Consiliul Legislativ, după textul şi spiritul 
Constituţiei noastre, să examineze constituționalitatea proectelor 
de lege supuse deliberării. Parlamentului ? | - 

Principiul care stă la baza Constituţiei noastre, ca şi a tuturor 
Constituţiilor moderne, este. principiul separaţiei puterilor. Consti- 
tuantul însă, tocmai pentru a asigura o bună funcţionare a acestui: 

„sistem, a derogat dela acest principiu, îngăduind puterilor să se ț 

controleze reciproc. Dar această “derogare este de strictă interpre- 
tare şi ea nu se poate extinde în afară-de cazurile anume preci- 
zate de Constituţie, | E . | 

“Dreptul de a cenzura actele Parlamentului. este conferit de 
Constituţie Șefului Statului şi puterii judecătoreşti. Dar acest 

” drept apare categoric exprimăt în art. 88 şi 103 din Constituţie, pre- 
cum dreptul puterii judecătoreşti de a cenzura actele puterii 
executive este clar formulat în articolul 107 din Consti- 

Î
.
 

tuţie. Aceste texte constituind derogări. dela principiul separaţiei - 
puterilor, sunt de strictă interpretare. Din cuprinsul art. 76 din Con- . 

„.. Stituţie, nu rezultă că acest Consiliu ar avea alte drepturi decât 

i 

de a ajuta, din punct de vedere al technicei legislative, la facerea 
şi coordonarea legilor. . . o e 

6. — Consecințele, acestui examen. — Totuşi, legea organică 
a Consiliului Legislativ, a dat în căderea acestuia dreptul .de a 

. 1) Asupra valorii juridice. pe care o au destabterile parlamentare, -a se vedea Cas. S. U., 14 Martie 1929 în Pand. Săpt., 1929, 'p. 409, -
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, examina proectele de legi în raport cu concepțiile economice, sociale 
şi politice ale Constituţiei, (art. 2, al. c). A stabilit cu alte cuvinte 

un control -al constituţionalităţii legilor a priori, în afară de con- 

trolul'a posteziri, prevăzut de art. 103 din Const. 

Consecințele cari decurg de aici, pentru. sistemul nostru sala. 

mentar şi pentru viața noastră publică, sunt numeroase. Să le 

examinăm pe rând. |, - ” IRI 

a) Dreptul peniru Consiliul Legislativ. de a examina constitu- 

ționalitatea proectelor. de lege, constitue un pericol penru viaţa: 

parlamentară. In. adevăr, singur Parlamentul, ca reprezentant al 

suveranităţii naţionale, este îndreptăţit să se facă ecoul curentelor 

de opinii,pecare să le poată transforma apoi în lege. Cenzura, dacă - 

aceste curente de opinii au depășit textul Constituţiei, este dată, 

a posteriori, în căderea justiţiei, a Curţii de Casaţie în secţii-unite. - 

Controlul a priori prezintă mari desavantagii, asemenea acelora 

pe care le-produce .advisory opinions din Statele-Ulnite şi care 

" l-au făcut pe savantul profesor Lambert, să denumească această ati- 

tudine a justiţiei „Le gouvernment des juges"”. In adevăr, dată 

fiind autoritatea şi valoarea Consiliului Legislativ, avizul acestuia. 

purtând asupra constituţionalităţii unui proect de lege, poate avea 

trei consecinţe : - 

1 Creiarea. unui conflict între guvern, Parlament și Şeful: Sta- 

tului. Când acest 'organ de înaltă autoritate în Stat, vine să a-" 

„firme că un proect de lege este în contradicţie cu concepeţiile eco- 

_nomice, sociale şi politice ale Constituţiei, Şeful Statului, care are 

dreptul de iniţiativă a legilor, se va vedea pus într'o situaţie destul 

de delicată. Este adevărată el nu este răspunzător de actele pe. 

care le face, dar nu-i mai puțin adevărat că El a jurat să păzească 

Constituţia şi legile Țării. Şi la noi problmea devine şi mai grea - - 

de oarece constituantul a fost- foarte laconic când a fost vorba de 

„concepţii econmice; pe care să le fi prevăzut în Constituţie. 

Dacă, la cererea guvernului, EI. trece peste avizul Consiliului 

Legislativ, poate apărea într'o lumină destul de nefavorabilă 

în faţa - opiniei. . publice: Avizul Consiliului Legislativ îl 

obligă pe Şeful Statului să-şi facă acest examen de” 

conștiință. "Dacă El împărtășește, avizul, guvernul său trebuie să 

renunțe la proiect, :sau trebuie să plece. Dacă. proectul este pornit. 

din iniţiativă parlamentară, conflictul poate naște între Parlament 
şi Şeful Statului. In Franța, președintele Republicei. are dreptul 

de a refuza sancţiunea legilor pe care le- ar socoți contrarii Consti- 

+
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tuţiei, trimiţându-le din nou; în desbaterea Adunărilor..El n'a uzat 
niciodată de acest drept; toată lumea e de acord să recunoască că . 
dacă ar uza de 'acest drept ne-am găsi în faţa unei adevărate lo- - 
vituri de Stat. La noi situaţia e cu totul altfel. Iată deci că avizul 
Consiliului Legislativ poate provoca un conflict destul de grav şi 
ştirbi din rolul şi autoritatea” Parlamentului, care trebuie să fie 
regulatorul vieţii noastre constituţionale. | i . 

2* Consliul legislativ impietează in atribuţiile justiției. Atunci 
-când Şeful Statului și Parlamentul au trecut totuș peste avizul Con- 
siliului,» privitor la neconstituționalitatea unei legi, acest-aviz- poate... * 
avea efecte foarte grave asupra validității unei legi. Mai întâi, o 
lege care se promulgă, având pecetea Consiliului Legislativ că este 

„Recostituţională, este o lege izbită de o 'oarecare invaliditate. A. 
genţii administrativi şi particularii n'au încredere deplină în forța .. 
acestei legi ; aducerea ei la îndeplinire lasă de dorit; toți aşteaptă 

„să se pronunţe justiţia asupra constituţionalităţii, Ajungem la si- 
tuaţia pe care atât de luminos o arată Paul Duez: „Opera legis-.. - 
lativă este până acum produsul unei colaborări. mai mult sau mai 
puţin nuanţată, a Parlamentului şi a guvernului: Cu controlul ju- 
risdicţional al constituționalităţii, chiar redus la simpla observare 
a regulelelor constituționale rigide, judecătorul devine în' practică 
asociat la opera legislativă. În adevăr, legea nu dobândeşte în fapt 
valoare juridică definitivă decât dacă Curtea de Casaţie şi Corisi- 
liul de Stat i-au recunoscut constituționalitatea ; până la această 
recunoaştere “formală, nesiguranța planează asupra eficacităţii ju- 
ridice a legi"). e 

lată deci o primă şi serioasă stânjenire adusă. Parlamentului. 
. Dar avizul Consiliului Legislativ, dată fiind marea sa autoritate, 

» poate influenţa hotăririle' Curţii de Casaţie. Desigur, îi va. rămâne: 

+ 

întreaga libertate de a decide acestei Inalte Curți, dar, dată fiind: 
» compunerea. Consiliului, cu foştii magistrați. dela Casaţie, rămâne 
“o autoritate care va cumpăni în hotărirea Inaltei Curți. Dar nu a- 

cesta este pericolul cel mai, grav, ci un: altul. “Influența „mare a 
„Consiliului Legislativ se poate resimţi' chiar asupra Parlamentului, 
"lată un proect de lege propus, fie de Parlament, fie de guvern. 
Consiliul Legislativ îl consideră contrariu cu principiile politice, so- 
<iale sau economice ale Constituţiei şi arată modificările ce tre. - 

„1)- Paul Duez — Le contrâle juridictionnel de la constitutionnalite des lois en France dans Melanges AM. Hauriou, 1929, p. 247. . - 
*
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buesc făcute. Parlamentul acceptă aceste modificări. In afară de 

- faptul că ne-am găsi atunci în. faţa unei. guvernări a Consiliului 

Legislativ, mai rezultă însă şi o altă situaţie. Legea verificată de 

Consiliul Legislativ şi declarată constituțională poate totuşi să con- 

țină dispoziţii! neconstituţionale. Situaţia - părţii „care. s'ar. adresa 

Inaltei Curți să ceară a declara necostituţională dispoziţia . încri- | 

- minată, s'ar găsi mult înrăutățită, căci ar avea. în contra ei opi- 

" niunea unui corp constituit, dată însă în desbateri secrete. Ni se 

-va obiecta, că. avizele acestea,.ale.. Consiliului sunt: pur facultative 

şi. nu vor putea influenţa justiţia. Nu este însă aşa, Deşi de.drept 

ele sunt pur. facultative, tctuși, în fapt au şi trebuie să: aibă o. 

mare autoritate, căci altminteri. existența instituţiei n'ar fi cu nimic 

justificată. Şi tocmai penru a putea să capete instituţia o cât mai 

mare autoritate, ea nu trebuie să se preocupe decât. de technica. le- . 

gislativă şi nu de concepţiile politice ale legilor în.râport cu con-. 

cepiile politice ale Constituţiei. Am înţelege cel mult ca el să poată 

examina dacă legile proectate ating, din punct. de vedere al cons- 

tituționaliăţii rigide, textul Constituţiei... - . 

30 Atribuţiile de „politică constituțională pot duce la discredi- 

tul instituției, . 

După legea “organică a Consiliului Legislativ, în afară de con- 

silierii permanenţi, se pot numi, pentru diferite lucrări, consilieri . . 

temporari. Numărul acestora nu este limitat şi nici condiţiile lor de | 

recrutare. lată un guvern care doreşte să treacă un proect complect 

' necondtituţional. Ştie că va avea. împotrivirea consilierilor per- 

manenţi ; va numi imediat un număr mai mare de consilieri tempo- 

rari, care vor hotări așa cum va voi guvernul !). Instituţia ajunge 

“astfel! o jucărie în mâna partidelor politice şi ea nu va repre=. 

zenta altceva decât o cheltuială inutilă în bugetul. Statului. Ni se 

va spune poate că aceşti. consilieri permanenţi pot face opiniune. 

aparte. Noi socotim însă, cu toată practica, de azi a Consiliului Le-. 

gisltiv, că în concepția legiuitorului. na fost să dea posibilitate să 

se facă opinie separată. Când într'o secţie se ivește divergență, a- - 

“aceasta se va tranşa de secţiile-unite ; minoritatea însă. nu poate 

să facă opinie separată, în primul rând pentrucă legea nu prevede 

aceasta şi.'n.al doilea rând pentru că s'ar'aduce.o mare. scădere 

A “prestigiului instituției. Criteriile cari obligă | minoritatea . Inaltei 

” Curți să semneze hotărirea majorităţii sunt aceleaşi şi aci. 

1) Vezi art, 52-şi 2 din legea Consiliului Legistativ.
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“Dar admițând că s'ar. putea 'face opinie separată de consilierii 
permanenţi, să vedem care ar fi valoarea ei în sistemul actual al 
legii Consiliului Legislativ, Legiuitorul a făcut, după părerea noas-. 
tră, . o. 'regretabilă . greşală, atunci când a conceput ' existenţa 
consilierilor, permanenţi:în. chipul cum a conceput-o. In adevăr, în 
expunerea. de_motive, autorul.legii, vorbind. de aceşti consilieri 
spune : „consilierii: permanenţi . asigură continuitatea operii, consi- 
lierii temporari competența. şi experiența permanentă de specia- 

| lişti şi referenţii doctrina şi technologia legislativă”'. Şi această 
idee este repetată de Ministrul. Justiţiei în' Desbaterile dela Ca- 
meră : „„Desigur, consilierii temporari: vor domina în aceste ma- 
terii de specialitate, dar cel puţin un consilier permanent trebuie.să 
asigure continuitatea în. cunoştiința generală a legilor. Vedeţi, aici: 
stă motivul hotăritor al creerii consilierilor permanenţi. Nu veţi 
putea avea legi coordonate cu Constituţia-şi cu celelalte legi dacă nu - 
"veţi avea un organ care să le cunoască general şi permanent. Nici: 

„ consilierii temporări, nici consilierii amovibili nu pot asigura conti- 
nuitatea.: Căci coordonarea nu se poate face cu cei'ce se ocupă în - 
răstimpuri. sau cu cei cari nu-şi au asigurată ontinuitatea funcţiunii 
lor”. La Senat, răspunzând obiecţiunii ridicată de d. Senator Poli-: 
crat, Ministrul Justiţiei, spunea : „Numărul consilierilor temporari 
nu este însă determinat și nici nu poate fi determinat, pentrucă - 
nu este bine să fie determinat. Nu se. poate asimila consilierul per- manent-cu consilierul temporar. Consilierul permanent trebuie să - asigure continuitatea, pe când. consilierul temporar. trebuie 'să pro- 
cure competenţa şi experiența utilă; ori unde s'ar găsi şi la oricâţi.-. 

Ce valoare. va avea. opinia separată a unor consilieri cari 
nu reprezintă decât continuitatea, faţă de opinia consilierilor. 

- temporăti, cari. reprezintă competința şi experienţa permanentă de 
specialitate ? Incontestabil, noi socotim: că este o eroare” regre- 
tabilă a legiuitorului această concepție despre consilierii. perma-. - 
nenţi ; aceşti consilieri trebuie să fie savanții doctrinari -şi teh- 
nicienii desăvârşiți, care. să dea formă “impecabilă . legilor. “Dar, 
în 'siutaţia de azi, sistemul consilierilor temporari poate. discre- 
dița instituţia în cazul când aceasta își insuşeşte rolul de a exa- 

tice şi sociale. 

Pai constiuţionalitatea legilor şi concepţiile lor economice, poli- 

b) Consiliul: legislativ nu este autorizat. de legea ordinară 
„să cerceteze constituționalitatea legilor. Am arătat că din textul 

art. 76 al Constituţiei. nu rezultă dreptul pentru Consiliu : de a 
*
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“cerceta. constituţionalitatea legilor ;: că acest. drept: rezultă însă. din “ 

art.. 2, al. c. al legii organice a Consiliului.- Trecând peste toate 

obiecțiunile arătate până aici, “şi din punct de vedere juzidic şi 

dini punct de vedere -politic, trebuie să adăugăm un argument în 

plus; tras din examinarea textelor. In fapt,: socotim că art.. 2, al. 

c, adică textul care autoruiză controlul constituționalităţii proectelorc - 

de lege, a fost abrogat de dispziţiile art. 58 din lege, în cuprinsul” 

următor: „În îndeplinirea funcţiunii lor, secţiunile, subsecţiunile, 

comisiunile; precum şi secţiunile-unite nu pot discuta oportunitatea 

lucrării şi : consideraţiunile politice“. Ori, dacă nu pot discuta 

consideraţiile, politice, cum pot să ' examineze proectele. în raport 

cu concepţiunile politice" ale Constituţiei ? Este un adevărat non- .- 

“sens. "Termenul. acesta este aşa de vag şi aşa de larg încât anu- 

lează tot.ce's'a. spus în art. 2, al. e.“ Sa 

| O singură obiecţiune ni sar putea face: Legiuitorul consti- 

“tuant, prin art. 76, a impus Consiliului Lăgislativ, sarcina de a 

ajuta la facerea şi coordonarea legilor. Ori, ideia de 'coordonare 

_a legilor nu implică în sine şi ideia coordonării legilor ordinare cu 

Constituţia ? Mai: întâi, legiuitorul dacă! ar fi voit să facă acest 

"lucru, ar fi spus-o în mod. expres. In această “materie de excepţii, 

nu se poate extinde interpretarea pe cale de analogie. Chiar însă 

dacă în această expresie ar intra posibilitatea unui control al con- 

_stituţionalităţii, el n'ar putea fi făcut decât. din punct de vedere 

„al constituţionalităţii rigide. Ma | 

7.— Sistemul legislaţiei actuale: — Am arătat toate obiecţiu- 

“nile cari se ridică "impotriva ideii de a 'se da în căderea Con-.. 

siliului Legislativ,: dreptul de a judeca : concepțiile proectelor de, 

„lege în raport cu concepţiile  'sociale, economice şi politice. ale, 

Constituţiei. Dacă s'ar simţi necesitatea unui organ. care să facă 

această operaţie, . corectând activitatea Parlamentului, el ar trebui ... 

altfel alcătuit 'şi-având un: rol'cu totul deosebit. Ideia unui astfel 

a fc ridicată la: Cameră, de d. deputat Gr. lunian, în 

aceşti termeni : „Să vă mărginiţi pentru technica juridică la ser- 

viciile” juriştilor reputați, care, într'o secţiune a Consiliului să dea 

forma. cuvenită proectului de lege, iar pentru politică legislativă, 

" care nu mai este evoluționistă şi. care este radical - transforma-. 

- toare, care — cum drept spuneţi — cere cunoașterea istorică a ” i 

împrejurărilor, cunoașterea” stărilor sociale, economice şi politice 

şi cunoaşterea ideologiei din care se inspiră, -pentru aceasta să fa- 

ceţi apel la oamenii cei nai competenţi, -la specialiştii . din toate 

-- “derorgan a fost 

“G. Aesianu. — Suprerzaţia Constiteţiei - a | 12. -
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ramurile de activitate, să 4 creiaţi dar un Consiliu Legislativ, com- 

pus din, reprezentanţii diferitelor ramuri de „profesiuni şi categorii 

„de interese, ca să răspundă în acest chip. ia acea mare nevoie a 

colaborării competenţelor, nevoie “atât de mile simțită, încât surit 

numeroşi acei cari cer constituirea celui "de-al _doilea corp, pe. baze. 

- profesionale“, Şi ca urmare a acestei idei. D-sa „cerea! alăcuir irea' 

unui Consiliu economic naţional, „compus “din reprezentanţii tutii- 

ror categoriilor 'de interese și având „o. secțiune legislâtivă' alătu- 

rată de el, care să desbată, cu oamenii cei mai competenţi, “toate-" 

problemele. la ordinea zilei şi care să ofere. astfel garânţia rostirii 

cuvântului, competent asupra . fiecărei! probleine” . a 
Dar aceasta este 'cu totul altceva. Este unul "din corectivele, 

care 'se propun să se, aducă actualului regim parlamentar. Orice 
_” atribuţii de natura aceasta, date Consiliului Legislativ, vor face din ” 

"el un element care să ducă către alcătuirea unui parlament. tech- 
nic. Dar aici intrăm într'un domeniu cu „totul diferit; „care „scapă 
preocupărilor studiului „de faţă. 

-În. „sistemul actual al legislaţiei, trebuie. să , constatăm că nici 
Constituţia, nici legea organică a. Consiliului n'a dat în cădereă 
acestuia dreptul! de a aviza asupra constituţionalităţii legilor.. Ai 
fi acordat aceste drepturi, „ar fi însemnat să. facă. dintr'însul un 
organ “eminamente politic „care să aibă” soarta „Senatului . 'conser- 
vator“ din timpul lui Napoleon, „care, departe de a fi păzitorul 
Constituţiei, deveni, din contra „agentul ' activ al transformății ei 
în favoarea puterii personale, pentru a ajunge, către sfârşitul Im- 
periului al doilea, a doua Cameră Legi slativă, examinând legile 1 nu 
numai. din punct de vedere , al constituționalităţii, + ci şi. din! acel 
al oportunității 1), - : 

Consilul Legislativ! nu are şi nu trebuie să aibă zelul : acesta, 
atâta vreme „cât se menţine. actualul regim parlamentar. E] trebuie 
să fie organ de technică legislativă, în sensul care l-am dat acestui 
cuvânt ; îşi va dobândi astfel o largă şi importantă „Disiune și. v 
deveni, prin lipsa oricărei „preocupări de natură politică — Poli 
tică legislativă, bine. înţeles —— pe care. în chip inevitabil trebuie 

_s'o aibă atunci când examinează _proectele' de legi în raport cu con- 
cepțiile economice, politi ce şi sociale ale Constituţiei, „un organ de- 
terminant în activitatea legislativă, Dar, pentru, „aseasta trebuie șchimbată - nu numai! concepţia despre Consiliul “Legislativ, ci, si 
organizarea sa. 

. o. . aa ae 

Da H. :Bertân* — -Devolutia 3 constitutionnâll- au Second Empire; * i. 
DER * 

these, Faiiş, :1900, citat. de P.. Duez, op. cit.,-p. 220... 
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„5. 1 —Domeniul Regulamentului, 

i — "Tegalitatea regulamentelor. —, In desbaterile “Inaltei 

Curți a venit deseori, atât sub acțuala lege a învăţământului pri- 

mar, cât şi sub cea veche, următoarea speţă : 

Un director de şcoală primară, înlocuit din direcţie, îşi re- - 

'vendică! dreptul 'de stabilitate în această funcţie, pe baza textului 

- din regulamentul legii. Să examinăm însă textele: 

„„Ditecţiunea şcoalelor mixte 'şi.a şcoalelor de băieţi, spune 

art. 70: din lege, o va avea un bărbat. Direcţiuinea şcoalelor de 

fete o'va avea o învățătoare. e 

„Postul de director sau de directoare. se va încredința învă-- 

șătorului sau învățătoarei de gradul cel mai înalt şi cu avizul in- 

i spectorului primar” | 

In. art. 121 din regulamentul legii învățământului primar, se 

prevăd. condiţiile în care, se, dobândeşte şi se pierde postul de di- 

rector. Se stabileşte, ce a înțeles legiuitorul prin expresia învăţă- , 

forul în gradul. cel mai înalt şi se precizează € cazurile. î în. cari poate 

E înlocuit un director. _ _ 

Ministerul a înlocuit o serie "de. directori. pur. şi “simplu, fără | 

mici o“ “vină: din motive politice şi fără îndeplinirea vreunei . “for- 

malităţi sau condiţii « cerute. de actualul art. 121. din șegulament. "În 

  

acţiunea “de contencios pe care au făcut-o directorii înlocuiţi, apă- ,. . 

rarea principală ; a Ministerului a fost că directorii. de şcoală , nu se,, 

bucură de. stabilitate, putând fi înlocuiţi oricând. fără nici, o. formă asa 

care să le. asigure o garantare a dreptului lor şi, că, în orice caz, 

stabilitatea prevăzută i în, regulament. n'are nicio valoare. și trebu- 

eşte înlăturată, ca- una -<e nu-i. „prevăzută în: vlege. . 
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Această apărare a Ministerului a. fost împărtăşită atât de: 
Curtea de Casaţie!) cât şi 'de instanţele de apel?), în mod ne- 
desminţit aproape. lată cum se exprimă Inalta Curte:, : - 

„Considerând că stabilitatea şi inamovibilitatea funcţionarilor: 
publici, constituind sisteme principiale de organizare -a funcţio- 
narilor publici, urmează .să. fie prevăzute în lege, sau ca legea să. : 
autorize printr'o dispoziţie a ei puterea executivă de a înscrie și 
regulamenta condiţiile de stabilitate în „regulamentul pentru apli-. 
cațiunea legii;:. - E 
„Că, orice îngrădiri sau restricțiuni pe cari puterea executivă 

le-ar impune administraţiunii: publice, pe cale generală: de regula- 
ment, în ce priveşte stabilitatea „funcţionarilor, nu pot fi operante, 
dacă o dispoziţiune de' lege n'a-autorizat-o să facă aceasta ;. 

„Că dar, ceiace: regulamentul de aplicațiune ar prevedea în 
„această privință, fără ca legea să spună nimic, constitue un adaus, 

» care modifică legea, întrucât consâcră principii pe. care-ea nu le-a. - x 

prevăzut; Sa A - 
„Considerând că stabilitatea directorilor, de şcoale urbane: 

"nu este înscrisă şi regulamentată de. legea organică .respectivă; | 

„tea să le ia, dacă credea că este necesar ; 

„Că. această lege nu autoriză puterea executivă să prevadă în 
regulamentul de aplicaţiune; o atare stabilitate ; i 

„Că, totuşi, regulamentul  prevăzând-o, a modificat legea, 
adăogându-i dispoziţii de principii, pe care numai legiuitorul pu- 

„Că, procedând astfel, puterea executivă. a depăşit atribuţiu- 
nile sale, cari constau numai în a lămuri . şi” desvolta principiile 
legii ; că dar regulamentul de aplicaţie pe care ca l-a întocmit, în 
speţă, este neaplicabil în ce priveşte dispoziţiunile cari garantează. 
situaţia directorilor de: şcoli urbane ; | | 
„Că dar," aceşti directori sunt revocabili ad nutiim, de undă. rezultă că în speţă Ministrul înlocuind pe recurent, fără îndepli- 

'nirea formalităţilor prescrise de regulament, nu a: săvârşit nici un act nelegal“. 

a) tabilitatea -şi inamoviblitatea funcţionarilor publici, ua. "mează să fie” prevăzute în lege; 

„19 Gas, MI, 30 Dec. 1920 în Pand, Săpt,; 1926, p. 739, | pe asi. 21 Oct. 1926, în Pand. Să 4, 1926, , 3 i Buc., 15 lunie 1926 în procesul Cristina Belian. P . paz. 880 Apel L, 

„___ Din examinarea acestei decizii se desprind următoarele prin-. cipii : Ma a i 

oz
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_b) Dacă nu sunt prevăzute, legea trebuie să autorize prin- 
tr'o. dispoziţie. a ei puterea executivă de a înscrie şi regulamenta 
condiţiile de stabilitate în regulamentul pentru aplicaţia legii ;.. 

c) Orice îngrădiri sau restricţiuni. pe care puterea executivă 
le impune administraţiei pe cale : generală .de regulament, în ce 
priveşte stabilitatea funcţionarilor, nu pot fi operante. dacă o dis- 
poziţie de lege n'a autorizat-o să facă aceasta; 

d) Un regulament care ar prevede o.atare “stabilitate trebuie 
înlăturat la. cererea administraţiei ; | Se 

ec) In lipsa unei stabilităţi prevăzută de lege, directorii de 
şcoli primare sunt. revocabili ad nutum. 

Să examinăm. pe rând aceste concluzii ale Inaltei Curți. 
| 2. — Stabilitatea trebue prevăzută în lege. — Stabilitatea şi. 
inamovibilitatea funcţionarilor sunt sisteme. de: ;organizare a func- 
țiunei publice şi nici decum a funcţionarilor publici. Este adevărat 
că în urma acestei organizări a funcţiunii” publice profită şi func- . 
ţionărul ; de aci decurg şi pentru dânsul anumite avantagii şi anu- 

„mite drepturi, dar măsura în sine este luată în vederea bunei func- 
ţionări a serviciului public şi nu în vederea organizării funcţiona- 
rilor. „De altă parte, inamovibilitatea nu-i un drept „subiectiv al 

" funcţionarului, pentrucă -nu-i stabilită în interesul său. Când 
Statul decide. că anumiţi funcţionari nu vor putea fie „suspendaţi 
mutaţi sau. revocaţi decât după anumite formalităţi şi de o anu- 
mită autoritate, scopul său este numai de-a asigura. -buna' func- 
ţionare a serviciilor publice. Fără îndoială, rezultă avantagii pen- 

_tru aceşti funcţionari şi desigur Statul contează pe aceste avantagii 
pentru a avea agenţi mai buni; dar nu acesta este scopul deter- 
minant al inamovibilităţii” 2). . 

Inamovibilitatea sau stabilitatea, deşi constituese sisteme de 

organizare a! serviciului public, pot, totuşi fi organizate prin re- 
gulament. Regulamentul, de necontestat, « de esenţa. organizării ” - 

“serviciului public.. Autorităţile. administrative au dreptul de a face 
regulamente, în mod formal, dela Constituţie și dela principiile 

generale cari guvernează : organizarea: administrativă 2). „Fiecare 
din marile autorităţi publice are puterea de a reglementa. în. sfera 

sa; acolo unde această putere nu funcţionează, înseamnă că a 

fost suprimată, dar acolo unde funcţionează, nu-i în virtutea unei 
delegaţii a legii, ci în propria sa virtute” *).. 

| . 

DL, Duguit-—Traite de. droit constituționnel, “t; III, ed. ÎI, 1923, p. 189. 
- -2)M -Hauriou—Precis de droit administratif, 1927, p. 451-452, 
3)M. Hauriou — op. cit. p. 452. 

4
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+.» Autorităţile “publice “au :deti “6: puterd propti€ : de” organizare. 

-“Ligea: a: 'venit-să impieteze “în' ăcest! dorieiu și Să: “estrângă drep- 

turile 'regulamentului ;'* “regiilamentil,: “având - drepturi: şi “tradiţie - 

istorică: anterioară legii; poate” fi pus; în- măterie de orgânizare ad- 

-“ministrativă; aproăpei pe acelaş :picior-cu: legea. „Puterea “regle- 

mentară: nu'intervine: decât pentru reglementărea' funcționării ser- 
viciilor publice. :Dar:acesta trebuie înţeles în'sens larg, cuprinzând 

: "nu numai” organizarea'interriă 'a serviciului, ci: şi activitatea” parti- 

cularilor în raport cu serviciul“ întru ațât cât: interesează “func- 
- ționarea sa' aa 

Dacă acestea sunt principiile în materie de reglementare din 

proprie iniţiativă, se schimbă ele în favoarea: regulamentului 

2 "atuati' Fând autoritatea adininistrativă care alcătueşte regulamen- 

“tul este autorizată de lege pentru acasta ? In acest caz: puterea le- 

gislativă nu deleagă nici o parte din atribuţiile sale puterii exe- - 

"cutive, căci în sistemul separaţiei puterilor, puterea delegată nu 

"se poate delega.! Legea vine în! „acest caz să amintească adminis- 

traţiei pur şi: 'simplu o obligaţie ' pe care aceasta o are de a lua mă- 

surile necesare pentru punerea în aplicare a unei legi. Adminis- - 

traia este: îndreptățită să ia aceste măsuri chiar fără invitaţia pu-. 

terii legiuitoare; căci dreptul. ei de a lua măsuri reglementare 

"este" anterior dreptului puterii legislative de a legifeta. Formula, 

câre'apare în mod nedesminţit la sfârşitul fiecărei legi şi prin care” 

puterea : legisativă inviă administraţia să alcătuiască un regula- 

: ment, care să explice şi să complecteze legea, n'are nici un fel de 

"valoare juridică: şi nu poate da regulamentului alte calități şi drep- 

“turi decât 'acelea cări-i sunt în mod nedesminţit recunoscute. Fie 

” deci că ne găsim în faţă unui regulament alcătuit din proprie ini- 

ţiativă şi "n “virtutea! dreptului propriu de a reglementa, fie că .ne 

găsim' în faţa unui "regulament alcătuit după invitaţia puterii le-: 
” gislative, vom aplica aceleași principii de inteipretare. 

:3. — Poate fi creiată stabilitatea pe cale de regulament ?. — 
"Odată - acest lucru stabilit, să: venim - să examinăm dacă 
stabilitatea: şi : inamovibilitatea funcţioaărilor poate fi creiată pe 

“cale .de-regulament. Din moment: ce stabilitatea. şi inamovibilia- 
- tea: funcţionarilor publici constitue un sistein de - organizare a ser- 

+ viciului: public; nu.se poate contesta dreptul şi puterea regulămen- 

pa ae 
SES ai 

tului de a reglementa această „materie. Administraţia este" aceia 
. ' - ” - 

DR: Boţinara, Prizis sicrie de droit public,„1925, p. 90—91. 
4
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care “aplică! legile, care “organizează. - servitiul” "public în “vederea 

acestei mişiuni a sale. In' mod” spontan şi "firesc, administraţia este 

obligată să creeze anumite norme după” cate” va “funcţiona servi- 

'ciul public); Dispoziţia cuprinsă în art: 88 al: 9 “din Constituţie : 

„EI face. regulamente necesare pentru executarea - legilor, “fără să : 

| poată vreodată modifica sau “suspenda legile şi nu poate 'Scuti pe 

nimeni de executarea lor, se referă şi la! regulamentele de admi- 

nistraţie. Şi în - acest caz şetul puterii executive trebuie * să res- 

pecte aceleaşi norme, cări sunt generale, şi cari nu disting. Dacă” 

există o lege de organizare a unui serviciu public „regulamentul 

- de aplicație al acestei legi trebuie — neapărat . — să îndeplinească . 

toate condiţiile cerute de. Constituţie o - 

Pot fi însă cazuri când serviciul „public se orgânizează pe 

bază. de regulament; pentru fincţionarăa serviciuliii intern şi pen- 

tru funcţionari, în raporturile lor de serviciu, regulamentul are 

aceiaşi putere ca şi legea. “Totuşi, autorii: germani?) socotesc să 

. regulamentul ' de! organizarea “serviciului public n'are acelaș putere 

ca şi legea şi în nici un caz nu se pot dobândi drepturi” câştigate 

pe bază de „regulament. Această teorie e conibătută de. doctrina 

“franceză şi 'n' special de d. Hauriou 5) în aceşti termeni: : „Un 

! regulament, deşi voinţă guvernamentală, poate: consacra drepturi ie 

“ “subiective, 'de exemplu un regulament poate, organizând statutul” 

unui corp de funcţionari, să le recunoască anumite “drepturi ; ; în- 

vers, o lege, deşi voință a naţiunii, poate să nu consacre nici un 

drept subiectiv, de exemplu legile organice ale puterilor, publice. 

„Această împrejurare: nu va împiedica "deloc regulamentul să. ră- 

mână regulăment, nici legea, să rămână “lege. 

„Singura diferenţă ce s'ar "putea “releva e că. drepturile su-: 

- biective consacrate de lege vor fi.mai stabile, mai dobândi te, mai 

definitive decât acele consacrate de un simplu regulament. : Nu 

„+ trebuie înţeles prin. aceasta că regulamentul « care a consacrat drep- 

__tul:poate fi, în “formă, mai uşor, modificat sau raportat decât legea ; ; 

trebuie înţeles deasemeni că drepturile subiective. . consacrate, de 

lege sunt în mod nâtural perpetui, pentrucă legea este în mod na- 

" tural definitivă, în timp ce drepturile subiective. consacrate ; de un 

ă egulament sunt în mod. natural revocabile, pentrucă! egulomentul 

Paul Nei ulescu-—Curs. de. drept torsstituțiorr
al,, 97, „445. 

E Vezi Paul. Neeu public de Pempire alle intaid; t. 11,.260'şi iei, be 

linek, Gesetz und Verordnung. . 

3) M, Hauriou — op. cit, p. 460 şi nota 1. 

v
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e în iod natural provizoriu. Astfel, nu se găsesc drepturi subiec- 

tive consacrate prin regulamente “decât în domeniul vieţii adminis- 

“trative, care-i domeniul provizoriului, al revocabi lului și al viage- 

rului ; nu se întâlnesc deloc în domeniul vieţii civile care este, din 

„contra, domeniul perpetului şi al defintivului. In special, "dacă sta-" 

tutul anumitor funcţionari este stabilit prin simplu; regulament și 

dacă, în definitiv, nu-i mare interes în această materie, să proce,, 

dezi prin lege mai degrabă decât prin regulament, “aceasta în- 

seamnă că din statutul funcţionarilor nu pot niciodată să rezulte - 

decât drepturi viagere, revocabile sub anumite condițiuni”. - 

Funcţionarii publici pot deci dobândi stabilitate şi inamovi- 

bilitate pe cale de regulament. In acest caz însă dreptul lor asu- 

pra funcţiei este un drept mai puţin garantat, în' sensul că regula- 

"mentul poate fi mai uşor modificabil decât legea. Altminteri, drep-. 

tul câştigat pe bază de regulament. este tot atât de valid şi de sigur 

ca şi acel câșigat pe bază de lege. . 

Din acest punct de vedere socotim: criticabilă. decizia Cuzţii 

"de Casaţie, care afirmă. că stabilitatea şi- inamovibitatea funcţio- 

parilor nu pot fi dobândite decât.pe bază de. lege. 

= 4. — Puterea executivă şi administraţia. — Dar Inalta Curte .. 

merge mai departe şi formulează un alt principiu : „Orice îngră- 

diri sau restricţiuni pe care puterea executivă le impune adminis- 

| trației, pe cale generală de regulament, în ce priveşte stabilitatea 

RE funcţionarilor, nu- pot fi operante” dacă o dispoziţie de lege n'a 

” autorizat-o să facă aceasta”. 

„In primul rând este de observat că se face o deosebire între, 

puterea executivă şi administraţie şi că prima ar impune reguli de 

„conduită celeilalte... Este ştiut că serviciul public are nevoie de 

“anumite norme generale şi impersonale, în baza cărora să se con- 

+” ducă atât în raporturile sale cu particularii cât şi în relaţiile interne 

“de serviciu. Aceste norme se fixează .pe cale de regulament, . de 

* capul“Statului sau de şetul departamentului. Aceasta nu înseamnă 

""'insă'ca puterea executivă impune anume. reguli administraţiei, căci 

“administraţia face parte tot din puterea executivă. Puterea execu- 
tivă, însărcinată cu aducerea la îndeplinire a legilor, are nevoie 
'de tin organism foarte complicat, cu. ajutorul şi prin intermediul 
căruia să poată pune în aplicare legile. Administraţia nu este alt- 

i ceva decât - organizarea puterii. executive în vederea.. “îndeplinirii 
i misiunii sale. Administraţia :nu: este parte faţă de. puterea, execu- 

tivă; ea nu se poate considera ca o entitate independentă” şi -de
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sine stătătoare, menită să intre în conflict cu puterea executivă. şi. - 

„să revendice drepturi proprii, independente. Admi inistrația poate 

să impună oricând reguli generale de conducere 'a serviciilor pu- 
blice ; ea poate impune chiar reguli cari.să. vină în atingere cu in- 

-teresele particularilor sau cari să privească raporturile particulari- 
“lor cu administraţia. Aceste reguli, au valoare de lege atâta vreme 

cât nu vin în: conflict cu legea sau, chiar în acest caz, atâta vreme 
“cât particularul lezat nu invoacă legalitatea: regulamentului. Un: 

regulament. poate exista chiar independent de o lege; el poate 

" reglementa. "raporturile dintre administraţie. şi. particulari, cu con- 

diția de a nu aduce vreo atingere drepturilor consfințite prin lege, 

“sau de a nu impune sarcini şi creia decăderi. . 
Administraţia nu este. parte, şi nu. poate. fi faţă de puterea 

executivă, deoarece dânsa este un „organism al acestei puteri. Ea 

nu se poate ridica împotriva: măsurilor luate-de puterea executivă” 

şi nu poate propune ilegalitatea lor în: fapta justiţiei, deoarece n'are 

un drept propriu. şi nu poate avea interese contrare cu cei cari au 

„alcătuit regulamentul. Nu se poate concepe ca “Administraţia să 

se “ridice împotriva propriilor sale acte şi să le declare în faţa jus- 
- tiţiei drept ilegale ;. cu atât mai mult aceasta nu se poate. „concepe 

"să fie: făcută numai în anumite cazuri. 

Puterea executivă are dreptul de proprie dispoziţie. şi “n vir- 

tutea acestui 'drept poate, oricând observă că regulamentul este 

“ilegal, să-l anuleze sau să-l modifice. Regulamentul însă, atâta 

vreme cât nu-i abrogat, are putere deplină 'şi nu poate fi înlăturat 

'ca ilegal decât la cererea părţii interesate şi: direct lezate, nu la 

cererea administraţiei, care are putinţa oricând să-l modifice sau . . 

abroge. In orice caz este absolut inelegant. ca autoritatea să vină : 

" singură să declare în faţa justiţiei ilegalitatea unui regulament. 

întocmit de dânsa şi pe care-l:menţine totuși în: vigoare. Regula- 

_mentul nu este întocmit şi nare. rațiune de a fi de cât.pentru a 

arăta în mod! general şi impersonal modul cum înțelege administra- 

- ţia să aplice legea. - | 

5. — Inlocuire ad nutum.. — Inalta Curte. aduce însă în 'sus- 

ținerea soluţiei pe care a dat-o încă un ultim argument: directorii ... 

--de şcoli primare nu sunt stabili nici inamovibili ; ; ca atare pot fi în- 

 locuiţi- ad nufum, după bunul plac. al. autorităţii. 

| Să admitem ipoteza formulată de Inaita' Curte, “că directorii 

de şcoli primare nu sunt stabili şi că stabilitatea: acordată prin re- 

Ii -gulament nare: nici un fel de “valoare. Pot fi aceştia înlocuiţi din . - 
" 

. . ,
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+: postul: de: director după bunul plac al administraţiei:ș şi: fără o vină 
:de'serviciu ?.: ie - aa su 

» Problema aceasta : -formează de câtăva: vreme. preocuparea "de 
“+ seamă a'jurisprudenţii în această materie şi se pare: că se “încearcă 

"un" reviriment, în sensul: revenirii asupra vechii şi constantei juris- 

-“prudenţe; 'care îngădue „administarţiei să - înlocuiască : „pe: un fuc- 

:ţionar nestabil după: bunul ei plac. . - 

Este azi în mod constant admis.că recrutarea funcţionarului 

«+ public: se face în interesul serviciului ;:din moment ce o- autoritate 

: ' publică” a: numit pe un funcţionar,: înseamnă că acesta este- apt şi 

necesar serviciului -public. Pentru a-l scoate din serviciu, adminis- 

: traţia trebuie să arate. motivele. determinante; - Aceste - motive 'tre- 

„bue să:se raporte -la serviciul public şi nu la bunul plac. Motivele 

:. determinante ale autorităţii. pot fi cercetate în 'contenciosul.. admi- 

„- nistrativ, din. „punct; de vedere al realităţii şi chiar al 'lega- 

„-lităţii lor 1). Ci ' : ' 
Este curios însă faptul că deşi acest sistem a fost adoptat de 

statutul funcţionarilor, el n'a. fost-relevat-până acum şi revirimentul 

jurisprudenţii nu se datorește deloc acestei dispoziţii din statut. 

In adevăr, statutul, prin art..7, “consideră ca fucţionari stabili 

şi le acordă protecţia. legii numai acelora. cari sunt declaraţi defi- 

- nitivi. Dar-în afară de. funcţionarii definitivi, statutul, prin-art. 37, - 
cunoaşte şi 'funcţionari stagiari, cari nu sunt stabili şi cari; după 

- jurisprudenţă, -pot fi înlocuiţi ad nutum. Statutul rupe această tra- 
- diţie jurisprudenţială şi decide: ca şi. aceşti funcţionari stagiari să 

-...  nu.poată fi înlocuiţi decât dacă comisia: pentru propuneri. şi îna- 
"... intări nu i-ar găsi apți pentru definitivat. Acestora, li se -mai poate i 

acorda dreptul de a face încă un stagiu de un an şi: dacă nici: 
„atunci nu. vor fi. găsiţi: buni, vor putea fi depărtaţi din funcţie. . 
„Observând textul. art. 37; se poate constata că chiar în. acest caz 

|“ îndepărtarea. lor din funcţie se face cu avizul. comisiei de propu- 
„"neri, numiri și inaintări,: căci în, căderea acestei comisii este” dată 

„1.“sarcina de a declara definitivi. pe funcţionarii 'stagiari. Neapărat, 
- dacă -în -acest timpial stagiului se" vor face: vinovaţi .de o -abatere 
disciplinară, vor. putea fi îndepărtați . din funcție. de seful a autori- 

tăţii, dar pe baza unui: raport motivat...  ....:..: : 
Revirimentul jurisprudenţii,. pornit î în; prim: rând dela Curțile 

„de. Apel. şi: independent de acestea: şi dela Inalta. Curte „nuci da- 
Loga in E ae - Ti Ea ase po aa ua - e ama ta 

1) Cas. JE, 9 Feb. 1927 (după divereenţ) i in Pana Săpt., 1927, p. 188. ; 
S
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” torit acestei dispoziţii a statutului. Curtea de Apel de Timişoara 

este singura care a relevat şi a pus în practică datoria autorităţii“ 

„de a arăta motivele determinante atunci când înlocueşte pe un 

“juncţionar, chiar nestabil1). . i o 

| Inalta Curte â adoptat şi dânsa aceleaşi principii când a de- 

“ clarat că un suplinitor, numit în învăţământul secundar; fiind nu- 

__mit pentru un an” școlar, nu poate fi înlocuit în tot acest timp decât 

pentru o vină de serviciu. Şi această idee a interesului de. serviciu 

" “a căpătat o consacrare integrală printr'o'. decizie recentă 2), când - 

s'a pus obligaţia pentru autoritate de a arăta în mod precis în ce - 

constă şi din cari anume fapte rezultă interesul de serviciu. 

”» “Jurisprudenţa se găseşte pe drumul cel bun şi nădăjduim că 

“în scurtă vreme decizii ca cea care a dat ocazie acestor observaţii. 

„să-intre în domeniul “uitării *), - i 

„32. — Reintegrarea funcţionarilor înlocuiţi. * 

1; — Buncţionar reintegrat. —. Repararea ilegalităţii' şi abu- 

zului ad-tiv a fost preocuparea determinantă a legiuitorului care 

“a întocmit legea contenciosului ad-tiv din 1925. Această preocu- 

„+ pare se concretizează în art. 8 din lege, 'care vine să restabilească 

„- -, drepturile funcţionarului lezat. „Funcţionarul inamovibil sau sta- 

bil, numit în mod legal, care ar fi înlocuit, mutat sau pus în re- 

„tragere. în contra legei, obţinând admiterea cererii sale, păstrează 

până la reintregrarea în funcţiune de către autoritatea competentă. 

leafa, gradul şi vechimea ce avea înainte de a fi înlocuit, mutat 

sau pus la retragere“. o e a 

“Din examinarea -acestui text se desprind două idei 'princi- 

pale: | a a 
"+ - a) Dreptul la reintegrare a funcţionarului care a câştigat în 

! contencios este, un drept condiţionat: de faptul că postul. din care. 

_.- a fost! înlocuit -şi unde urmează a fi reintegrat să, fie vacant; 

2.1) ApeliIl, Timişoara, Dec, 3684 din 24 Noembrie 1927 în Pand. Săpt., 

“1928, No, 27. şi Apel'| Timişoara, Dec. 4121 din 10. Feb. 1928'în. Pand- 

" Săpt.,'1928, pag. 166. . Te a. „a 

e +2). Cas1ll, Dec, 642,/928 în Pand. Săpt. 1928 p.59%6,. .:..,. 

+ ,3):Și totuşi, Inalta Curte, prin repetate decizii menţine vechea 'sa -jut- 

risprudenţă că” funcţionarii  nestabili pot. îi înlocuiţi ad. nufumn.. Vezi Cas. 

-* %90 Dec, 867/928 în: Pând, “Săpt. 1930, 'p. 207; Cas. Iil, „Dec. 868 din, 

....6..Oct, 1928 în Pand,. Săpf, 1930,;p:.177; Apel | Buc, 8- Mat 1929 în 

„Pand. Săpâ, 1930, p. 183. Pa i
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») Reintegrarea ' este. independentă de dreptul la leafă, grad 

şi i vechime, pe care funcţionarul. îl dobândeşte imediaț, indiferent 

dacă postul său este vacant sau nu. : . 

Actualul art. 8 nu face altceva decât să i reproducă vechiul 

text 'al art. 39 -din legea Curţii de Casaţie «din 1912. Sub im- 

periul acelui text jurisprudența Curţii de Casaţie se stabilise în 

sensul deciziei ce adnotăm. 

" “Problema aceasta a -venit din nou în:  desbaterile justiţiei şi 

a fost. soluţionată de Inalta: Curte sub imperiul legei contencio- - 

sului din 1925, prin. decizia de faţă. 

Se. stabileşte .pe această. cale că un funcţionar public care a 

fost. înlocuit în mod. ilegal, câştigând în contencios, va avea ime- 

diat drept la leată, grad, vechime. şi la reintregrarea în funcție la 

prima vacanţă... „. 

- Împotriva acestei hotărâri -a Casaţiei, care a “ fost desigur ins- 

- pirată de textul categoric al art. 8 din legea contenciosului ad-tiv 

"s'au ridicat două obiecţiuni de seamă: . . 

D-l Prof. Paul Negulescu, în discuţiile avute la Institutul de 

ştiinţe ad-tive, crede greşită, nedreaptă şi nelogică dispoziţia: art. 

8 din legea contenciosului: ad-tiv :pe următoarele consideraţii : 

a) Principiul legalităţii cere ca funcţionarul care-a suferit 

din partea autorităţii o lezare a dreptului său, să fie reintregrat 

imediat în “toate drepturile sale. Dreptul la exercitarea- funsţiunii . 

- publice este unul dintre cele mai importante şi mai esenţiale atri- 

bute -ale funcţiei sale.- Dacă s'a făcut o nouă numire în timpul 

"cât funcţionarul se judecă în 'contencios, noul numit — în caz de 

reintegrare a funcţionarului înlocuit — este acela care trebue să 

aştepte până ce se face .locul vacant,. pentru ca să poată avea 

- dreptul la exercitarea: funcţiei, iar nu funcţionarul care a suferit 

destul prin înlocuire și care 'are drept la reintegrarea totală. 

5) Din: moment ce legiuitorul a admis sistemul anulării acte- 

lor administrative; rezultă dela sine că actul de numire “îndeplinit 

în băză unui act ulterior anulat, trebue să sufere şi dânsul soarta 

actului în baza căruia a luat ființă. Această teorie a fost împăr- 

tăşită. și de colegul C. G.:Rarincescu, care o expune atunci când 
examinează 'efectul pe care-l au hotărârile” judecătoreşti în mate- 

rie ad-tivă. In:studiul D-sale ajunge la concluzia că. efectul hotă- 
- rârilor judecătoreşti în materie ad-tivă este erga omnes. „Judecă- 

în tocul, exercitând .o jurisdicţiune obiectivă, va avea de examinat 
în abstrocto o: chestiune generală * de legalitate. de drept "obiec> * 

7
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tiv, a cărei caracteristică esenţială este. generalitatea şi: imperso- 

aalitatea ; în consecință este natural .ca admițând cererea recla- 

 mantului, sentința să aibă acest caracter: şi să fie opozobilă „erga - 

omnes''. Această 'soluţie pe care d-sa o înfăţişează pentru siste- 

mul francez, o. găseşte. în totul adaptabilă şi: sistemului nostru, 

care în legea actuală nu mai' reproduce dispoziţiile art. 63'al. fi- . 

nal din legea Curţii de Casaţie dela 1912, potrivit căruia „deci- 

“ziile Curţii de Casaţiune date în materie ad-tivă au şi ele efect. 

- numai între. prigonitoarele părţi”. - : a 

2. — Hotărârile administrative. au efect de lucru judecat: erga 

„omnes ? —:Două sunt chestiunile. ce. trebuesc examinate în raport 

cu deciziunea de faţă şi cu opiniunile ce s 'au emis, 

. Au „hotărârile date în materie administrativă autoritate de - 

cra iudecat. erga omnes ?.- DR : 

Il”. Ținând seamă: de orizcipiil legalităţii „care: stă. la. baza. 

- statului nostru, de textul categoric al art. 8 din legea conteciosu- 

lui administrativ şi de nevoile serviciu public să- căutăm să ve- 

dem cari din cei doui funcţionari de car. n» ocupăm trebue să âș- 

tepte reintregrarea efectivă în funcţie: funcţionarul inlocuit sau 

funcţionarul numit în locul celui. înlocuit. - 

3. — Doctrina şi jurisprudenţa franceză. — Pentru doctrina 

şi jurisprudenţa franceză chestia este aoraape” indiscutabilă : „hotă- 

rârile administrative au autoritate de lucru judecat crga cmne3 1). 

. Două consideraţii, una de ordin special și și alta de: ordin general, 

justifică această măsură. 

In prim rând, în: Franţa, partea care „se adresează conten- 

_xiosului. poate invoca numai un simplu, interes. Invocarea acestui 

interes este neceșară pentru a dovedi seriozitatea cererii şi .nici 

decum pentru a .justifica un drept propriu. Autoritatea investită 

"cu puterea de a judeca, examinează actul în sine, din punct de ve- 

 dere:al: legaiităţii, fără 'a se preocupă "de' dreptul 'părtii. Drepiul 

"sau interesul părţii este: un simplu prilej pentru a putea deschide 

calea examinării actului - atacat din punct de vedere ul leyalitării, 

al: dreptului obiectiv. Mai' mult, în Franţa, la. toate desbaterile, . 

-1) G. Jeze — Principes goneraux de droit adininistratif, 1925, “t.L. 

“ pag, 259 ; L, Duguit — Traite. de droit constitutionnel, — 1923, Vol. Il pag. 
315; J]. Appleton — Traile €lementaire du contentieux administratif —.1927 
pag. 137; R. Alibert — Le coniule juridictionnel, de Padministrafion — 
1926, pag. 2%. ..:. A A
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" în mod obligatoriu, pune concluziuni şi comisarul guvernului. care. 

apără legalitatea. | 
Legiuitorul român, atât în concepţia dela 1912,.cât şi la 1925, SI 

- a căutat să se abată dela . aceste. .principii găsite în legislaţia 

z 

-mânale, 1927, pag. 672. 

franceză. El s'a temut să acorde. justiţiei dreptul de a examina 

actele administrative din punct de vedere al dreptului obiectiv. A 

_ permis examenul în. mod restrictiv, numai atunci când era. vorba — 

„.. de un drept lezat şi nu şi de un simplu interes). Lezarea..unui 

drept a fost singurul motiv care a determinat pe legiuitor.să.ad= . 

mită” justiţiei putinţa de a cenzura administraţia. Justiţia inter- 

vine nu pentru a examina o chestie de legalitate în abstracto,, ci. 
pentru a: restabili un; drept ce a fost lezat. Simplele interese ori':: 

cât de legitime şi: de juste ar fi fost, nu puteau găsi protecţie:: 

„Considerând de altă parte că simplele interese ale particulari- . ... 
lor nu sunt suficiente pentru a justifica. un recurs direct-în Ca-. 
saţiune pentrucă, potrivit art, 32 al. 7 din legea organică a acestei: 
curți, particularul nu poate invoca ilegalitatea sau excesul de pu- 
tere al autorităţii de cât-în cazul când prin actul pretins ilegal i .. 
s'ar fi vătămat vreun drept” 2). -. Da 

__ Dar dacă sar fi admis_în această materie autoritatea de lu: 

cru judecat erga omnes, atunci puterea judecătorească ar fi avut 

dreptul să se pronunţe pe cale de regulament, fapt. prohibit de art. - 

4 din codul. civil: Pentru. ca legiuitorul să fi. înţeles să modifice 

acest text prin legea contenciosului. ad-tiv, ar “fi trebuit 'să spună .. 

„expres sau cel puţin această intenție a: legiuitorului: să fi. apărut 

clar din “chiar textul nou, ceiace nu-i cazul. Avem însă cel. mai . 
"important exemplu de contencios, acel al constituţionalităţii legi- - 

“1) Este adevărat că in urma legii contenciosului ad-tiv .din 1925.ju- . 
risprudenţa noastră a interpretat cuvântul drept din art. 1 în sensul cel mal 
larg deschizând calea 'acţiunei în contencios și: pentru lâzarea unui simplu 
înteres, fie el chiar moral.. Jurisprudenţa s'a întemeiat pentru a ajunge la 
această soluţie pe raportul: prezentat Camerii. Or, deşi legea din: 1925 nu 
face altceva decât să reproducă în 'mod fidel principiile înscrise. în legea 
din. 1912, totuşi, raportul ma' ţinut socoteală că aceste principii au fost 
inspirate de contenciosul englez şi nu de cel francez şi vine să aplice a- 
“cestor principii realizările înfăptuite de jurishrudenţă şi doctrină în Franţa. Neapărat, este bine că s'a deschis calea acţiunii în contencios şi simplelor 
interese însă. din aceasță împrejurare nu se poate aplica restului de reguli | din aceasţă lege principiile din legislaţia franceză ci trebue să ţinem scamă că întregul: nostru contencios a fost inspirat de sistemul englez, mult diferit ca principii. de cel francez. . . .: . 

2) Casaţie III Dec. 1360 din 6.Octombrie 1921 în Pandectele 'săptă 

+ 

+ 
4 

.
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lor, unde cu toată natura specială şi delicată a. materiei, legiuito- 

rul n'a. înţeles. să. acorde hotărârilor date, de: instanţa 'noastră su- .- 

premă,. Curtea. de Casaţie. în-:secţii unite, autoritate. de lucru, jus: 

decat 'erga omnes..La. noi deci, în: mod" constant. s'a admis în-ma- 

. NOTE JURISPRUDENȚIALE 19! 

- terie de contencios autoritațea inter partes. a. hotărârilor judecăto-«:..: - 

reşti 1). Me Di m ps. 

Dimporivă, în sistemul” francez unde: Simplul interes este. Suzi 

ficient să deschidă posibilitatea de reclamaţiune -în contencios, o-.: :.: 

dată ce instanţa -e legată.:ea judecă independent de dreptul- păr: 

ţilor, preocupându-se numai de legalitatea în sine a. actului. /nte- 

resul este.cerut ca. o garanţie că reclamaţiunea în contencios este * - 

serioasă şi nici. decum ca o; „condiţie esenţială pentru 'deschiderea - 

acţiunei. Interesul personal este cerut deasemeni pentru a nu. reîn- -*: 

via vechea actio popularis, din- dreptul. roman, în baza căreiu orice. 

cetățean se putea prevala de dreptul său de cetățan.și purta plân-:: 

gere în justiţie în. interesul, colectivităţi, cerând să se respecte” re- 

gula de drept în general. „ : 

Astăzi: nici. în sistemul francez nici în sistemul nostru: nimeni - 

nu poate cere respectarea” regulii de drept, respectarea dreptului. 

n... 

. obiectiv, dacă nu justifică.un interes un drept: personal şi direct. -:: 

Legea noastră, din! acest punct de vedere este mult mai exigentă; 

“ea a fost temperată în parte de interpretarea jurisprudenţială. : 

Dacă examinăm cu atenţie prima, obiecţiune.. formulată,. ea. 

"este îndreptată. nu împotriva textului, legii.. Soluţia adusă deple- 

- giuitorul nostru: este bună pentru -o ţară unde xespecul: legalită: + 

ţii este. considerat o. adevărată. dogmă: şi: unde politica..nu joacă” 

prea mare rol. în înlocuirea „sau pedepsirea funcţionarilor. Acolo". 

în cazuri rare,. când.-s'ar. comite. o greşală- cu un. funcţionat şi -a- 

cesta ar. fi înlocuit pe nedrept, soluţia de faţă, s'ar mai :putea .jus: 

tifica. Şi nici acolo încă. Jurisprudenţa Consiliului de Stat a înce--: 

put să admită că funcţionarul care a câştigat reintegrarea, trebue- 

„să-şi reia „vechiul post pe. care l-a avut, chiar dacă în: Jocul lui a: 

fost numit un altul. în mod legal... . . - EA i 

pe 

7 

4. — Critica jurisprudenţii franceze. — Dar şi această: soluţie“ A 

este criticabilă şi. argumentul. cel mai de seaină:ce se aduce împo- - 

triva ei este că .prin repararea unei .nelegalităţi se creiază o serie 

intreagă de noui nelegalităţi. Astfel :să ne închipuim că: la un mo- 
1 

7 

1) Vezi. în: acelaş: sens Pierre” Lampuc — Le „regirze, roumâin, „du. con-.. + 

tentieux: administrati; 1928, păg:. 16. 
.
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“ment dat, uri director de minister este pus în: retragere pentru li- : 
mită de vârstă. Făcându-se un loc liber pe baza decretului de pu- - 
"nere în retragere se fac o serie întreagă: de înaintări, dela subdi-, 
“rector în jos 'până la ultimul: copist. - Toţi-aceşti funcţionari au 
„fost înaintați cu toate- formele cerute: de lege, în mod cu totul legal. 
Directorul pus la retragere face acţiune în contencios pe motiv de 

"eroare în calculul vârstei, obţinînd reintegrarea Dacă as trebui să-și . 
"reia efectiv locul ar însemna să se retrogradeze o serie întreagă 
'de funcţionari, să fie pedepsiţi pe nedrept, căci ei n'au nici o vină. 
și au acceptat inaintarea la un moment dat când nici nu era în discu- 

ie punerea în: retragere a primului funcţionar. Legiuitorul dela 
1925 n.a făcut din acest punct de "vedere decât. să repete soluţia 
pe care o adoptase legiuitorul dela 1912, desigur după o mare* 

" chibzuială 1). Dorinţa de a: nu creia o nouă nelegalitate şi de a 
nu distruge disciplina şi erarhia în funcțiunile publice, a îndem- 

"nat pe legiuitor să adopte acest. sistem. De aceia el şi declarase 
formal că hotărârile date în materie de contencios au efect numai 
între prigonitoarele părţi. Altminteri cu. sistemul contenciosului 
nostru, situaţia funcţionarului care a fost înaintat întrun post li- 

'tigios, ar fi mai grea decât a funcţionarului înlocuit, care se poate 
“apăra direct, pe: când ' funcţionarul al doilea Sar-putea apăra nu- 
mai incidental, pe cale de intervenţie. _ ă 
»» Acestea sunt 'consideraţiile cari ne fac să credem că sistemul 
"adoptat de legiuitorul nostru este preferabil sistemului propus. El 
„ar putea fi întregit printr'o efectivă chemare la răspundere a func- 
'ționariloc abuzivi din vina cărora rezultă daune pentru stat . 
LS Efectul deciziilor de contencios, — Deciziile de conten- 

"cios administrativ, se-susţine în al doilea rând, au efect erga om- 
“nes. În: legea- contenciosului “dela 1912 era text categoric qare nu 
"admitea acest sistem (art. 63 alin. 13 legea Casaţiei 1912). Dar 
în noua lege -acest text a fost suprimat... Din. această suprimare 
„nu se poate-trage nici o concluzie, In adevăr, din- moment. ce, prin art. 8 s'a stabilit care-i -efectul hotărârii câşt . 
execută dânsa, iăr prin art, 5; 9, 10, 11 şi 12 m 
şi judecare a acestor cereri, fără ca s 

„specifice vreo: derogare dela "dreptul 

igătoare și cum se 
odul de introducere 

ă facă vreo excepţie sau să 
comun, ba dimpotrivă pre- 

„09 Da Louis - Rolland în lucrarea sa Contenticux administratif rou- „main et contentieux.administratif francais în Revista-de. Drept Public, anul. ul No. 2 nu “pare deloc frapat când analizează art. 8, iar ceva mai sus constată şi D-sa relativitatea lucrului judecat în această materie, o: 
2
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cizează această idee, nu se poate ajunge ,pe cale de deducție, la - 

concluzia autorităţii lucrului judecat erga omnes. Art. 8, inter- 
pretat în legătură cu toate aceste texte, nu poate duce la altă con- 

cluzie decât aceia a relativităţii lucrului judecat în materie de con- 
tencios ad-tiv, concepţie care corespunde noţiunei drept  întrebuin- 

ţat de legiuitor în art. 1 al legii. Suprimarea vechiului aliniat 13 

al art.: 63 se explică astfel numai prin faptul că.s'a văzut că nu 
era necesară menţinerea acestui text, deoarece intenţia legiuitoru- 
lui a fost să aplice şi în această materie dreptul comun, lucru care | 

rezultă dealtminteri şi din expunerea de motive 1). 
In orice caz din tăcerea legitiitorului nu se poate trage un ar- 

gument în favoarea unei derogări aşa 'de grave ca aceia a auto- - 

„rităţii absoiute a lucrului judecat. 

De altminteri legiuitorul nostru .n'a înţeles să admită autori- 

tatea absolută a. lucrului judecat nici în materia controlului cons- 

- tituţionalităţii legilor, „o materie mult mai importantă, mult ma: 

x 

generală, de o aplicaţie mult mai vastă şi. dată în competința ex- 

clusivă a instanţei noastre supreme de judecată. Art. 103 al. 1 din 

" Constituţie este categoric în această privință şi ei nu vine să facă 

"altceva decât să confirme. dispoziţiile art. 4 din codul civil după. 

care. judecătorul nu: se poate pronunța pe cale de dispoziţiuni 

generale şi reglementare 2). Acelaș lucru rezultă şi -din desbaterile 

cati au avut loc cu ocazia votării art. 54 din actuala lege a Curţii: 

de Casaţie. Din moment deci ce principiul general este acela al 

relativităţii” lucrului judecat, „dacă legiuitorul contenciosului ad-tiv 

' “ar fi voit să. deroage trebuia să o declare în mod expres. 

Dar d-i Rarincescu' (pag. 151) aduce un alt argument în 

făvoarea tezii” sale, argument tras din faptul că legiuitorul a dat 

justiţiei dreptul să anuleze actul adtiv.' Ori această anulare spune. 

1) „ln această materie nefiind, în general, de examinat chestiuni de 

fapt complicat pentru ca în vederea garanţiei depline .a părților să, fie 

necesar a aplica procedura dreptului comun, a celor două grade de juris- 

dicție, am crezut că corespunde mult mai bine cu interesul celor vătămaţi 

ca să' menţinem cu privire la judecata instanțelor de fond un singur grad 

de” jurisdicție la Curtea de apel în modul arătat, instanţe cari vor examina 

afacerea în toată complexitatea ei, iar partea .nemulţiimită cu judecata Curţii 

va putea ataca cu recurs decizia, beneficiind. astfel de controlul suprem al 

curţii de Casaţie, care casând, va judeca în fond cu dreptul de a statua a- 

supra daunelor“. - : , : , , DI 

2).A se vedea discuţia care a avut loc la: Cameră cu ocazia votări! 

art. 103 din: Constituţie în Alexandru. Lascarov-Moldovanu :. „Constituţia 

României 1925, pag. 402—405.: pa a 

Q. Alexianu. — Suprermtaţia” Constituţiei. 
13
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d-sa, are efect erga omnes, fiindcă nu se poate concepe că acelaș 

act ad-tiv să fie bun pentru o parte şi anulat pentru o alta. Apa- 

rent şi logic, desigur. că d-sa are dreptate ; aceasta însă poate con- 

stitui o critică a sistemului admis de legiuitor, şi aci ar trebui să 

intrăm în vasta discuţie a autorităţii lucrului judecat, dar nici 

„ întrun caz nu poate fi o teorie ce se desprinde din textul actualei 

legi a contenciosului ad-tiv, în special art. 8. Legiuitorul a voit ca 

anularea actului ad-tiv de justiţie să nu-şi producă nici un efect 

faţă de funcţionarul numit în locul devenit vacant în baza actului 

anulat de justiţie.: Argumentul este deci înlăturat prin textul legii. 

Decizia ce adnotăm este dată în conformitate cu legea!). In 

faţa situaţiilor înfăţişate mai sus aprobăm soluţia legiuitorului 

hostru, <u. singura observare că ea îşi va putea da roade numai 

"atunci când-se-va pune în practică o serioasă chemare la răspun- 

dere a funcţionarilor publici spre a se întrâna abuzul administra- 

tiv ce se face cu repedea şi nedreapta înlocuire a funcţionarilor. 

Ş 3. —.Au dreptul la salariu funcţionarii publici în 
timpul suspendării pentru urmărire penală? 

LE — Funcţionarul suspendat. — Inalta.. Curte de Casaţie a 
avut prilejul să rezolve acum în urmă?) o interesantă problemă 

referitoare la interpretarea art. 57 şi 58 din statutul funcţionarilor 
publici. Speţa adusă în judecata  Inaltei Curți era următoarea: 

„un funcţionar public este suspendat din serviciu pentrucă a fost 
condamnat la două luni închisoare corecțională. După şase luni 
de zile dela această dată, fiind. trimis în fâța comisiei discipli- 
pare, este pus în disponibilitate. "Trebuie să precizăm că suspen- 

“tate În 9 Au loc E Martie 1927, iar punerea în disponibili- 

sului administrativ cer d. funcționar sa adresat Contencio- 

plătească salariul „ “erând să oblige Ministerul respectiv să-i 

Pe dea ip intervalul 29 Martie—9August 1927. Atât 

- acest punct pe Craiova cât şi Inalta Curte de Casaţie au admis 

” pe acest interval lată cas obligat Ministerul la plata salariului 
pe „Sce rval. considerentele Inaltei Curți: 

: 1) Vezi îni acelaş se 

„te să ăr anale, 19380 psens. Apel 1 Cernăuţi 23 Ianuarie 1928 în. Pandec- 
Pand. Săpr., 1028 Ș pgacest Sens Cas. III, Dec, 974 din 21 Sept. 1925 în 

îm. 5s% P. 413; Apel II Buc., Dee, 28/927 în B. C, Ap, 159/997,
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„Considerând că din dispoziţiile art. 57 şi 58 din legea pen- 

tru Statutul funcţionarilor publici, rezultă că suspendarea din ser- 

viciu, fie că este obligatorie, întrucât intră în “prevederile art. 58 

al. | din citata lege, fie că este facultativă, întrucât interesul ser- 

vicului sau al cercetărilor cere să fie suspendat chiar înainte de a 

„se pronunţa Comisia de Disciplină, nu atrage după sine pierderea - 

salariului ; că aceasta n'are loc decât în două cazuri şi anume : 

când funcţionarul a fost condamnat .definitiv. pentru crimele sau 

delictele prevăzute în al. I al citatului text de ege, în asemenea 

caz suspendarea provizorie transformndu-se de drept în destituire 

şi când suspendarea a fost aplicată ca pedeapsă, în: conformitate cu 

_dispoziţiunile art. 51 din aceiaş lege”. a i 

Din examinarea aecstei decizii a Înaltei Curți se pot des- 

prinde următoarele concluzii : e e 

a) Funcţionarul. public, suspendat din serviciu, fie pe baza dis- 

poziţiilor art. 57, fie pe baza art. 58 din Statutul funcţionarilor. pu- 

blici, fiind reprimit în serviciu, are drept la salariu pe tot timpul 

= cât a fost suspendat !). Din moment ce atât legiuitorul, cât şi juris- 

prudenţa -au stabilit: acest lucru, rezultă în mod neîndoios că un 

funcţionar suspendat pentru unul din faptele prevăzute de art. - 58 

“ al. ] din statut, continuă să fie funcţionar public-până când se pro- 

nunţă o decizie penală definitivă. Abia atunci situaţia sa se va 

lămuri : dacă a fost condamnat definitiv, suspendarea provizorie se 

transformă de drept în destituire'; dacă a fost achitat, comisia dis- 

ciplinară se va pronunţa dacă poate sau nu fi reprimit în serviciu. 

“In tot acest timp situaţia sa de funcţionar public rămâne neschini- 

bată : suspendarea din serviciu nu poate avea nici o influenţă asu- 

pra acestei situaţii şi unui funciţonar, chiar suspendat din serviciu, | 

“ atâta vreme cât i se menţine această situaţie 'de funcţionar, trebuie 

să 'i se plătească salariul. 

5). Inalta Curte, prin decizia de care ne ocupăm, 'împărtă- 

şeşte acest mod de a vedea ; recunoaşte că un funcionar public Sus-.. 

petidat din serviciu * păstrează calitatea de funcţionar public şi 

chiar dacă dânsul a fost pedepsit de comisia disciplinară cu pu- -* 

nietea 'în disponibilitate, el are drept .la serviciu pe intervalul dintre 

data suspendării şi data punerii în: disponibilitate. Prin această 

iăterpretare se' lămureşte textul neclar al art. 58 al. 2 statut. Ia 

i 1) -Cas. Il, Dec. 125 -din- 29 lan. 1929, în furis. Rom., 1929,. p.. 231, 

-sp. 141, | - | LL 
-
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adevăr, acest text nu prevede nici o dispoziţie în ce priveşte. plata 
salariului funcţionarului suspendat. Examinând acest text. în ra-. 
port cu art. 57 al. 2 care, vorbind de suspendarea în interesul 
cercetărilor” declară : * „Această suspendare nu atrage după sine 
pierderea salariului, nici a vechimei“, eşti înclinat să crezi că prin- 
cipiul în materie de suspendare este pierderea salariulu și unde le- 
giuitorul a' voit să deroge dela acest principiu, a spus-o categoric, . 

Legiuitorul se pare că s'a ferit să precizeze această chestie 
"în al. 2 al art. 58. El'a voit să rezolve chestia plăţii salariului pe 
timpul suspendării prin al. 2 al art. 57. Şi în adevăr, această ten- | 
dinţă a legiuitorului a fost adoptată de practica administrativă, . iar 
cele două precedente jurisprudenţiale indicate de noi, dovedesc că 
a fost nevoie să. se intervină la contencios pentru a fi obligate au- 
torităţile să plătească salariul pe timpul suspendării. a 

Confuzia în această privință nai provenea şi din faptul că di- 
ferite legi de organizare sau legi speciale tratatu în mod deosebit 
salarizarea funcţionarilor pe timpul suspendării pentru faptul că s'a 
deschis” acţiune, publică impotriva lor. Astfel, legea învățământu- 
lui secundar din 1912, în art. 49, arată că profesorului suspendat 
i se plăteşte 20% din leafa şi toate gradaţiile, iar restul se dă- - 

„dea suplinitorului. -Legea învățământului primar din 1924, în. art, 
„154 declară : „In caz de clasare a afacerii, sau achitare, ei își pri- 

mesc. salariul şi gradaţia pe tot timpul suspendării“. Art, 92 din . 
legea învățământului secundar din 1928 conține utmătoarea dis- 
poziţie : „In timpul instrucţiunii sau judecății, profesorii sau maeş- 

„trii sunt suspendaţi de drept, în urma intervenţiunii judecătorului 
„de instrucţie ; ei vor primi în timpul suspendării 50 la sută din re- 
tribuţiunea lor totală, socotindu-se atât leafa de: -bază” cât şi 

Sa gradaţia. 

„Dacă suspendarea, din cauze independente de voinţa profe-. sorului, trece de 6 luni, profesorul suspendat va primi 60 la sută din retribuţia totatlă la care are dreptul. - 
„Dacă va fi achitat şi de instanțele disciplinare, i se vor res 

titui. reţinerile“. | Me MN | | i 
2. — Critica soluţiei Inaltei Curți. — Din “examinarea . atentă a textelor statutului ca şi a principiilor cari guvernează ma- teria, rezultă că soluția dată de. Inalta Curte este în totul juri- dică. În adevăr, dacă examinăm art, | din' statut, vedem că legiui- torul nostru a legat de noţiunea de funcţionar public, noţiunea de plata salariului. In concepția statutului, nu sunt funcţionari publici.
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“decât acei cari, îndeplinesc un serviciu public permanent la Stat, 

judeţ, comună sau la instituţiunile al căror buget este supus âpro- 
bării Parlamentului, guvernului sau. consiliilor judeţene şi comu- 

nale. Noţiunea de funcţionar este în strânsă corelaţie cu noțiunea: 

de salariu. Un funcţionar public, suspendat din funcţie, - continuă 

totuşi să fie funcţionar public. Este adevărat că în timpul suspen- 

dării funcţionarul nu. îndeplineşte setviciul, dar acesta-i indepen- 

„ dent de voinţa lui. In tot acest timp al suspendării, funcţionarul ră- 
mâne în cadru şi-l urmăresc toate consecinţele cari decurg din si-. 

tuația lui de funcţionar. El nu încetează —- în timpul suspendării — 

nici un moment de a fi funcţionar public. El poate fi judecat, în 

acest timp, din punct de vedere disciplinar, independent de ju- 

decata penală. Singura deosebire este că el nu. îndeplineşte -servi- 

ciul, din cauză că prezumția de culpabilitate care apasă asupra sa, 

îl face moralmente incompatibil cu exercitarea serviciului public. 

Este totuși de remarcat al. final al art. 58: „Când funcţio- 
_narul este achitat, cazul va fi adus înaintea comisiei de “disciplină, 

care se va pronunța dacă funcţionarul poate sau nu fi reprimit în 

serviciu ; iar- când a fost condamnat definitiv, suspendarea prvoi- 
zorie se transformă de drept în destituire“.. 

3. — Reintegrarea funcţionarului suspendat. — Acest text, la 
„prima vedere; pare a spune 'că funcţionarul public suspendat din 

“serviciu, pierde calitatea de funcţionar și el nu poate fi reprimit în 

serviciu decât cu avizul conform al comisiei disciplinare. Ori, acest 

| text vrea să spună cu totul altceva : : că trimiterea funcţionarului 

achitat penaliceşte, în faţa comisiei disciplinare, este obligatorie. 

Termenul „reprimit în serviciu” întrebuințat impropriu aci, în- 

 seamnă reprimirea pentru a-şi exercita funcţia, adică încetarea sus- 

pendării, iar. nici decum reintrarea în funcţie, căci prin suspen- 
“dare, funcţionarul continuă a rămâne funcţionar şi numai în a- 

"'ceastă. calitate îl urmăreşte pe dânsul acţiunea disciplinară după 

încetarea acțiuni penale. 

Al doilea argument ce s'ar putea aduce împotriva deciizei 
Înaltei Curți e că fraza finală a art. 58 din statut dispune că, 

caz de condamnare, suspendarea provizorie se transformă de drept 

-în destituire. Dar această transformare are loc pe data condam- 
nării definitive şi -nu pe data suspendării. Dacă- legiuitorul ar fi 
voit să' creeze această derogare dela principiile generale cari călău- 

zesc această materie a efectului deciziunilor judecătoreşti, ar fi 

trebuit-s"o spună în mod explicit. !
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„Acestea sunt consideraţiunile cari ne fac să credem că de- 

cizia Inaltei Curți este în totul juridică 'și am voi ca dânsa să 

constitue norma generală, după care tuturor funcţionarilor sus- 

" pendaţi, să li se plătească lună. cu lună, ca şi celorlalți funcţio- 

nări, salariul lor. Căci nu se poate concepe situația de a menţine 

_pe cineva funcţionar public. şi a- -l lăsa totuşi o bucată "de vreme 
fără salariu. 
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