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Interviuri cu Kristîne Krûma, Gertrude Lübbe-Wolff, Bertrand
Mathieu, Rostane Mehdi, François-Xavier Millet
Kristîne Krûma
Kristîne Krûma este doctor în drept
internaþional public (Universitatea din
Lund, Suedia, 2012, tezã de doctorat pe
tema cetãþeniei UE, statutului de migrant
ºi al naþionalitãþii). Master în drept
internaþional (Universitatea din Lund,
Institutul R. Wallenberg, 1998).
Începând cu luna iunie 2012 este expert
al Comisiei Europene pe probleme de
rasism ºi intoleranþã din cadrul Consiliului
Europei. Din martie 2012, este judecãtor
ad-hoc la Curtea Europeanã a Drepturilor
Omului. Din 2007 este judecãtor al Curþii
Constituþionale din Letonia. Din 2007 este
arbitru la Curtea de Conciliere ºi Arbitraj
a OCSE. Între 1999-2010 a fost lector la
catedra de Drept internaþional public,
Facultatea de drept din Riga. 2005-2006
 ºef al Departamentului de drept
internaþional ºi european, Facultatea de
drept, Universitatea din Letonia.
2000-2006  lector la catedra de drept
internaþional ºi european, Facultatea de
drept, Universitatea din Letonia (drept UE,
organizaþii internaþionale). 1995-2000 Ministerul Afacerilor Externe al Letoniei;
cele mai recente posturi ocupate: ºef al
Secretariatului preºedintelui Consiliului
Statelor de la Marea Balticã (CSMB); ºef
al Departamentului pentru organizaþii

internaþionale ºi
politica drepturilor
omului. 1996-1997
 asistent în Departamentul de
teorie a dreptului ºi
ºtiinþe politice,
Facultatea de
drept, Universitatea din Letonia.
1997 ºi 2001 
lector invitat la
Institutul Leton pentru Drepturile Omului
(subiecte principale: UE ºi drepturile
omului, democraþia ºi drepturile omului).
Activitãþi sociale relevante: din 2012 
preºedinte al Comisiei de experþi
independenþi privind dreptul internaþional
ºi UE sub auspiciile Ministerului Afacerilor
Externe; din 2006  membru al reþelei
Odysseus, reþeaua academicã pentru
studii juridice în domeniile imigraþiei ºi
azilului în Europa; din 2005  membru al
consiliului editorial al Baltic Yearbook of
International law; din 2003  membru al
Reþelei de cercetare nordicã pentru
drepturile omului; 2004-2007  membru
al Observatorului privind libera circulaþie
a lucrãtorilor în cadrul UE; 2004-2007 
membru al Forumului tinerilor cercetãtori
al Comisiei de analizã strategicã,
Cancelaria de stat a preºedintelui; 2004
-2006  membru al grupului de planificare
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a programelor juridice de formare a
judecãtorilor; 2000-2007  membru al
subcomisiei juridice de terminologie,
Academia Letonã de ªtiinþe.
1. Care este forma cea mai adecvatã
de receptare a dreptului Uniunii Europene în ordinea juridicã a statelor
membre? Monismul, dualismul sau
pluralismul juridic?
În prezent, clasificarea actualã a
monismului ºi dualismului nu este netã.
S-ar putea susþine cã abordarea generalã
a curþilor constituþionale este cea a
interpretãrii consecvente. Aceastã
abordare înseamnã cã dreptul naþional
este interpretat în conformitate cu
obligaþiile internaþionale, în cazul în care
acestea au fost îndeplinite, cu
respectarea dreptului constituþional. Spre
exemplu, un stat trebuie sã recunoascã
ºi sã protejeze drepturile fundamentale
ale omului, în conformitate cu constituþia
sa, cu legile ºi cu acordurile internaþionale
obligatorii pentru acesta. Rãmâne
întrebarea dacã un stat poate merge
dincolo de standardele juridice stabilite în
dreptul internaþional, fãcând referire la
propriul sãu drept constituþional?
Rãspunsul imediat este afirmativ, acest
lucru este posibil.
Cu toate acestea, Avizul 2/13 al CJUE
din 18 decembrie 2014 oferã o
perspectivã diferitã, afirmând cã
autonomia de care se bucurã dreptul UE,
în raport cu legislaþiile statelor membre ºi
în raport cu dreptul internaþional, impune
ca interpretarea acestor drepturi
fundamentale sã fie asiguratã în limitele
structurii ºi obiectivelor UE (pct. 158, 166
* Constituþia Republicii Letonia (n.tr.).
1
A se vedea cauza nr. 2004-18-0106, 13 mai
2005, pct. 5. Curtea a precizat în special cã textul
Convenþiei europene a drepturilor omului ºi practica
Curþii Europene a Drepturilor Omului pot servi ca
mijloace de interpretare, la nivelul dreptului
constituþional, a conþinutului ºi domeniului de
aplicare a drepturilor fundamentale ºi principiul
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ºi 170). Acest raþionament, ca de altfel
formularea întregului aviz sunt prea
ambiþioase pentru a fi interpretate în acest
chestionar.
În cazul UE, existã întrebãri
suplimentare legate de monism/dualism/
pluralism care exced înþelegerii clasice a
aplicãrii dreptului internaþional în ordinea
juridicã internã. Acestea sunt legate de
caracterul diferit al actelor UE care permit
grade diferite de apreciere din partea
statelor membre (regulamente, directive,
decizii ºi altele similare).
În contextul Letoniei, art. 89 din
Satversme * prevede cã protecþia
drepturilor ºi libertãþilor fundamentale
oferite de Letonia nu trebuie sã fie mai
redusã decât aceea garantatã de
angajamentele internaþionale obligatorii
pentru Letonia. Astfel, în anumite cazuri,
Curtea Constituþionalã a oferit un efect
direct normelor de drept internaþional1. În
acelaºi timp, Curtea a admis ºi cã tratatele
internaþionale nu interzic Letoniei sã
prevadã un standard mai ridicat de
protecþie a drepturilor fundamentale.
Cercetãtorii au clasificat cazul Letoniei
ca fiind monism de facto. Satversme nu
trateazã problemele legate de ierarhie.
Legile se referã la situaþiile de conflict între
dreptul internaþional ºi cel naþional, dar
judecãtorii ar prefera sã aplice dreptul
internaþional2. Aceastã abordare a fost
urmatã, de asemenea, pânã în prezent,
în ceea ce priveºte dreptul UE, sub forma
cooperãrii.
Pentru a sintetiza rãspunsul, s-ar
putea prezenta trei argumente:
- abordãrile constituþionale naþionale
cu privire la dreptul UE pot fi diferite.
statului de drept. A se vedea hotãrârea Curþii
Constituþionale în cauza nr. 2000-03-01, 30 august
2000, pct. 5, ºi cauza nr. 2001-08-01, 17 ianuarie
2002, pct. 3.
2
M. Mits, Internationalisation of Public Law:
the Case of Latvia, în Revue européenne de droit
public, vol. 18, nr. 1, 2006, p. 421-442, p. 429.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

intrarea sa în vigoare, aceasta echivaleazã cu o negare (parþialã) a supremaþiei
dreptului UE. Consider cã o apreciere de
ordin jurisdicþional în acest sens ar
presupune cã, din punctul de vedere al
constituþiei naþionale, nu poate fi admisã
rãspunderea pentru nerespectarea acelui
act. Apropo, mã întreb dacã nu ar fi preferabil sã se vorbeascã despre declararea
aplicãrii unui act al UE la nivel naþional
(mai degrabã decât actul UE în sine) ca
fiind contrarã constituþiei naþionale, pentru
cã nu actul în sine, ci numai forþa sa
obligatorie în temeiul constituþiei naþionale
se aflã în competenþã naþionalã.
5. Judecãtorul constituþional naþional este, în principiu, egal celui european? Putem vorbi despre o interpretare realã a dreptului primar al
Uniunii Europene efectuatã de tribunalele constituþionale ale statelor
membre?
Cred cã rãspunsul la ambele întrebãri
trebuie sã fie negativ. Instanþele naþionale
nu pot pretinde în mod rezonabil un ultim
cuvânt în ceea ce priveºte dreptul UE
ca atare (cu atât mai puþin pentru dreptul
UE lipsit de validitate), ci doar un ultim
cuvânt cu privire la caracterul sãu
obligatoriu în temeiul constituþiei naþionale
(a se vedea rãspunsul la întrebarea nr. 4).
În mãsura în care acest lucru implicã în
mod necesar o interpretare a dreptului
UE, aceasta este o interpretare în sensul
dreptului naþional. Deºi o astfel de
interpretare poate fi perfect rezonabilã,
având caracter avansat în plan jurisdicþional, din punctul de vedere al ordinii
juridice a UE aceasta nu constituie o
interpretare oficialã a dreptului UE, cu
excepþia situaþiei în care este adoptatã de
CJUE, iar ea revine CJUE, iar nu instanþei
naþionale, ceea ce o face relevantã din
punct de vedere juridic pentru ordinea
juridicã a UE. Odatã ce o ordine juridicã
naþionalã a ales sã admitã posibilitatea
controlului jurisdicþional al forþei obligatorii
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a actelor UE, în temeiul constituþiei
naþionale, în materie se deschide o
potenþialã dualitate a punctelor de vedere
- naþional sau european  , care nu poate
fi reconciliatã printr-o încercare de ordin
teoretic.
6. Existã un numãr în creºtere de
tribunale constituþionale care au
adresat întrebãri preliminare CJUE.
Putem vorbi despre extrema ratio sau
despre un instrument obiºnuit de
cooperare? În fapt, existã ierarhie,
confruntare sau purã cooperare între
CJUE ºi tribunalele constituþionale?
Trimiterile preliminare ar trebui sã fie
vãzute ca instrument comun de
cooperare. Dacã Tribunalul Constituþional
Federal din Germania a utilizat acel
instrument doar o singurã datã pânã în
prezent *, aceasta se explicã prin aceea
cã el a considerat cã o trimitere
preliminarã trebuie realizatã doar în cazuri
excepþionale. Motivul este faptul cã
Tribunalul Constituþional Federal exercitã
controlul asupra împrejurãrii dacã
instanþele de drept comun ºi-au îndeplinit
sau nu obligaþia de a sesiza CJUE cu
trimiteri preliminare, potrivit art. 267
TFUE, ca echivalent funcþional al sesizãrii
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Tribunalului Constituþional de cãtre acele
instanþe. În temeiul dreptului german,
obligaþia instanþelor ale cãror decizii nu
mai pot fi atacate de a efectua trimiteri
preliminare la CJUE (art. 267 paragraful
al treilea TFUE) revenea deja celei mai
înalte instanþe de drept comun în cauzã.
Împrejurarea de a nu efectua o trimitere
preliminarã, în mod nemotivat, este
consideratã încãlcare a dreptului la
accesul la o instanþã constituitã prin lege,
ºi anume a dreptului pãrþii de a-ºi vedea
cauza soluþionatã de organul judiciar
competent (art.100 alin. (1) GG). În cazul
în care a fost sesizat cu o plângere
constituþionalã, ºi dacã, în mod evident,
era necesarã efectuarea unei trimiteri la
CJUE, Tribunalul Constituþional Federal
nu va efectua el însuºi trimiterea
preliminarã, ci va anula decizia instanþei
care nu a efectuat trimiterea, pentru
motivul cã instanþa a încãlcat dreptul la o
instanþã constituitã prin lege, ºi va trimite
cauza spre rejudecare, urmând a fi
efectuatã ºi trimiterea preliminarã
necesarã. Aceasta reprezintã doar un
aspect de diviziune eficientã a muncii între
instanþele naþionale, iar nu un tratament
excepþional al trimiterilor preliminare.
publicat sute de
articole, studii
ºi volume, între
care amintim:
B. Mathieu, Le
droit à la vie,
Editions du
Conseil
de
lEurope, 2005,
B. Mathieu, M.
Verpeaux,
Droit constitutionnel,
Presses universitaires de France, 2004,
iar, mai recent, B. Mathieu (împreunã cu
Philippe Ardant), Droit constitutionnel et
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