Curtea de JustiŃie Europeană
ÎnfiinŃată în 1952, Curtea de JustiŃie Europeana (CJE) are rolul de a asigura
uniformitatea interpretării şi aplicării dreptului comunitar şi are competenŃa de a soluŃiona litigii
care implică statele membre, instituŃii comunitare, companii sau persoane fizice din spaŃiul UE.
La momentul actual, Curtea de JustiŃie are sediul la Luxemburg şi este compusă din
judecători şi avocaŃi generali, (corespunzător numărului statelor membre), cu un mandat de şase
ani. Judecătorii aleg Preşedintele CurŃii, cu un mandat de trei ani, care poate fi reînnoit.
Începând cu 1989, Curtea de JustiŃie este asistată în activitatea sa de către Tribunalul de
Prima InstanŃa, având rolul de a soluŃiona disputele dintre Comisia Europeană şi persoanele
fizice sau juridice, precum şi pe cele dintre instituŃiile comunitare sau dintre acestea şi
funcŃionarii lor.

Printre actiunile care pot fi aduse in fata Curtii de Justitie Europene, enumeram:
actiunea in constatarea incalcarii tratatelor de catre statele membre (poate fi intentata de catre
Comisia Europeana sau de catre un Stat Membru), actiunea in anulare (destinata anularii unui act
al unei institutii a Uniunii Europene, considerat ilegal), exceptia de ilegalitate, actiunea in
constatarea abtinerii nejustificate (in cazul absentei unei propuneri legislative din partea
Comisiei Europene sau a unei decizii din partea Consiliului de Ministri), actiunea in despagubire
(pentru repararea daunelor efectuate de catre organele sau agentii institutiilor comunitare in
exercitiul functiunii), actiunea preliminara (poate fi introdusa de instantele nationale), actiunea
contra sanctiunilor pecuniare.

O particularitate a CJE este avocatul general. Acesta, după ce părŃile au fost audiate la
judecata în fond, are rolul de a întocmi o propunere privind sentinŃa ce urmează a fi pronunŃată.
Avocatul general nu reprezintă, însă, interesele unei anumite părŃi, cererile sale trebuind să aibă
un caracter independent şi neutru. CJE nu este obligată să accepte propunerile făcute de avocatul
general, dar de obicei instanŃa respectă în proporŃie de ¾ cele solicitate de acesta.
Limba folosită în timpul proceselor este una din limbile oficiale ale UE. Contează în primul rând
din ce Ńară provine partea care a formulat cererea de chemare în judecată şi din ce Ńară este
pârâtul. Această regulă asigură oricărei persoane din UE posibilitatea de a participa la actele
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procesuale în limba sa maternă. IntervenŃiile părŃilor procesuale şi ale judecătorilor sunt traduse
de interpreŃi, la fel ca şi toate documentele care fac parte din dosarul cauzei. Limba folosită pe
plan intern la CJE este franceza. Acest lucru se explică prin faptul că în momentul înfiinŃării
ComunităŃii Europene, în anul 1957, majoritatea populaŃiei din cele şase Ńări fondatoare (Belgia,
Germania, FranŃa, Italia, Luxemburg, Olanda) era vorbitoare de limba franceză. La ora actuală
tendinŃa este de a folosi mai mult limba engleză, datorită faptului că majoritatea juriştilor din
Ńările recent aderate şi-au urmat studiile parŃial în limba engleză şi mai puŃin în limba franceză.
Ca orice sistem de drept veritabil, si cel al Comunitatii presupune existenta unor garantii
jurisdictionale ce trebuie sa intre in functiune in situatia contestarii sau punerii in aplicare a
legislatiei Comunitare. Curtea de Justitie, ca institutie jurisdictionala a Comunitatii, reprezinta
coloana vertebrala a acestui sistem de garantii. Judecatorii trebuie sa asigure uniformitatea
interpretarii si aplicarii dreptului comunitar in fiecare stat membru, mentinerea sa ca sistem
comunitar si aplicarea sa in mod identic tuturor celor care i se supun in toate imprejurarile.
Pentru indeplinirea acestui rol, Curtea de Justitie are competenta de solutionare a litigiilor in
care se constituie ca parti state membre, institutii comunitare, intreprinderi sau persoane fizice.
Mai mult de 8600 de cauze au fost aduse curtii din anul 1952, de cand a fost infiintata. In anul
1978 se solutionau deja 200 de cazuri noi pe an, iar in 1985 au fost pe rol peste 400 de cauze.
Curtea de Justitie joaca un rol esential in cadrul sistemului institutional stabilit prin Tratate. In
mod deosebit, Curtea are rolul de a mentine echilibrul intre prerogativele institutiilor comunitare
pe de o parte si intre prerogativele conferite Comunitatii si cele pastrate de statele membre pe de
alta parte. In exercitarea atributiilor sale de revizuire, Curtea este deseori chemata sa hotarasca
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Curtea de JustiŃie Europeana nu trebuie confundată cu CEDO - Curtea Europeană a
Drepturilor Omului, cu sediul la Strasbourg, care este o instituŃie a Consiliului Europei. Sarcinile
CJE sunt prevăzute în art. 220-245 din Tratatul UE, precum şi în propriul său statut. Principala
atributie consta in “asigurarea respectarii dreptului in aplicarea si interpretarea tratatelor.
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