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 O nouă incursiune în biblioteca juridică nu ar fi lipsită de interes pentru studenţii şi 
practicienii dreptului măcar pentru faptul că ar avea prilejul să redescopere cărţi cu vocaţia de a 
deveni puncte de referinţă în literatura de specialitate. O asemenea carte este şi cea a lui Fabrice 
Hourquebie, « Sur l’émergence de contre-pouvoir juridictionnel sous la V

ème 
 République » 

(Asupra oportunităţii contraponderii jurisdicţionale în cadrul celei de a V-a Republici), apărută la 
Editura Bruylant, Bruxelles în 2004. 

Autorul pune problema rolului judecătorului ordinar şi constituţional ca putere de 
contrapondere, din perspectiva principiului clasic al separaţiei puterilor în stat. În acest sens, 
autorul constată că ideile lui Montesquieu sunt astăzi revigorate de curentul neo-liberal pe baza 
gândirii pluraliste, ea însăşi expresie modernă a spiritului separaţiei puterilor. 

Prin această lucrare, ce reprezintă o abordare originală a raporturilor dintre puteri, Fabrice 
Hourquebie contribuie la definirea noţiunii de « contrapondere », noţiune cu atât mai complexă 
cu cât ea nu şi-a găsit consacrarea în dreptul pozitiv.  

A doua preocupare a autorului vizează stimularea unei reflecţii concentrate pe aplicarea 
aceleiaşi grile de analiză asupra judecătorului din cea de a V-a Republică Franceză. Perspectiva 
aleasă se vrea realistă şi globală, cu vocaţie explicativă. Procesul construcţiei 
« jurisdicţionalului » ca putere şi a legitimării sale ca şi contrapondere are loc în cadrul 
legicentrismului parlamentar care a impregnat, de-a lungul istoriei, cultura juridică franceză cu un 
puternic sentiment  de neîncredere în judecător, începând cu cel ordinar şi până la judecătorul 
constituţional. 
 Consistenta lucrare a lui Fabrice Hourquebie, deşi cu vocaţie exhaustivă, este, aşa cum 
însuşi autorul mărturiseşte, doar un punct de pornire pentru o viitoare reflecţie mai sistematică 
asupra noţiunii de contrapondere şi a aplicării sale concrete la puterea jurisdicţională a celei de a 
V-a Republici. Din această perspectivă sperăm să fie citită cartea lui Fabrice Hourquebie şi de 
către juriştii români interesaţi în cunoaşterea raporturilor dintre puteri şi în identificarea acelora 
între care se realizează competiţia la nivel naţional.  
 Fabrice Hourquebie este doctor în drept, membru al Centrului de Studii şi Cercetări 
asupra Balcanilor, Universitatea Montesquieu-Bordeaux IV şi colaborator al Curţii 
Constituţionale a Africii de Sud.  
 


