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MERIDIANE JURIDICE
Regimul juridic al casatoriei intre persoanele de acelasi sex
Articol publicat in Pandectele Romane nr. 3/2015, rubrica Meridiane Juridice.
Chemata sa se pronunte cu privire la constitutionalitatea unei dispozitii relative la incetarea de
drept a efectelor casatoriei de la momentul schimbarii sexului unuia dintre soti (art. 2 si 4 din Legea
nr. 164/1982), Curtea Constitutionala italiana a profitat de ocazie pentru a denunta in mod expres
vidul legislativ din domeniul casatoriei dintre persoanele de acelasi sex.
Confirmand, pe aceasta cale, competenta exclusiva a parlamentului in ce priveste definirea masurilor legislative de ocrotire si recunoastere
a casatoriilor dintre persoane de acelasi sex, Curtea motiveaza legalitatea controlului sau pe baza situatiei „specifice” si „particulare” a
cuplurilor al caror drept nu este recunoscut de ordinea juridica. Sunt subliniate, pe aceasta cale, temeiurile constitutionale ale legislatiei in
domeniu, atat din perspectiv dispozitiilor efective ale legii fundamentale italiene, dar si sub aspectul incidentei dispozitiilor Conventiei
europene pentru protectia drepturilor omului si libertatilor fundamentale. ...citeste articolul
...si comenteaza pe

FILM DE WEEK-END
The Judge – Judecatorul
If they ever count every cheatin’ wife and tax chiseler, the whole country would be behind prison walls.
Judecatorul este actorul principal in majoritatea sistemelor judiciare. Responsabilitatile cu care este
investit un judecator devin mai importante decat persoana in sine. Bineinteles, pornim de la prezumtia ca
judecatorul este un reper moral pentru intreaga societate, iar cunostintele de specialitate acumulate si aplicate nu fac
decat sa contributie la infaptuirea actului de justitie in manierea cea mai pozitiva posibila.
The Judge, in regia lui David Dobkin, constituie un exemplu de productie juridica contemporana de exceptie care
imbina latura umana a profesiei cu rigorile pe care legea le impune. Hank Palmer (Robert Downey Jr.) este avocat
intr-o mare metropola americana, aparent un detinator al cheii reusitei in cariera. Insa, dincolo de aparentele unui
avocat de succes se ascund numeroase fantome ale trecului.
...citeste articolul si comenteaza pe
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