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Printre progresele ce sai manifestat, în lu- 

„mânia, de câte-va decenii încoaci, în toate 

GQ râmurile activităţei omeneşti, ştiinţa “dreptului 

tn ocupă, după mine, unul din. cele dintâiti locuri. 

E, în adevăr, de admirat cum .0 țară în care ca- 

priciul și bunul plac ait fost de atâtea ori sub- 

stituite legci, cu codice necomplecte, obscure, 

puţin cunoscute .de public, scrise în idiome stră-. 

ine, fără tradiţiuni, nică “moravuri judecătorești, 

a reușit, în aşa de scurt timp, a-și însuşi o le- 

gislaţiune care nu lasă mai nimie de dorit şi a-și 

formă o magistratură ce se impune respectului, 

căci merge din ce în ce perfecţionându-se, și un 

baroii care numără deță mai multe ilustraţiuni. 

Imi propun a zice câte-va cuvinte asupra îis-
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toriei dreptului român, urcându-mă până în tim- 
purile cele mai depărtate. Subiectul e vast, fără 
îndoială şi plin de greutăți. Mă voii sili, totuși, 
să rezum pe cât va fi cu putință. Acolo unde 
detaliile ar ocupa un loc prea mare, voii indică. 
numai liniameutele. Cu modul acesta, sper'că nu 
voiii omite nimie din ceea-ce e interesant a se 
cunoaște. 

Originele naţiunei române sunt astă-zi pe de-: 
plin cunoscute. Știut este că, în primă-vara anu 
lui 101, impăratul Traian, pentru a pedepsi în- 
drăzneala Dacilor, cari năvăliseră, în mai multe. 
rânduri, pe teritoriul roman, şi, în timpul lui Do- 
miţian, bătuseră chiar legiunile împărătești şi 
impuseseră un tribut imperiului, făcă prima sa 
expediţiune contra lor şi contra regelui lor, De- 
cebal. Urmat de o armată de aproape '70.000) oameni, compusă din cinci legiuni romane, din 10 cohorte pretoriene și din ajutoare batave şi germane, el treci : Dunărea, pe două, punți de vase și înaintă în ţara inamică. Numele legiu-. nilor cari-l însoţeaii în. această, expedițiune sunt cunoscute. ră, mai întâi, L-a legiune, sai 1/i- nervica, care purtă încă, numele. de Credincioasa, de Pioasa, de Ajutătoarea. Eră, în urmă, a 5-a legiune, sai AMacedonica, a 6-a, adusă, după unii, din. Britania, după alţii din ludeea, a 7-a, sai Claudiana, și a S-a, sati Gemenea, Locul trecerei" fu pe la fruntariele Banatului Şi ale 'Transilva- nici, unde se văd încă, rămășițele întăriturilor-
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făcute la capetele punților. Armata inaintă po 

două drumuri şi încercă cele mai mari dificul- 

tăţi de a se mişcă prin acele locuri pustii, lip- 

site de drumuri, prin acele păduri seculare şi 

încă virgine, unde trăiaii.urșii şi mistreţii, și prin 

„cară soldaţii erai „nevoiţi să-și deschiză o cale 

eu toporul. Rezisţenţa Dacilor începu când ar- 

mata, atinse locurile cele mai muntoase şi mai 

sălbatice. Praian dete trei bătălii cari-i deschi- 

'seră în fine calea Sarmisegetusei, cetate de frunte 

şi capitala, Daciei. Atunci Decebal se decise să 

ceară pacea. E trimise ambasadori, cu mâinile 

legate la, spate, spre semn .de supunere, ca să 

înduplece pe împăratul roman. Acesta le primi 

propunerea, 'cu condițiune însă ca Dacii să-şi 

predeă armele, mașşinele de războii, să-şi dă- 

râme întăririle, să sufere garnizoană romană în 

capitala lor. Totul fu acordat, şi, pacea. fu ast-iel 

ineheiată. : | 

Liniştea nu ţinu mult. Prin iarna anului 104, 

'Praian începi pregătirile expedițiunei sale de a 

doua. Astă dată, nu mai eră vorba de a se pe- 

depsi o nație vrăjmaşă, ci a se desfiinţa un 

popor primejdios şi fără credință. Pregătirile se 

făcură în acest seop. Prima preocupaţiune fi de 

au se legă teritoriul -imperiului de acela al ina- 

micului, ca un semn și mai afirmativ de luare 

în stăpânire. Spre acest sfârșit, prin îngrijirea și 

sub direcţiunea arhitectului Apolodor, se con- 

strui, peste Dunăre, acel pod gigantic, ale cărui 

rămășițe provoacă încă admiraţiunea. Bătălia fin
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crâncenă. Decebal se apără cu curagiul - despe- 
„rărei. Dax în fine victoria -rămase a Romanilor, 
Regele Dacilor se sinucise pentru a nu cădeă 
viu în mâna acestora. Supuşii săi se deteră 
prinși. O minimă parte. dintrinșii puti scăpă şi 
găsi un adăpost, dincolo. de Prut, în Seiţia. 

Fără a întră în controversa: ce există între 
istorici dacă, după cucerire, Traian puse la câle 
exterminarea întregului popor dac, pentru a scăpă 
de pericolele ce ar fi amenințat imperiul prin 
viitoare atacuri din parte-i, este de netăgăduit 
că mari măceluri se săvârşiră cu acea ocaziune, 
ȘI, în așa grad, că istoricul Butropiii afirmă că 
Dacia fusese sleită de oameni în urma războiu- 
lui lui 'Praian cu Decebal. Și acest lucru nu tre- 
bue să ne surprinză, de oare-ce simţimântul de 
respect pentru viaţa omenească, ast-fel precum : 
se practică în zilele noastre, nu există în ideile 
timpului, şi un inamice învins, care eră prins sait 
se predă, se socoteă tot atât de puţin ca. lucrul 
cel mai de nimic. | a 

Dacii fiind, deci, distruși, eră, trebuință ca Ro- 
manii să-i înlocuiască, spre a-i împiedică de a 
renaşte și de a se reconstitui. Această operă fu 
încredințată coloniilor. Traian ;:aduse coloni latini 
din toate părţile imperiului şi-i aşeză aci. Iată 
care este originea naţiunei române. Cu încetul. 
vechia Dacie se transfonnă. Sate, oraşe, - stabi- 
limente de tot felul, teatre, apeducte, temple, 
căi de comunicaţie fură pretutindeni așezate. Spre
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au corespunde trebuinţelor noilor veniţi, oameni 

de toate specialităţile se stabiliră alături de con- 

fraţii lor, în noua provincie. Alară de aceasta, 

v amnată de funcţionari fi însărcinată cu con- 

ducerea, servicielor publice. Mai mult, de cât atât, 

solicitudinea împărătească trimise profesori ca să 

predea. științele, literile şi artele, după cum a- 

ceasta, rezultă din numeroasele inseripţiuni gă- 

site. Limba romană fu singura care. se vorbi. 

Asemenea scrisoarea, religia, moravurile latine 

fură introduse în Dacia, dimpreună cu oamenii 

cari o populară. : o. Sa 

Acum, naște intrebarea, — și aci intru în .î- 

nima subiectului, -— cari fură legile cari regulară 

raporturile dintre locuitorii nouei provincii ? Răs- 

punsul nu poate fi -alul de cât că, acolo unde 

se introduseseră moravurile, religia, scrisoarea 

şi limba; a trebuit să se introducă, necesarmente 

şi legea romană. Dreptul roman fu, prin urmare, 

acela care avu putere de: lege: în Dacia. - După 

dânsul se conduceaii cei însărcinaţi cu distribui- 

rea dreptăţei. Probe directe despre aceasta este 

adevărat că nu aii rămas, căci invaziunile . bar- 

barilor ai distrus ori-ce urmă de această na- 

tură. Insă bunul simţ respinge cu triumi ori-ce 

altă ipoteză. Dacă Romanii, după cum ne spune 

istoria,: ati impus legile lor pretutindeni unde ai 

pătruns armatele lor victorioase, cu atât mai 

mult aii trebuit să o facă întro provincie, că 

- Dacia, unde, după cum am văzut, în loe de cu- 

ceriri, ei ait făcut exterminări şi colonizări. Pe
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lângă aceasta, istoricii ne-ai transmis o mulțime 
de fapte care ne autoriză să credem că drep- 
tul roman a fost singurul de care s'a administrat 
Dacia. El prinsese rădăcini aşa de adânci în a-. 
ceastă provincie, în cât urmele lui se văd în 
diferite pravile posterioare, ale domnilor noștri 
şi rezultă. şi din multe din obiceiurile pământu- 
lui cari subsistă încă până azi. 
Fără îndoială că nu mă pot întinde asupra 
particularităţilor din cari se compuneă dreptul 
roman la epoca introducerei lui în Dacia. Voiii 
zice numai în treacăt că, dacă este probabil, după 
cum pretinde Nieghebauer, că colonii de dincoace 
de Dunăre ai putut să nu cunoască, Novelele, to- 
tuşi legile anterioare acestor Nosele, precum este 
„Bdictul perpetuă ai lui Adrian, ai trebuit să le 

fie pe deplin cunoscute. 
Se ştie că magistrații, la Romani, în exerei- 

- iul puterei lor, şi când eră trebuinţă să facă a- 
* plicaţia dreptului la cazuri particulare, aveai o 
mare facultate de apreciaţiune individuală. De 
aceea, eră. obiceiul ca, inainte. de a se alege, să 

aducă, la cunoştinţa publicului edictele lor, adică 
regulele după cari vor procede în cutare sait cu- 
tare împrejurare, cum am zice, în timpii noștri 
moderni, programa sait profesiunea. lor de cre- 
dinţă.. Subt Adrian, jurisconsultul Salvius Iulianus 
făeii un fel de codice de dispoziţiunile conţinute 
în edictele diferiților pretori cari se suecedaseră 
în curs de mai mulţi secoli şi cari formaii dejă 
0 massă enormă. Această lucrare, care a fost nu-



mită Jdictul perpetuă, si care, după jurisconsul- 
tul Cujas, ar fi fost un'op menit a face cunos- 
cute principalele dispoziţiuni ale dreptului preto- 
rian, cestiunile la cari el putea. dă naștere, pre- 
cum Şi expunerea sumară a regulelor dreptului 
civil, a trebuit negreşit să fie introdusă într'o 
provincie, ca Dacia, de curând dobândită Impe- 
riului, si care, prin aceasta chiar, aveă trebuinţă, 
de un codice de natura aceluia pentru a se ad- 
ministră. 

Această stare de lucruri dură. câtă-va vreme. 
Se ştie ce se întâmplă în- urmă. Invaziunile bar- 
bare, atrase de prosperitatea Romei, se revăr- 
sară asupra Imperiului ca un potop. În curând, 
fannosul pod aruncat peste Dunăre fu tăiat şi 
rupt de însăşi Romani. Fi băgaseră de seamă că 
servea mai puţin ca o cale de comunicaţie cu 
Dacia, de cât ca un drum deschis barbarilor. Im- 
păratul Aurelian, în anul 274, adică prin al trei- 
lea secol, renunță de a mai apără provincia cu- 
cerită și fundată de ilustrul săii predecesor Traian 
și rechemă legiunile în partea dreaptă a, Dunărei. 
Mulţi locuitori urmară această mișcare și se re- 
traseră în Moesia. Cea mai mare parte însă, le- 
gată prin afecţiune şi prin interese de pământul 
care "i dase naştere, preferi să rămâe unde se 
află. Aceştia, sunt adevărații părinţi ai neamului 
românesc. | 

Istoria coloniilor romane din Dacia, de la acea 
epocă, este foarte obscură. Atenţiunea scriitorilor 
și a istoriografilor eră atrasă aiurea. Preocupa-
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„ţiunea, lor se fixă asupra ultimelor convulsiuni 
ale unui imperiă, plin odinioară de mărire, însă 
ajuns, prin Viţiele și prin defectele organizaţiunei 
sale chiar, în decrepitudine, şi svârcolindu-se con- 
tra întreprinderilor din ce în ce mai îndrăsneţe | 
ale barbarilor. Ceea ce știm mai pozitiv, este că, 
Dacia, patria noastră, fu locul de întâlnire în 
care se concentraii massele barbare înainte de a, 
purcede mai departe. Alanii, Gepizii, Avarii, Hu- 

“nii, Goţii, pe cari, după expresiunea lui Papiii; 
Românii chiar până ază par a nu îi fi uitat în 
cuvântul lor de hofi, se. năpustiră ca valuri fu- 
rioase asupra nefericitului nostru pământ și șter- 
seră ori-ce urmă de drept. scris ce ar îi putut 
să existe pe dânsul înainte de al XV-lea secol. 
Când ultimele unde ale acestui diluviii se scur- 
seră, locuitorii locului, cari se refugiaseră în 
munţii lor pentru a găsi acolo un adiipost, eşiră 
iarăşi în câmpiile mănoase ale! ţărei şi 'și reluară 
vechile lor deprinderi, iubirea, lor pentru tot ce 
eră legat de pământul străbun, fie în adminis- 
traţie, fie în arta militară, fie în legislaţie. Roma. 
fu modelul spre care își îndreptară ochii când se 
gândiră la reconstituirea statului lor. Cea mai 
bună dovadă despre aceasta o găsim într'o veche. 
cronică, care se exprimă ast-tel asupra acestui 
punet. <Iși așezară raporturile după dreptatea, da- 
tinelor bătrâne ale Striimoşilor ! lor rămleni». 

După cum este cunoscut, istoria, ea state in- 
dividualizate, dacă mă pot exprimă astfel, începe,
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pentru Muntenia, în anul 1291, adică în al. 

XIII-lea secol, cu venirea lui Radu-Negru 2) de 

peste Carpaţi, iar pentru Moldova, în anul 1350, 

adică în al NIV-lea secol, cu venirea lui Bog- 

dan Dragoș, din aceiaşi parte a, locului. Iată ce: 

spune tradiţiunea despre acești principi. Mama, 

lui Radu-Negru, o copilă frumoasă, însă de con- 

diţiune de jos, se zice că fusese iubită de dom- 

nul Făgărașului şi: trimisă de dânsul la părinții 

ci pentru a se uşură acolo de sareina ce purtă. 

în sânu-i. Inainte de a plecă, domnul îi recomandă, 

de a se întoarce cu copilul ce va naşte, şi, ca 

semn de aducere aminte, îi dete un inel de aur, 

pe care era, datoare să-l presinte la întoarcere. Trei 

ani după aceasta, fericita mamă “xeluă drumul 

2) Câţi-va din istoricii noştri „contimporani. ai căutat să 

tăgăduească până chiar şi existența lui Radu-Negru, ca per- 

soauă fizică, considerându-l ca pe un personagiti legendar 

subt care se ascund alţi domni saii conducători de popoare. 

Controversele ce există asupra acestui punct între dânşii do- 

vedesc netemeinicia afirmărilor lor, căci nu se întemelazit pe 

nimic pozitiv, ci numai pe deducţiuni şi ipoteze. Din contra, 

toate izvoarele scrise, câte ait mai rămas, toate cronicele bă- 

trâne, unite cu tradițiunea populară, se învoesc pentru a a= 

firmă faptul descălicătoarei, adică al venirtă, la sfârșitul se= 

colului al Xill-lea, de dincolo de munţi, a unei însemnate: 

colonii de Făgărăşeni, condusă de Radu-Negru, care se sta-. 

Vili în ţară. Acest fapt se explică, după Wilkinson, prin în- 

vaziunea, la! acea dată, a lui Batu-Khan în Ungaria. Șelul 

tartar străbătu, după cum se știe, Rusia şi Polonia în capul. 

a 500000 oameni, năvăli în Ungaria şi se opri intr'insa, trei 

ani, jefuind şi pustiind tot cei eşeă în cale. Teroarea „ce îns- 

piră acest barbar şi depredaţiunile ce săvarşeit justifică în 

de ajuns migraţiunea Românilor din Ardeal în Muntenia, al. 

cărei munţi le ofere mai multă siguranţă.



Făgăraşului, însoţită de pruncul domnese şi. do 
un frate al ci. Ziua fusese caldă. Sora şi fratele, 
invişi de oboseală, adormiră într'o dumbravă, lă- 

-sând în mâinele copilului inelul de aur, adică ta- 
lismanul care trebuiă să facă a fi recunoscuţi. 
Un corb, văzând inelul lucind, se repezi asupră-ă, 
îl răpi și sbură cu el în ghiare..- Copilul, zoâriat 
de unghiele păsărei, incepu să ţipe. Unchiul so 
deșteptă, își încordă arcul şi ucise pe corb. Apoi, 
se duse de se înfăţișă domnului Făgărașului, A- 
cesta recunoscu pe copil, îl erescti, îi dete titlul 
de Voevod şi | lăsă urmaşii în scaunul săi. Co- 
pilul care luase numele de Radu-Negru, voind, 
mai târzii a "Și mări statul, tree munţii pe la 
Câmpu-Lung și fundă principatul Munteniei. In 
amintirea corbului, care îi furase inelul, el luă 
figura acestei pasări ca marcă a sigiliului săi, 
Cât despre Bogdan Dragoș, legenda este tot aşa 
de poetică. Fiii al domnului Maramureșului, el 
plecă, întro zi, însoţit de mai mulţi tineri, în 
goana unui zimbru saii bour, ce se văzuse ră- 
tăcind pe pământurile sale. 'O căţea numită Molda 
conducea goana. Bourul treci munţii, urmat do 
vânători, şi sosi întrun loc, pe marginea unui 
râii, unde căzu de oboseală. Bogdan Dragoş îl 
ucise. Apoi, aruncându-și ochii împrejur şi văzând 
frumuseţea ţărei în care intrase, hotări să o in 
în stăpânire şi să rămâe acolo. Căţeaua Molda, 
încălzită, întră în râii spre a beă apă şi oăsi 
moartea. In amintirea ci, râul primi numele de 
Moldova, pe care 1 transmise, în urmă, întregei
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țări. Pe locul unde bourul zi fost ucis see useză 
un sat care se tunat fontei. Nu deoparte ale = 

colo, se descoperi locuinţa unui pustnic, numit 
lţeo, Acolo încă ze clădit un oraş care ue mntmeele 
de Ifeană,  Boadan Dragos, devenit stăpăn peste 
toată țara descoperită de dansul, auloptă capul 

lourului ca marcă a armelor sale, 
Cer ertare dacă, tratând un subivet ua lee 

serios, nam rozistat plăceret dle a reproduce sue 
teste două  logendle caracteristice, Au făcut-o 
pentru a indulei puţin ceva ce materia le cure 

Mă ocup ar conţine de prea aril, Căci, precum 

wlerei îi place să se repitizeze pr um verde 
pisat de osteneala ce incearcă privinl aceleaşi 

White, tot ast-fel și spiritul simte plăcere să 
se olibmeaseă, din cănd în cănd, de încordare 
li car] aduce ascultarea lucrurilor rue, 

Dreptul roman Sati, ut bine, obiceruarilee inte 

et pt pe principiele acestui drept wratu, «după 

tiu am zis, în Vicoare in Nomania, chiar după a 
Tia deseălicare, Lasă invaziunile barbare, selrasuae 
dizirile  înexitabile la începuturile opiccărua stet 
din ună format până le intentie Dau, ctabite 
stă patria noastră într case alee paacurae ste 

Liciu fizică si morală, în eat, după amăruie 
izineipelui Dimitrie Cantemir, în ajunul sii lui 
A-Xaneluzce-Pun pe fot, ct tesatee că are ptisl 

tun eri îmeect ia Vize or Puse dn sar atac stea? 

si ee schizubiat în ct ta see Bat pratare vitae tar, 

Mile mată 20000 SETE să pirteccee olpaept Stpitaae
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bătăţile ajunseseră la culmea lor. Se știe că A- 
lexandru-cel- Bun, căruia cronicarii îi zic şi Cel- 
Bătrân, şi care ocupă scaunul Moldovei, în al AV-lea 
secol, de la anii 1400 până la 1482, poate fi 
privit, cu drept cuvânt, ca 'unul din 'fundatorii 
de căpetenie ai acestui stat. Mai bine inspirat şi. 
mai fericit în timpii de pace decât în răsboaele 
ce avu să susţie, el făcu o mulţime de institu- 
“iuni folositoare şi pioase, precum o academie de 
ştiinţe, mânăstirile de la Bistriţa şi Moldavia, e- 
piscopiele de la Roman şi Rădăuţi, mitropolia din 

Suceava. El hotărâ să aducă o îndreptare Şi l6- 
. gislaţiunei, care ajunsese, după cum am spus, 
întito stare de plâns. La acea epocă,- noile state 
din vechea Dacie Traiană, precum Muntenia și | 

“ Moldova, eraii in strânse relaţiuni, subt raportul - 
spiritual, cu biserica bizantină. Bizanţiul eră centrul 
civilizațiunei orientale, şi o mate parte din cle- 
rică veneaii aci din Constantinopole ca să predeă, 
învăţăturile lor. Pe de altă parte, impăratul Bi- 
zamţiului, Ioan Paleologu, eră in legături de a- 
miciţie cu Alexandru-cel-Bun. Inainte de a în- 

„treprinde opera sa de reformă legislativă, acesta, 
aduse învăţaţi din Bizanţiii, cari începură să dea, 
lecţiuni asupra Basilicalelor. lată care este în- 
ceputul şi cum se explică preponderența ce luă, 
în urmă, dreptul bizantin asupra legiuirilor noastre. 
Alexandru-cel-Bun, când simţi că școala de drept 
fundată de dânsul începe să. deă roade destul 
de satisfăcătoare, se gândi să se ocupe şi cu co- 
dificarea unui corp de legi care să aibă putere
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în ţară. EL făcu în consecinţă să se compue o 
pravilă apropriată necesităţilor pământului. Această, 

“pravilă, din nenorocire, este cu desăvârșire per- 
dută. Ceea ce a rămas dintrinsa este conţinut în 
hotărârile” judecătorești, câte se mai află din vre- 
mile acelea, şi în uricele emanate pe temeiul 
ei. Se ştie numai că era bazată pe dreptul ro- 
man Şi prelucrată după comentarul lui Balsamon, 
din secolul al XII-lea, asupra Nomocanonului. 

În Muntenia, până în al XVII-lea secol, adică 
până. în timpul lui Matei Basara), nu existară 
codice scrise. Obiceiul pământului, după cum ne 
spune Kogălniceanu, adică reminiscenţele dreptu- 
lui roman și ordonanţele domnești aveaii sineure 
putere de lege 3). Matei Basarab, eare domni, de 

3) Obiceiul pământului, care a străbătut istoria raporturilor 
noastre interne, suplinind, prin puterea deprinderei și a tra- 
diţiunei, hpsa. legilor. scrise, se compuneă dintrun complex de 
reminiscenţe din dreptul roman, amestecate cu din al popoarelor 
cu cari țara noastră erâ în strânse legături, ca slavii, bul- 
garii, etc. şi cari exercitară, o influenţă covârșitoare asupră-i. 
lată câte-va din acele obiceiuri cară ţinură, după cum am zis, 
până, în secolul trecut, loc de lege scrisă la Români: dreptul 
de a-tot-puternicie a Domnilor asupra ţărei, cu tot ce se află 
in ea şi asupra vieţei, libertăţei, averei locuitorilor din- 
tr'insa, putându-i, prin singurul fapt a! voinţei lor, să-i ridice 
de la treptile cele mai de jos la cele mai înalte, și vice- 
versa; dreptul criminalilor de a-şi răscumpără, prin bani, 
pedeapsa şi viața; dreptul nelimitat al fraților de 'a, stăpâni” 
in codevălmăşie averea părintească; dreptul surorilor de a fi 
înzestrate de fraţii lor; dreptul de a se legă cu o persoană 
streină prin înfrățire, ceca ce stabilea între întrățiţi legături 
tot aşa de tari ca și cele de familie ; dreptul moștenitorilor 
de a scăpă de creditorii părinţilor, părăsindu-le averea sue- 
cesorală ; dreptul soţilor de a înstreină averea dotală, etc. ete



la 1633 până la 1651, este, precum se ştie, unul 

din cei mai insemnaţi, domni ai României, mai 

mult prin ocârmuirea înțeleaptă şi dreaptă a ţărei 

şi prin prosperitatea in care o aduse, de cât-prin 

faptele sale militare. EL fundă, multe instituţiuni 

folositoare, şcoli, tipografii, biblioteci; introduse 
limba română în biserici; goni pe călugării greci 

şi inapoiă averile mânăstirești, cu cari aceștia 

făceaii mari abuzuri, mânăstirilor pământene. El 
fu asemenea cel dintâiit care se gândi să pue 
în lucrare și să deă la lumină o pravilă pentru 
trebuința obștească, serisă în limba naţională. In 
anul 1652, fu tipărită în Târgovişte, în tipografia 
domnească, Pravila cea mare, care sa numit a 
lui Basarab, subt titlul de Indreptarea. legei cu 
Dumnezeă. Ea se compune din 617 capete, cum 
am zice astă-zi articole, și se ocupă mai mult 
cu dreptul canonic. In enciclica care o precede, 
şi care este adresată de Mitropolitul Ștefan către 
toate obrazele bisericeşti superioare, menite să 

o aplice, după ce se aruncă o repede ochire a- 

supra îngeputului codicelor împărăteşti, grece Și 

romane, se zice: «Drept aceia, smerenia noastră, 

văzând o comoară ca aceasta ascunsă și ca, o gră- 
dină încuiată, plină de toate florile darului du- 
ului... gândi, zicând: ce folos să stea închisă... ; 
şi cun făcut alegere de multe bogate pravile, trimi- 
țând până și: la împărăteasca cetate... ; și așa, cu 
multă îndemuare, o ai scos din întuneric la lu- 
mină..., ca să fie de folos tutulor... ete.» Enei- 
clica mai spune că colee cţiunea a eodicelor împără- 
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tești cari aii servit la compunerea pravilei lui | 
Basarab a fost un manuseript dat de cinstitul 
Gheorglie Caiidi de la 'Prikis,- şi că, afară de a- 
ceasta, S'aii mai consultat, pentru a o altătiuui, toate 
canoanele sfintelor soboare și apostoli şi sfinți 
părinți. 

Se înţelege că ar fi lucru prea fastidios să 
intru aci într'o analiză prea : amănunțită a acestei 
pravile 4). Voiu spune numai în treacăt că pra- 
vila, lui Matoi-Basarab nu are o impăiţire clără, 
și metodică, după cum suntem deprinși să o ve- 
dem în legiuirile noastre moderne. Materia, este 
amestecată. După ce se ocupă, la început, cu cble 
preoțești şi prevede cu minuţiozitate toate cul- 
pile şi infracțiunile ce se pot comite de obrazele 
bisericești, precum furt, sperjur, preacurvie, in- 
sulte și alte multe, și edictează pentru fie-căre 

pedepse; după ce dă deslegări despre modul cum 
aceleași persoane. trebuesc s să proceadă în cutare 
sait cutare caz saii ce trebue să facă când li se 
prezintă cutare dificultate, apoi vorbeşte de ale 
căsniciei; arată, cum şi pentru care cauze se poate 
desface o căsătorie; când şi în ce cazuri bărba- 
tul are dreptul să-și maltrateze soţia; cum și în 
ce mod se. stabileşte rudenia; pune oare-eare re- 
auli în privinţa testamentelor, obligaţiunilor, to- 
vărăşielor, și termină, precum a început, tot cu 

4) Acest studii lam făcut în a doua parte a, acestei serieri 
intitulată: Despre penalitățile la Români în timpul luă Mateă- . 
Băâsaral şi Vasile Lupu. 

SIBLIOTEȘA 2 
Qoatrsii 

rii | 
Nea Basare a
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cele” privitoare la cler. Această pravilă este, în 
acelaș timp; şi rurală, și administrativă, și pe- 
nală, căci conţine principii cari reglementează toate 
aceste materii. Insă, după cum am spus, partea 
ei esenţială şi principala sa solicitudine este în- 
dreptată spre cele sfinte. De aceea, ea servi cu 
lege bisericească și în Moldova, și, chiar azi, are 
putere de codice canonic. 

In Moldova, pravila lui Alexandru- cel-Bun, ca 
ori-ce lucrare imperfectă, nu puteă să aibă o exis- 
tenţă durabilă. Dreptatea se impuţinase. Chiar i- 
deea de justiţie eră apro ape să peară, căci jude- 
cătorii și dregătorii nu mai hotăraii după lege, ci 
după eapriciii. Nevoia unui noii codice se simţeă, 
cu imperiozitate: Onoarea de a face o asemenea 
operă reveni Domnului Vasile Lupu, rivalul și 
contimpuranul lui Matei Basarab. EL ordonă să 
se compue o pravilă în limba, română, care poartă 
numele lui şi car6 are de titlu: Carte românească 
de învățătură de la 'pravilele împărătești și de lu 
alțe județe, cu zisa și toată cheltueala luă Vasile 
Voevodul și Domnul țăvei Moldovei, din multe serip- 
tură tălmăcită, din limba elinească în limba roinâ- 
nească, 

Redactorii acestui codice utilizară lucrările pre- 
paratoare ale Codicelui lui Alexandru-ccl-Bun. 
EL este împărţit în titluri, care conţin fie-care 
mai multe alineate. Partea, întâi este relativă la 
afacerile rurale, căci se ocupă de semănături, de 
cirezi, de pagube cauzate de dobitoace, de pomi, 
de pojare sait arsuri, de moră, ete. Apoi încep
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dispoziţiuni penale, luate din pravila lui Matei 
Basarab şi intercalate în privinţa furturilor, in- 

sultelor, falșificărilor de monede, omuciderilor şi 
altele. După aceasta, vin regularea raporturilor 
dintre bărbat şi femee, precum despărțeniile, 
ofensele aduse de soţi unul altuia prin adul- 
teriă, amăgirile, ete. In fine sosesc diferite alte 
edictări, iarăși penale, în privinţa complieilor, 
agenţilor provocatori, tâlharilor și cele-lalte. După 
cum se vede, acest codice este mai excluziva- 

ment criminal. Trăsura lui caracteristică este 
că prin el se consfinţește principiul: admis, în. 
Muntenia, de Mihai-Viteazul, adică că țăranul este 

„serv, legat de pământul pe care munceşte, și că 
nu ate voce să se mute unde va voi, fără con- 

simţământul proprietarului. De la “acea epocă, 
soarta locuitorului de la ţară devine din ce în ce 
mai tristă. EL ajunse întrun fel de sclavie care 
omori întrinsul vechile calități militare, cari îl 
distinseseră pe atâtea câmpuri de bătae, și pre- 
pară, ast-fel, prin avilirea lui, injosirea țărei în 
curs de aproape două secole! 

După cum vedem, mijlocul secolului al XVII-lea, 
este epoca în care se văzu renăscându-se. și pu- 
indu-se în lucrare, în ambele principate, o legis- 
laţiune naţională. Ea eră, fără îndoială, defec- 
tuoasă, căci, in Muntenia, aveă de obiect mai mult 
dreptul canonic, iar în Moldova dreptul penal. De 

„aceea, Și durata ci fu efemeră, căci 60 de ani 
în urmă, pe la inceputul secolului al XVIII-lea, 
ea, căzuse mai de tot în desuetudine.
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Se știe ce se intâmplă la acea epocă, În anul 
1714, bătrânul Domn al Munteniei, Constantiii 
Brâncoveanu, pârăt la Constantinopole că între- 
ține înţelegi cu Rusia contra. Porţei, fă scos din 
domnie, averea sa fu pecetluită şi secuestrată, 
iar el condus cu toată familia lui la Țarigrad. Aci, 
Sultanul îi oferi viața, cu condiţiune de a se turci. 
Venerabilul bătrân însă, căci eră în etate de 60 
de ani, refuză ci mândrie, îndemnă, pe copiii săi, 
în termeni elocinți, să înfrunte moartea cu băr- 
băţie, și, după ce văzu tăindu-se capetele tus- 
patrulea fetiori ai săi, începând cu cel'mai tânăr, 
suferi el însuși acelaşi supliciii şi'și serise, ast-fel, 
numele cu litere de aur în martirologul creşti- 
nismului. Cu trei ani înainte, în Moldova, 'prin- 
cipele Dimitrie Cantemir, ca să evite o soartă a- 
naloagă, își părăsise scaunul și fugise în Rusia, 
unde "Țarul îi dărui avere însemnată şi unde trăi 
până la sfârșitul zilelor sale. 

Ad, am puteă zice că se termină, în ambele 
principate, epoca Domnilor naţionali, căci cel din 
urmă principe român, Ştefun Cantacuzino, care 
a ocupat tronul Munteniei după moartea lui Brân- 
coveanu; 'a avut o domnie trecătoare și o soartă 
tot așa de crudă ca a predecesorului săii. Capul 

„„luă fi asemenea tăiat la Constantinopole, şi fa- 
milia ui, după, ce ajunse, împinsă de mizerie, să 
cerșească, pe ulițele Stambulului, scăpă cu difi- 
cultate pe o navă streină și se refugiă în Italia, 
de unde trecu în urmă la, Sănt-Petersburg. De
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aci începe. acea epocă, cea mai nefastă. a isto- 
riei noastre, epoca fanarioţilor, care ţinu 105 ani, 
dela 1716 până la 1821, şi, în cursul căreia, 
in fie-care din principate, se strecurară câte 34 
de Domni, adică, în mezie, câte un Domn pentru 
fie-care trei ani. 

Starea lucrurilor, în materie de legi, ajunsese, 
ca pentru tot, în cea mai adâncă mizerie. Capri- 
ciul şi bunul plac al Domnilor serveă drept lege. 
Nici o dată arbitrariul nu fusese împins mai de- 
parte. Venalitatea și corupţiunea își așezaseră seau- 
nul în incinta unde se împărțea dreptatea. Nimeni 
nu puteă obține dreptul săii fără plată. Chiar 
Domnul, care hotără în ultima instanță, cereă, 
bani pentru a face justiție nefericitului impriei- 
nat. Și aceasta se înţelege foarte uşor. Toţi acei 
oameni, cu situaţiune precară, arendași cari ÎȘI 
luaseră, tronul la, mezat, cari plătiseră sume în- 
semnate Sultanului, Vizirului, dregătorilor celor 

mari, chiar și femeilor de prin -haremuri, aveait 
trebuinţă să scoață banii lor, şi, de aceea, făceaii 
bani din tot. Epocă dureroasă, la care Românii 
de astă-zi nu pot cugetă fără o nespusă, mâhnire 
sufletească! 

“Legile lui Matei Basarab - şi ale lui Vasile 
Lupu. căzuseră, am zis, în desuetudine. Fanarioţii, 

preocupaţi de intrigele ce înnodaii necontenit la, 
Constantinopole, naveaii vreme să se gândească, 
a dă ţărei o legislaţiune cuviincioasă. Cu toate 
acestea, ei simţeaii necesitate de un corp de legi, 
cari să le serve drept călăuză în simulacrul de



  

"dreptate ce atribuiaii. Spre acest sfârșit, ei luară 
obiceiul de a se sluji cu Basilicalele și cu No- 
velele, şi, fiind-că acestea, erai de multe ori în- 

„tunecoase, cu extractele lui “Teofil Antikirsor și 
cu repertoriul cunoscut sub numele .de Synopsis 

"Basilicorum. Aceste legiuiri însă nu fură nică o 
dată traduse în românește, nu constituiră nici o 
dată un codice formal al țărei, ci: serveaii nu- 
mai, cum am zis, drept călăuză, ca cărți. de con- 
sultațiune. | | 
_Bă zicem, acum, câte-va cuvinte asupra Ba- 

silicalelor, - asupra Novelelor, precum și asupra 
Manualuluă luă Harmenopulos, cari ai jucat, după cum vom vedeă, o mare influenţă asupra legis- laţiunei noastre şi cari! sunt izvorul principal din care sait adăpat redactorii diferitelor pravile puse in lucrare subt domnii fanarioți. 

Se știe că trei secole aproape după moartea lui „Justinian, tronul Constantinopolei eră, ocupat de Basiliu I-ii, supranumit Macedoneanul. Acest impărat se născuse din părinţi săraci. Inceputul 
carierej sale fu din cele mai modeste: el' eră simplu servitor în grajdurile împăratului Mihail 
al III-lea. Dibăcia lui de a dresă caii atrase, 
mai întâi atenţiunea, imperială, asupră-ij, In urmă, 
el avu ocaziunea de a, face un servicii personal - 
împăratului, ucizând pe Bardas, patriciii al Im- 
periului din Orient, tutore al lui Mihail al III-lea, 
ȘI care pusese mâna, pe frânele imperiului și nu vocă să, le -mai părăsească. Bardas omorât, Mi- hail al III-lea răsplăti pe . Basiliu, asociându-l,
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în anul 866, la imperii. Această favoare însă, 
nu ţină mult, și împăratul care o acordase se 
vândeă să o retragă când Basiliu -prinse de 
veste, căută și găsi prilegiul, asasină pe Mihail 

al III-lea, precum asasinase pe Bardas, şi: se sui 
în locu-i pe tron. El domni din anul 867 până 
în anul 886. In zilele lui, se începu o lucrare 
de legislaţiune care fu continuată de fiul. săii 

Leonte Filosoful şi de Fotius, patriarhul, şi care 

primi numele de Basilicale. Acest codice aveă de 

obiect să adune şi să reguleze toate ordonanţele 
posterioare dreptului lui Justinian. Opul este îm- 
părțit în 60 de cărţi; cartea în mai multe titluri 
cu rubricele lor; titlul în mai multe capete. şi 
capul în mai multe paragrafe. EI diferă de com- 
pilaţiunea lui Justinian în aceasta: mai întâi, 
că este seris în grecește; apoi, că autorii lui s'ait 
servit, pentru al compune, cu traducţiunile în 
genere prolixe, rare-ori fidele, făcute de particulară 
asupra Digestului; în fine, că trei sai patru din 
vechile lucrără aii fost adunate întruna singură. 

Afară de: aceasta, prin el s'a căutat a se suprimă, 
contradicţiunile și a se pune dreptul lui .Justi- 
nian în acord cu dreptul acelei epoce. 

Novelele sunt asemenea o eolecţiune de nu- 
meroase ordonanţe date de împărații orientului. 
Ele aveati de obiect dea regulă puncte obscure 
și neprevăzute din legile în vigoare sait chiar 
de a face inovaţiuni. Ele crai scrise, când în 
grecește, când în latinește. 

Cât lespre Manualul luă Harmenopulos, cunpscut
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este că, chiar după scoațerea Basilicalelo» la lu- 
mină, jurisconsulţii bizantini continuară a scri 
și a formă colecţiuni de legiuiri. Activitatea lor 
se îndreptă aci asupra vechilor manuale, aci spre 
compunerea, de nuoi prescurțări de legislaţiune, 
de nuoi adunăşi de deciziuni. In numărul acestor 
jurisconsulți își are locul, în mod necontestabil, 
Harmenopulos, ea cel mai distins dintre dânşii. 
EL se născu în anul 1320 şi muri în anul 
1383. Subt împărații Cantacuzin şi Ion Paleologu, 
el ocupă funcțiunile de judecător superior, de 
prefect al 'Tesalonicului Și de mare cancelar. In 
anul 1345, el compuse manualul săi intiluat 
Tleoye:gev veuăv, scris în limba greacă, împărţit în 
5 cârp și care avii mare autoritate, chiar de la 
apariţia Ii. Grecia se servă de dânsul chiar 
astă-zi ca de o lege5) | 

Acestea sunt sorgintele din cari ai tras pra- 
vilele lor, şi :Ipsilante, şi Calimach, și Caragea. 

Sosese acum la aceste diferite legiuiri, care se 
suecedară, în principate, înainte de punerea. în 
aplicaţiune a codicelor noastre actuale. . 

În anul 1796, tronul Munteniei eră ocupat de 
Alexandru Ipsilante. Acest Domn, deși fanariot 
ca, cei cari se strecuraseră, în țară de la.1716 
încoaci, şi, prin urmare, cu puţin dor de inimă 

“pentru 0 naţiune care ştiă că suferă de nevoe, 
avi, totuși, un merit, EL înzestră România cu 

  

5) Vezi asupra acestui subiect scrierea lui Missail, căruia, am făcut mai multe imprumuturi.
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un codice, extras din Basilicale şi din Manualul 
luă Harmenopulos. Noua pravilă îu serisă în gre- 
cește. Tocmai la inceputul secolului acesta, se 

luă, hotărârea de a se traduce în limba română. 

Impărțirea ci este în titluri, fie-eare titlu conţi- 
nând un număr oare-care de articole. La înce- 

put, ea se ocupă de judecători, cărora le arată 
-competinţa ce aii, datoriele, zilele când trebuese 
să. se adune şi modul cum sunt datori să lucreze. 
Apoi, întră în oare-cari esplicări asupra proce- 
cedurei. Vin, în urmă, raporturile dintre stăpânii 
de moșii şi locuițorii de la, țară. In fine, ea pune 
regule în privinţa zestrei, succesiunilor, testa- 
mentelor, tutelelor, împrumuturilor, și termină cu 
hotărniciele şi eu prescripțiunile. Codul lui Ipsi-. 
lante are multe puncte de contact cu al lui Ca- 
ragea, în aceasta mai cu seamă că el cuprinde 
multe obiceiuri de ale pământului. | 

Mai la aceiaşi epocă, în anul 1804, Domnul: 
Moldovei, Alexandru Moruzi, pentru a nu se lăsă 
mai-pe jos, însăreinâ pe paharnicul 'Toma Carra 
să traducă, în limbu grecească modernă, cele G 
cărți din care se compuneă Manualul lui Harme- 
nopulos. Puțin după aceasta însă, observând că 
Harmenopulos eră puţin cunoscut în Moldova, unde 
judecăţile se daii mai mult conform Basilicalelor-, 
Şi, prin urmare, grei de aplicat, Alexandru Mo- 

„ruzi dete ordin aceluiaș Toma Carra să facă o co- 
lecţiune atât din legile având curs în România, 
cât și din PBasilicale, să le alcătnească și să for- 
meze ast-fel un :codice civil și penal. Această,
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lucrare luă un început. de executare destul de 
serios. Carra făcu prima parte a lucrărei sale, 
însă moartea surprinzându-l înainte de a termină, 
opera sa nu se putu pune în aplicaţie nici odată. 
„Exemplul, totuşi, fu bun și urmat cu succes. 

Printre rarii bărbaţi cari se ocupaii, dincolo de 
Mileov, cu. ştiinţa dreptului, eră, logofătul Andro- 
naki -Donici. Strict observator al legalităţei i în ju- 
decăţile ce dă, el se aplică tot-d'a-una să moti- 
veze, citând, în sprijinul opiniei sale, texturi de 
prin legiuirile avend pe atunci autoritate în Mol- 
dova. Aceasta făcu ca împricinaţii, miraţi de a 
vedeă. citându-se paragrafuriă de legi acolo unde, 
mai nainte, nu se puneă de cât voinţa și soco- 

tinţa. judecătorului, compuseră această glumă ri- 
„mată, de care Donici râse cel diintâiii, și pe care 
Negruzzi ne-a păstrat-o : 

Dacă ai vro judecată, 
Mergi la, Donici. de te-arată, 
Căcă el, până şi m pilaf, 
Va găsi vrun paragraf. 

 Andronaki Donici, deci, în anul 1814, publică pe 
româneşte o colecțiune de Legile împărătești. Acea- 
stă operă, e un adevărat repertoriii de jurisprudență, 
cu trimitere la cartea, titlul şi capitolul de unde 
aii fost luate, adică la Basihcale și la dreptul 
roman. Ea servi. de conductor judecătorilor mol- 

doveni până la: punerea, în aplicare a Codicelui 
Calimach. 

Toate acestea erati bune, însă nu: impiedicati 
pe 1 Moldova de a. nu posedă un corp de.legi pro-
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priit ale sale, pe cari justiţiabilii să-şi întemeeze 
cu siguranță dreptăţile. Lacuna fă împlinită de 
Domnul. Scarlat Calimach. EL însăreină pe cămi- 
narul Petrache Asaki, prezident judecătoresc al 
Tribunalului de Botoşani, şi pe jurisconsulţii sta-. 
tului Cristian Flehtemaher şi Damaschin Bojinea. 
să facă o pravilă care să aibă putere de lege. 
Lucrarea, se efectuă şi fi dată la lumină în anul 
181%. Ea e bazată pe Basilicale şi pe Novele, cu 

* adaose de prin multe codice europene, şi mai cu 
seamă din cele austriace. Ea, conține 2032 de 
articole şi se împarte în 3 părţi, cae fie-care 
se sub-imparte în secţiuni şi capuri. Partea 1-ii 
se ocupă, de condiţiunea, persoanelor; a, 2-a de 
natura, lucrurilor și de drepturile persoanelor .a- 
supra lucrurilor; a 3-a, de modul cum se sta- 
bileşte,. se strămută şi se desființează, dreptul 
persoanelor asupra lucrurilor. Această pravilă, 
care fusese compusă și publicată, în limba greacă, 
limba, oficială la- epoca: aceea, nu fi tradusă în 
românește de cât în auul 1833, sub guvernul 
provizoriii. al generalului Kiselef. După cum se. 
vede, ea este o pravilă esențialmente civilă. | 

În aceiași vreme, adică tot în anul 1817, 
Domnul Jon Caragea iși puse, în Muntenia, co- 
dicele în lucrare.. Atât ca formă, cât şi ca, fond, 
acest codice e o imitaţiune a Basilicalelor sai, 
mai bine, a Manualului luă Harmenopulos. EL fi 
scris in grecește și nu fi tradus în limba - naţio- 
nală de cât cu mult mai târzii, prin îngrijirea. 
Văcăreștilor. Deși el luâ, mari prefaceri. în urmă,
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în multe din dispoziţiunile sale, prin rândueli ale 
„Regulamentului Organic, prin cirenlări și ofisură 
domneşti, și chiar prin legi mai speciale, totuși, 
continuă a fi legea Munteniei, după cum codi- 
cele lui Calimach fu a Moldovei până în anul 
1864, când se promulgă cadicele lui Napoleon 
pentru ambele Principate, unite întrun singur 
stat, România. Logofeţii Anastase Hristopolu și 
Nestor luară mare parte la compunerea pravilei 
lui Caragea. 

In 1832, în urma tratatului din Sănt-Peters- 
burg, se puse în lucrare, în ambele Principate, 
cu dispoziţiuni identice, insă .cu redacţiuni deo- 
sebite pentru fie-care Principat, Regulamentul Or- 
ganic, vastă colecţiune de legi politice, economice: 
Şi administrative, lucrate subt privigherea gene- 
ralului Pavel [Kiselef, în timpul ocupaţiunei ru- 

sești,. şi destinate a stârpi îngrozitoarele abuzuri 
ce domneaii în ţară. Cu toate că Regulamentul 

Organic nu-și atinse scopul de cât în parte, de 
oare-ce răul eră adânc înrădăcinat în ramura 
justiţiei, ca a tutulor administraţiunilor publice, 
el aduse o oare-care ușurare. Domnia lui, de 
altmintrelea, nu fu lungă, căci 30, de ani mai 
târziu, în anul 1864, Domnul Alexandru [on Li, 
supranumit Cuza, suit pe tronul ambelor princi= 
pate, unite, și în urma loviturei de stat ce fu 
nevoit. să facă pentru a 'și asigură ințroducerea 
mai multor veforme folositoare, promulgă. Codul 
actual civil, luat de pe al lui Napoleon [-iii, și,
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după dărisul, succesiv, Codul Penal și Procedtira 

Criihinală, copidto tot de pe cele franceze din. 
1810, Ptoceduia Civilă, împrumutată în nare 
parte celei a cantonului de Genevă, ete.; toin- 
pletând, ast-fel,. legislațiunea roihână prin letă 
adoptate de la o inare iiaţiuine, cate ne dast do- 
vezi recente şi netătăduite -de o bine-voitoăre 
protecţiune și rie ajutase să eșiin diii condiţiu- 
nea iimilitoate, că stat, îni care lăncezeam de 
sătole. Cii oăre-cari inodificări, aceste coduii sunt 
în vigoare până azi $). 

După cum vedem, istoria dreptului nostru e 
plină de peripeții. Mult am avut a ne luptă, con- 
tra arbitrarului și contra inichităților până am 
ajuns unde suntem. Eră, rezervat epocei noastre 
de a vedeă, printre altele, şi dreptatea împlân- 
tându-se pe pământul României. Mai sunt, fără. 
indoială, multe de făcut până vom ajunge la acea 
perfecțiune care este idealul ori-cărui popor care 
aspiră la bine. Insă ori cât a mai rămas de 
realizat în viitor, ceea-ce avem dejă astăzi, este 
mare lucru în raport cu ceea-ce eră până aci. 
Studiului dreptului, trebue să o recunoaștem, da- 
torim cea mai mare parte din bunătăţile de cari 
ne bucurăm. El ne-a dat o magistratură, în care 
împricinatul e sigur că va, găsi judecători ; el ne-a, 
dat un baroi care, prin juminele lui, ajută pu- 

€) In anul 1900, D. C. Dissescu a adus însemnate şi folosi- 
toare modificări Codului de Procedură civilă. :
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ternic în opera de justiţie ce zilnie trebue să se facă; 
el ne-a dat. acea pleiadă de funcţionari cari asi- 
gură buna conducere a serviciilor publice, fie în 
amura, judecătorească, fie în' cea financiară, fie 

în cea administrativă. Să ne bucurăm, deci, când 
auzim că nouile generaţiuni își îndreaptă. activi- 
tatea, spre studiul dreptului! Să ne bucurăm și 
să Je indenmăm să continue, căci ele. ne pre- 
pară viitorul, şi legalitatea, într'o ţară, este cel 
Mintâiii și cel mai semnificativ simptom al ci-. 
vilizaţiunei.
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DESPRE PENALITĂȚILE LA ROMÂNI 

1N TIMPUL LUI 

MATEI BASARAB ȘI VASILE LUPU 

'Prei-zeci. de ani după asasinarea. lui Mihaiui- 
Viteazu, “care se întâmplă, după cum se ştie, la 
inceputul secolului al XVII-lea, în anul 1601, 
Muntenia se găseă în situaţiunea cea mai des- 
perată în care se poate află o ţară, deprinsă cu 
zile mai bune. Domniile frământate și trecătoare 
ale lui Șerban-Vodă, Radu-Vodă, Alexandu Iliaş- 
Vodă, Gavriil-Vodă, și Leonte. Stefan-Vodă.; nă- 
vălirile Ungurilor, 'Pureilor, 'Tătarilor, cari prpfi- 
taii de cea mai mică ocaziune pentru a întră în 
țară şi ao jeiui; intrigile interioare ale compeţi- 
torilor la. tron, sleiseră cu totul puterile materiale. 
și morale ale poporului: In anul 1632, birurile
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eraii așa, de orele, încât toate județele de peste 
Olt, dejă straşnie de încercate şi de sărăcite prin- 
tr'o recentă, invasiune a Tătarilor, se sparseră, 
și oamenii ce le locuiaii fugiră fie-care încotro. 
putu pentru a scăpă de nevoi. Năpasta căzi 
atunci pe boerii orânduiți cu strângerea dărilor, 
Aprozii domneşti le staii execuţie prin case pen-. 
tru «i sili să plătească ecea-ce nu mai eră cu 
putință să adune de pe la contribuabili. La rân- 
dul lor, boerii se desperară. Fi ţinură sfat, şi, 
văzând că nu e alt chip de scăpare, trecură cu 
toţii peste plaiul Vulcanului şi pribegiră, în Un- 
aria. - 

Printre oamenii de frunte. cari părăsiră țara 
cu acea ocaziune eră un bărbat insemnat, Matei- 
Aga, feciorul lui. Dantiul-Vornieul, din neăiul 

„ Brăncovenilor, a cărui dregătorie fusese de a 
adună contribuţiunile în judeţul Romanați. Nu 
intră în cadrele restrânse ale acestui studii să 
povestesc luptele întreprinse de -Matei-Aga, în 
capul Dboerilor, pentru a răsturnă starea de lu- 
eruri subt cari gemea patria sa. Voiti spuie 
numai, în treacăt, că, după o serie de „peripeții, 
ajutat de amicul săii Abaza-Pașa,: guverhatorul 
vilaietelor de la: Dunăre, şi susţinut de voinţa: 
Românilor, cari făcuseră mare sfat și socotiseră. 
că,-după cum eră ţara perită şi mâncată de 
streini, numai dânsul, prin bunătatea, şi înţelep- 

„ciunea sa, va puteă săi aducă, o îndreptare, el 
iu ales Domi în anul 1633, Şi se sui cu mare 
pompă pe scaunul săii, în ziua de 20 Septembrie
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acelaş an. Istoria îl pomeneşte subt numele de 
Matei Basarab-Voevod. | 

Inceputurile domniei lui Matei Basarab tură 
din cele grele. Pe lângă rănile şi suferințele po- 
porului ce avu să vindece sait să indulcească, 
el trebui să se lupte şi cu intrigele câtor-vă 
boeră, geloși de al vedeă, pe tron, cari îl atacară 
cu ajutoare streine. EL ştiu, totuși, să facă, faţă 
tutulor nevoilor. După ce învinse pe toți com- 
peţitorii săi, nimici pările ce urziseră contra lui 
la Constantinopole și sili pe Sultanul Amurat să/l 
vecunoască ca pe cel mai apt de a guvernă cu 
bine și de a aduce pacea şi odihna în ţară. Li- 
niștit prin aceste succese, 6 întreprinse atunci o 

serie de reforme, de îmbunătăţiri interioare, de 
fundațiuni pioase, pe cari domnia lui, relativ 
lungă, de 21 ani, îi permise să le execute. Și, 
cu toate că avu să ţină şi erâncene răsboae, 
buna și dreapta lui administraţie, prosperitatea 
ce răspândi pretutindeni împrejuru-i, făcură ca 
domnia lui să fi6 una din cele mai glorioase şi 

numele lui din cele mai iubite şi mai populare 
din câte aii fost in România. o 

La aceiași epocă, nişte cauze aproape iden- 
tice înălţară, în Moldova, pe Vasile Lupu Vor- 
nicul la domnie. Cu câţi-va ani înainte, Alexan- 
dru-Vodă umplusese ţara de funcționari greci, 
cară storecaii poporul. Boerii, în lruntea cărora 
luptă Vasile Lupu-Vornicul, provocară 0 mișcare 
populară. contra acelor streini, şi Alexandru-Vodă, 
care continua ai susţine, fu nevoit să părăsească 

3
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țara cu batiocură și să'și pearză domnia. Alege- 
rea boerilor se îndreptă, mai întâi, asupra lui 
Vasile Lupu, dar el refuză de o cam dată. Puţin 
în urmă însă, după efemerele domnii ale lui Mi- 
ron Barnowski- Vodă şi Moise Movilă-Vodă, vă- 
zând că ţara ferbeă. în oreutăţi și în netoemele, 
el se decise a primi sarcina de a aduce o în- 
dreptare patriei sale, şi, în anul 1634, un an 
după suirea lui Matei Basarab pe tronul Mun- 
teniei, el se așeză cu cinste pe gloriosul scaun 
al lui Ștefan-cel-Mare, LT 
Domnia lui Vasile Lupu, ca şi a lui Matei 

Basarab, fi o bine-facere. El își îndreptă silin- 
țele spre ușurarea, greutăților ce apăsaii asupra 
poporului, înființă o mulțime de instituţiuni fo- 
lositoare, și, după o domnie de 19 ani, prin har- 
nica şi îmbelșugata lui administraţie, care: făcea 
pe cronicarul Miron Costin, contimporanul lui, să 
zică, că : «de a fost când-vă vremi fericite pen- 
tru Moldova, atunci aii fost, căci ţara eră plină 
de aur, cu.hoi de negoţ, cu cai, cu miere; și 
sărace pe acele timpuri, nu se află», cl merită să 
fie înnumărat de istorie printre Domnii cei de 
irunte ce aii domnit în această ţară. . 

Dar ccea ce face domniile lui Matei Basarab 
şi lui Vasile Lupu interesante din punctul de 
vedere care ne ocupă, sunt lucrările, legislative 
întreprinse de aceşti Domni, și cară formează cele 
mai vechi monumente de legislaţiune: plastică ce 
istoria noastră cunoasce. Se scie, în adevăr, că, 
înainţe de Matei Basarab, legi scrise în Muntenia,
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mai existat, și raporturile dintre justiţiabili se 
regulaii după străvechile principii ale dreptului ro-" 
man, conservate şi consfinţite prin obiceiul lo- 
cului. In Moldova, din contra, Alexandru-cel-Bun,.- 
în al XV-lea secol, edictase un codice basut tot 
pe dreptul roman, însă acel codice, cu timpul, 

fusese așa de stricat şi de schimbat, încât nu 
se mai puteă cunoaşte, şi trebuința unor nuci 
legiuiră se simţeă aci tot așa de imperios ca şi 
in Muntenia. Vasile Lupu și Matei Basarab com- 
plectară aceste lacune. Cel dintâiii publică. pra- 
vilele sale, în anul 1864, sub titlul de Carte ro- 

mânească de învățătură de la pravilele împărătesci” 
şi de la alte județe. Cel dal duoilea le dete la 
lumină, în anul 1653, sub titlul de Indreptarea 

leqei c 6 aceste corpuri de 
legi avură putere până la așezarea, Domnilor fa- 
narioţi în ţară. 

De sigur că nu mă pot opri un singur moment 
pentru a face măcar o scurtă analisă a coprini 
sului acestor bătrâne monumente de legislațiune 
română. Constat numai, în treacăt, că, pe când 
nicăiri, în întreaga Europă civilisată, nu esistaii 
codice scrise în accepțiunea ce suntem deprinși 
a dă acestui cuvânt, ei legea, întemeiată pe o- 
Dbiceiură saii pe ordonanţe domneşti, variă adesea în 
aceiaşi ţară după om, după oraș, $ saii după pro- 
vincie, în micile principate române de la Dunăre, 
se găsiră duoi bărbaţi, buni și înţelepţi, cari în- 
zestrară țara lor cu un adevărat corp de legis- 

laţiune, aceiaşi pentru toți de-o-potrivă. Acest 
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lucru nu trebue să ne surprinză, căci instituțiunile 
folositoare nu sunt o consecință neapărată a, cul- 
turei unui popor, şi istoria patriei noastre ne 
infăţișează și alte esemple de felul acesta. Probă 
înființarea primei armate regulate ȘI naţionale 
in România, în al XV-lea, secol, sub Mireca-cel- 
“are, atunci când pretutindeni în Europa forţa 
publică eră fără organisare sistematică sat în. 
credințată unor mâni mereenure. 

Pravilele lui Mateiii Basarab şi lui Vasile Lupu 
nu tratează numai de dreptul penal. Ele coprinil 
“regule relative și la dreptul civil, Și la cel co- 
mercial, şi la cel rural, şi la cel administrativ, 
și la cel canonic. Voiii lăsă însă de-o-parte tot 
ce se referă la, aceste deosebite materii ŞI nu 
mă voiii ocupă de cât 'de disposiţiunile penale 
conținute în aceste legiuri. Din esauninarea, pe- depselor ce ele hotărăse: pentru faptele omului 
ȘI din confruntarea lor cu acele carii aveai curs în alte țări mai înaintate în civilisațiune, voi 
stabili, și umanitatea, legiuitorului, şi echitatea. 
represiuni, şi blândeţea moravurilor noastre. Voiit arătă că, proporționând oare-cum pedeapsa cu vina, bătrânii noştri criminaliști, din instinct, ai fost, pentru a, zice ast-fel, antemergătorii acelui curent puternic care sgudui finele secolului XVIII-lea ȘI sehimbă, printr'o revoluţiune roditoare, între- gu! sistem. penal în Europa. Voiii dovedi, sper. cu modul acesta, că studiul istoriei dreptului na- țional, până acum destul de negligiat, este util din toate punetele de vedere şi că ar fi timpul ca.
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activitatea scriitorilor noştri să se indrepteze a- 
supra reconstituirei trecutului nostru juridice. 

Cu toate acestea, să nu ne facem ilusiune. 
Blândeţea penalităţilor din codicele lui Vasile Lupu 
şi lui Matei Basarab nu este de cât relativă. Nu 
trebue să uităm, în adevăr, că suntem încă în 
prima jumătate a secolului al XVil-lea şi că lu- 
mea geme sub rătăcirile şi sub exeesivile rigori 
ale evului de mijloc. In Francia, domneste Lu- 
dovie al NIII-lea, şi ilustrul săi ministru Richelieu 
taie capetele nobililor cari ai cutezat să înfrângă 
faimoasele sale ordonanţe asupra duelului. (er- 
mania se srârcoleşte în frământările resbelului 
de 30 de ani. Englitera, condusă de Cromwel, 
este pe cale ași face marea revoluţiune. Italia, 
impărţită în o mulţime de mică state, oferă spec- 
tacolul unei naţiuni condemnată intrigelor. eri- 
melor și linguşirilor servile. Spania înfine, cu 
un secol inainte așa de puternică, merge cu pași 
repezi spre o decaidenţă care, din ce in ce, devine 
mai simţitoare. Nici unul din marii cugetători cari 
aruncară ţipătul de alarmă contra relelor de cari 
sufereă . vechea societate nu se născuse incă. Ba 
nimic chiar nu făcea să se presimță-apariţiunea 
vre-unuia, din ei. Şi popoarele, îngenuchiate sub 
nişte legi nemilostive, acceptati, în tăcere, o stare 
de lucruri care. li se părea naturală, căci nimeni 
incă nu le «deschisese ochii asupra viţiurilor ci. 

Cer voe să mă opresc aci un moment pentru 
a aruncă 0 repede privire asupra ceea cc era le- 
gislațiunea penală la acea epocă. Voi insistă
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mai mult asupra pedepselor uzitate în Francia, o 
naţiune pe care, nouă, Românilor, ne place să o 
cităm mai adesea ca exemplu, poute chiar din 
causa, comunităţe! le origină, de gusturi și de c- 
ducaţiune ce avem cu dânsa. 
- Spiritul omului este lovit de groază când se 
găndește la ceruzimele legale întrebuințate, mai 
pretutindeni, pe vremile acelea, pentru a pedepsi 
pe un culpabil de crima ce a, săvârşit saii pentru 
al face să'și mărturisească vina sat să-și arate 
complicii. 

In primul rând, găsim ceea ce se numea, ces- 
tiunea sait tortura. Ea eră ordinară ȘI extraordi- 
ară saii prealabilă. Gestiunea ordinară, se uzită, 
ca mijloc de instrucțiune, pentru a, smulge măr- 
turisirile prevenitului.'Cea extraordinară sai prea- 
labilă se .dă ca, pedeapsă, accesorie, care precedă 
supliciul condemnatului. Amândouă erai spăimân- 
tătoare. —. 

- Criminaliștii timpului. înnumără, cu o fioroasă 
complesență, diferitele moduri de a supune pe 
un vinorat la cestiune. Hipolit de Marsilis, doct 
şi venerabil jurisconsult din Bolonia, citează 14 
moduri diferite pentru a. dă această tortură, Sis- 
temele cele mari obișnuite consistaii în a strivi 
membrele corpului .cu instrumente! speciale saii 
cu Îringhii; în a aplică untul de lemn, smoala 
saii plumbul topit pe cărnurile pacientului; iîn-ai 
surprimă cu desăvârșire somnul, berea şi mân- 
carea. Alte-ori, casna variă, după împregiurări sai 
după fantesia câdelui, Ast-fel, se aşezaii ouă
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coapte sub subțiorile acusatului; se introducea 
corpuri străine, şi adesea ori voluminoase, între 
carnea, şi pielea lui ; i se lipiati lumânări aprinse. 
de degete, cari se -consumait în același timp cu 
ceara; i se vărsă pe stomac, şi de la o mare înăl- 
ţime, cuantități de apă, picătură cu picătură, ete. 

In Francia, cestiunea se schimbă după pro- 
vincii și după Parlamentele cari v ordonă. 

D. Paul Lacroix, eruditul bibliofil, de la care 
imprumut aceste detalii, a făcut sinistrul. tabloii 
al jurisprudenţei francese în materie de tortură. 

In Paris, obiceiul eră de a se dă cestiunea. - 

prin apă.. Această, casnă eră una din cele mai 
mozave şi in acelaşi timp din cele mai inofen- 
sive pentru col care o suferea. Pacientul, căruia 
nu se permisese să iă nică un aliment cu opt saii 
zece ore înainte, eră introdus în sula de supli- 
citi, unde gădele îl desbrăcă în pielea goală. A- 
poi îi legă, mânele şi picioarele „de nişte belciuge 
fixate în perete, ast-fel ca corpul să fie bine în- 
tins la o oare-care înălţime de la pământ, și a- 

șeză o laviţă sub dânsul pentru ai susţine mij- 
locul. După aceasta, îi introduceă o pâlnie în 
gură, îi strângea cu mâna nările, pentru al sili 
să inghiță, şi îi vărsă încet patru urcioare de 

apă, adică nouă litruri de pe atunci, cari cores- 
pund cu aproape zece kilograme de azi; pentru 
cestiunea ordinară, şi o porţiune indoită pentru 

cea extra-ordinară. După terminarea acestei o- 
peraţiuni, acusatul eră lungit pe o saltea. şi aşe- 
zat lângă foe pentru a se încălzi ŞI a-și recă- 
pătă puterile,
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Une-ori, tot în Paris, se intrebuinţă ceeace 
se numea brodequiniă pentru a se dă cestiunea. 
Acezt gen de tortură consistă în a incongiură 

picioarele pacientului cu tari 'scăndurele şi a le 
legă pe dasupra cu sfori solide. Pe urmă, se in- 
troduceaii pene de lemn între sfori și scândurele 
şi se băteaii eu ciocanul. Pentru cestiunea ordi- 
nară, se puneaii patru. pene; pentru cea extra- 

ordinară. opt. Rare ori se întâmplă, in acest din 

urmă cas, ca oasele picioarelor să nu plesnească 
și măduva să nu casă din ele. 

Alte ori, brodequinii consista în nişte ciorapi 
de pergament, cari intraii cu înlesnire în picioare 
când erait uzi, însă, îndată ce se apropiati de 
foc, uscânilu-se, se strângeaii și provocait nişte du- 
veri nesuferite. 

In Britania, pentru a fi supus la cestiune, a- 
cusatul eră despuiat, legat pe un scaun 'de fer 
și apropiat cu întetul de un foc mare până când 
pielea incepcă să i se prăjească. 

In Normandia, cestiunea se dă strivindu-se 
cu un cleşte degetul cel mare al pacientului pen- 
tru cestiunea, ordinară, Şi ambele degete mari 
pentru cea extra- ordinară. | 
“La Autun, ea se dă în chipul următor: Cri- 

minalul eră legat pe o masă, în fața unui foc 
vii. 1 se puncă în picioare niște cisme de piele 
spongioasă, apoi se vărsă peste ele o cantitate 
de apă ferbinte. Apa, pătrunzând prin cisme, 
deseompunea, arzându-le; cărnurile, une-ori chiar 
oasele victimei supuse acestei spăimântătoare 
casne.
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La Orleans, pentru cestiunea : ordinară, se le- 
ati la spate mânele pacientului, pe jumătate 
gol, și se introducea, între mâni şi legături, o 
cruce de fer, de care eră prinsă o frânghie, co- 
municând cu un seripăt înfipt în tavan. Pacien- 
tul, căruia “se atârnase de . picioare o greutate 
de 180 libre, adică S7 kilograme şi jumătate, 
eră apoi ridicat în aer şi lăsat un oare-care timp 
în acea posiţiune. Pentru cestiunea extra-ordi- 
mară, care luă şi numele de estrapadă, pacientul, 
atârnat după modul mai sus deseris, însă având 
legată de picioare o greutate de 250 libre, eră 

- inălțat până în tavan. Pe urmă, îl lăsau de o 
dată să cază până aproape de nivelul pământu- 

„lui, fără însă a atinge de jos. Această operaţiune, 
repetată, de câte-va, ori, nu lipseă nici odată de 

a dislocă braţele şi picioarele. | 
La. Avignon, cestiunea ordinară consistă în a 

Spânzură de mâni pe acusat, care aveă nişte 

mele ghiulele legate de picioare, și-ajl lăsa ast-fel 
atârnat un timp oare-care. Cestiunea extra-ordi- 

nară eră mai teribilă, Acusatul eră: spânzurat de 
mâni şi de picioare în lini6 orizontală, prin mij- 

locul unor tari belciuge înfipte în perete. 1 se 
asşeză, după aceasta, sub şira spinărei, un par 

ascuţit, pe vârtul căruia, corpul găseă un reazăm. 

Un medic asistă la acest supliciii, pipăind pul- 

sul şi arterele temporale ale acusatului, pentru 

a vedeă momentul când el 'nu mai va Îi în stare 

de a suferi durerea. Acel moment sosit, acusa- 
tul eră, deslegat şi reinsufleţit prin frecări calde.



I se administraii fortifiante; însă, îndată ce şi 
veneă în fire și veluă puţine puteri, eră de is- 
noavă supus cestiunei, care se prelungeă în curs 
de șease ore. : 
„După costiune. veneaii pedepsele propriii zise, 

cari eraii și ele îngrozitoare. N 
Invăţatul criminalist al evului de mijloc, Josse 

Damhoudăre, înnumără trei-spre-zece pedepse, și 
anume : focul—spada—furea—spânzurătoarea, —— 
tărătura—groapa—roata—ţeapa—tăerea urechi- 
lor—biciuirea — exposiţiunea — desimembiarea, ŞI 
deschiolarea oaselor. | 

— Când un criminal eră condemnat să He ars, | 
se ridică, în locul destinat pentru excecutareu ho- 
tărârei, un drug, pe lângă care se grămădeaii, 
lemne, pae şi uscături de tot felul până la. înăl- 
ţimea, staturei unui om. Imprejurul drugului cen- 
teal, eră menagiat un mie spaţii. Aseinenca se 
menagiă, și o cărare care conduceă la dânsul. Con- 
demnatul, gol saii îmbrăcat intro cămașe muiată 

„in pucioasă, eră legat de acel drug, cu lanţuri 
saii cu simple ștreanguri, Pe urmă, se astupă cu 
pae cărarea care servise a dă acces înăuntru ŞI 
se puneă foc paelor, Condemnatul mureă, ast-fel 
în mijlocul celor mai cumplite dureri. Câte. o-dată, 
hotărârea dispunea ca condemnatul să, fie ars 
după ce va fi fost mai întâiti sugrumat, Și, de 
multe ori, gâdele, pentru a scurtă supliciul, dă 
moartea pacientului ințepându-l în inimă, prin- 
tre fHăcări, cu o suliță de fer pregătită mai 
dinainte 'spre acest sfârşit. :



  

Această pedeapsă se aplică mai cu seamă a- 

celora, cari erat acusaţi că ait turburat ordinea. 

socială, precum erati ereticii. Falșificatorii de mo- 

netă, cari şi dânşii eraii supuşi pedepsei focului, 

nu se ardeaii, ci-se aruneaii întrun cazan plin 

cu unt-de-lemn ferbinte .saii cu apă feartă în elo- 

cote. In categoria. focului mai intraii și niște pe- 

depse accesorii pedepsei principale, cum, de exem- 

plu, arderea pe un foc de pucioasă a mânilor 

paricizilor şi regicizilor înainte de ai duce la su- 

piciul care trebuiă să le termine viaţa. In ace- 

iaşi categorie mai intră și pedeapsa lighianului 

aprins, care se puneă. sub ochii unor condemnaţi 

pentru a li îi arde. : | 

Pedeapsa spâdei saii a tăerei capului eră la 

inceput aplicată mai tutulor crimelor. Mai în urmă 

insă, ea, deveni privilegiul nobilimei, care o su- 

fercă, fără a, se plânge. Condemnatul eră aşezat 

pe o estradă sait eşafod, cu ochii liberi sati legaţi, 

după voinţă, şi'şi punea capul pe un tăetor” Gâ- 

dele, înarmat cu o spadă lungă, care se mânulă 

cu amândouă mânile, îi dă.-o lovitură care; în ge- 

aere, despărțiă capul de trunchi. Câte o-dată 
insă se întâmplă ca spada să se rupă saii ca 

executorul să nu înnemerească bine și să lie ne- 

voit a reincepe. Saii văzut cazuri când el si-a 

vepetat. până, de un-spre-zece ori lovitura ină- 

inte de a reuşi să tae: capul condemnatului. In 

unele țări, de :esemplu în - Enelitera, spada eră. 

inlocuită prin topor. IRI 

Pedeapsa, fureei şi a spânzurătoarei eră unul din
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supliciurile cele mai obișnuite în Francia. Fio-care 
oraș, sai chiar orășel, aveă un loc destinat pentru 
asemenea esecuiţiuni. Spânzurătoarea sai furcile 
Datibulare, după cum se mai numeă, se compu- 
neă din stâlpi de piatră, dispuşi ast-fel ca, să for. 
meze un pătrat și uniţi intre dânşii, în partea, lor 
superioară, prin traverse de lemn, de cari se 
agățaii corpurile supliciaţilor. In mijiocul pătratu- 
lui format de acei stâlpi eră săpată o gaură 
profundă, in care se aruncait, in ordinar, corpu- 
rile esecutaţilor pentru a putrezi acolo. Une-ori 
insă cadavrele rămâneati agăţate pe furci, luni, 
chiar ani întregi. De multe ori se întâmplă ca xondemnatul să fie spânzurat în acele locuri chiar 
după ce încetase de a mai trăi, Ast-fel se urmă, de esemplu, cu r&mășiţele regicizilor, 

Pedeapsa târâturei consistă în a fâri pe con- “demnat, ca o agravațiune infamantă a, osândei 
sale, legat pe o seară de lemn până în locul 
unde el trebucă 'să fie spânzurat, 

Pedeapsa voatei consistă în espunerea corpului 
pacientului legat, imprejurul unei roate care se „învârteă în sens orizontal. Inainte de a fi legați pe roată, condemnaţii la acest supliciă, maj ales asasinii și tâlharii de drumuri, erati întinşă pe o 
cruce de lemn în formă de AX, făcută din orinzi puternice, având câte două crestături profunde” 
la, fie-care ramură po care -un membru al con- demnatului trebuea să se așeze. Gâdele, inarmat cu un drug de fer, se apropică și dă câte două lovituri fie-cărui membru, drept d'asupra crestă-  
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turei practicate în ramura erucei. Cu chipul acesta, 
mânele şi picioarele victimei erai frânte în câte 

două locuri. După aceasta, gâdele mai dă două 
lovituri pe pieptul pacientului, care incetă de a 

“trăi, Apoi îl legă „pe roată și îl lăsă un timp 
oare-care acolo pentru ca publicul săl poată. 
vedea. | 

Pedeapsa, ţepei fusese” nioştenită de evul de: 
mijloc de la Romani, cari, în timpul lui Nerone, 
o întrebuințati contra creștinilor. Ea consistă în. 
a ințepă pe nefericitul condemnat intro ţeapă. 
solidă fixată în pământ şi al lăsă să moară a- 
colo în mijlocul celor mai nespuse chinuri. 

Pedeapsa biciului se dă în două feluri. Con- 
demnatul primeă, în interiorul închisorei şi din 

"partea paznicului, un număr oare-care de bice: 
eră o simplă pedeapsă, corecțională. Ea .deveneă. 
infamantă când condemnatul eră condus, prin 
văspântii, desbrăcat până la mijloc, și suferea. 
biciuirea, din mâna vâdelui, în faţa mulţimei a- 
dimată ca, să'l privească. | 

Pedeapsa exposiţiunei consistă în expunerea 
condemnatului, cu gâtul şi cu mânele prinse în 
carcane, pe un turn rotund şi mobil, care se în- 
Vârteă şi presintă în toate părţile figura condem- 
natului: D'asupra eră lipită o tăblie, pe care erai 
Serise numele făptuitorului şi faptul. ce comisese. 

Pedeapsa desmembrărei şi a deschiolărei oa- 
selor, cea mai ingrozitoare, eră reservată pentru. 
regicizi, considerați că ai comis crima cea mai 
atroce, Înainte de a fi supus acestei osânide, con-
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«emnatul primeă câte-va casne prealabile. Ast-fel, 
i se ardeă mâna dreaptă pe un foc de pucioasă; 
i se rupeă cărnurile de la braţe, de: la picioare 
şi de la pept cu un cleşte roșit în foc; i se 
versă pe rănile de curend deschise unt-de-lemn 
fert, smoală, ceară şi plumb, topite la o laltă. 
După aceasta, începeă supliciul deschiolărei. Se 
aduceaii patru cai puternici, înhămaţi ca pentru 
a trage luntrile pe ţărmul unei ape. Condemna- 
tul eră tare legat de braţe până la înălţimea 
coatelor, şi de picioare până la a genunchilor, 
şi legăturile fie-cărui membru se innodăii «după 
crucea hamului unui cal. Apoi caii începeait să 
tragă, mai întâit cu încetul şi apoi, când pa- 
cientele aruncă ţipetele -de durere, cu toţii de o. 
dată. Membrele se desarticulaii. Fie-care cal: 
smulgacă câte o bucată. Rămășițele nefericitului 
supliciat, erai, în urmă, adunate şi aruncate, pal-. 
pitând încă, pe un rug aprins ca să se consume, 
Şi cenușa lor să fie risipită în -vânt, sai erail 
atârnate de o spânzurătoare, pentru ca. obştea să 
le. poată vedeă. 

Afară de aceste pedepse, mai eraii altele mai 
mult sait mai puţin teribile, usitate. în. diferite 
țări şi timpuri. Spaţiul numi permite să le exa- 
minez în detaliu. Voi cită numai, în “treacăt, 
supliciul răstignirei, aplicat lvreilor; al: împuşcă- 
rej, reservat pentru militari; al gădilăturei, care 
provocă moartea în urma unor senzaţiuni ines- 
primabile ; al jupuirei şi al înnecăciunei, adesea- 
ori întrebuințate în Franţa.  
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Dar să ne intoarcem privirile de la acest în- 
tristător spectacol al răutăţei omenești! Să eșim 
din acest caferiium al. represiunei, pe pracul 
căruia, ca pe al infernului deseris de Dante, păreă 

„că e seris: «Părăsiţi ori-ce speranţă, voi cari aţi 
căzut în vină!» Să ne odihnim. vederile pe-o pri- 
velişte mai puţin înfricoșătoare! Studiul sistemu- 
lui nostru penal din acele timpuri ne va dovedi 
că legea nu eră pretutindeni tot aşă dle nemi- 
lostivă, | 

Ceea ce sbeşte atenţiunea, când compară, 
cinevă pruvilele lui Mathei. Basarab cu ale hui 

Vasile Lupu, este perfecta, similitudine ce esistă 
intre ele din punctul de vedere represiv. Nu nu- 

mai pedepsele sunt, aceleaşi pentru aceiaşi na- 

tmă de fapte, dar încă şi  redacţiunea textului 
levei nu diferă întru nimie una de alta. Ar zice 

cine-vă că, aceiași inteligenţă a legiferat pentru 
ambele Principate. Asemănarea se poate lesne. 

esplică. prin faptul că un codice a. fost copiat 

de pe cel-lalt, Totuşi, lucrul: nu rămâne mai pu- 

țin curios, mai ales când ne gândim la vrajba 

și ln disensiunile ce aii esistat între Domnul 
Muntean și cel Moldovean, şi când, nicăieri, în 

ante-propunerile cari precedă lucrările lor, nu 
velem spuindu-se că unul a luat opera celui-lalt 
dept model. Deosebirile ce esistă între aceste 
două corpuri de legislaţiune penală consistă nu- 
Mai în distribuțiunea, materiei și ordinea în care 

Sa aşezat în ele fie-care. categorie de fapte și
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„de pedepse. Ast-fel, de esemplu, pravilele lui; 
Vasile Lupu încep seria crimelor cu. furtișagul, 
pe când ale lui Mathei Basarab o încep cu a- 
genţii provocatori şi cu acei cari insultă şi mal- 
tratează pe funcţionarii publici. Nu mă voii ţine, 
de nici una din aceste împărţeli. 

Ceea ce isbeşte încă atenţiunea, când esami-- 
năm aceste legiuiri, este escesiva facultate a- 
cordată judecătorului de a aplică, în o mulţime: 

„de casuri, pedeapsa ce va găsi de cuviință. Și 
notaţi că această facultate nu eră mărginită, ca 
in legile noastre moderne, la minimum saii la 
maximum dintro pedeapsă dinainte prevăzută de 
legiuitor, ci eră cu totul absolută. Ast-fel, jude-. 
cătorul puteă, de câte-ori determinarea pedepsei 
eră. lăsată la apreciațiunea lui, să deă pentru 
culpele ce i se defereaii, saii cea mai gravă din 
pedepse, adică moartea, saii cea mai ușoară din. 

„ele, adică amenda. , | 

Inţelegeţi cât de mare eră puterea unor o0a-: 
meni imbrăcaţi. cu asemenea atribuțiuni şi cât de: 
însemnată ar fi trebuit să le fie înţelepeiunea și 
moderaţiunea. Ar fi fost, de sigur, de un mare: 

interes pentru noi să cunoaștem mai de aproape: 
cum se distribură Justiţia, cum şi cine eraii ju- 
decătorii pe acele vremuri. Din nenorocire, do- 
cumentele ne lipsese în această privinţă. Ar fi 
fost asemenea de o mare importanță pentru is- 
toria dreptului. nostru naţional ca un magistrat 
sait un om de legi de pe atunci să ne fi trans-  
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mis procedura urmată în judecarea, pricinelor, 

cum se instruiai afacerile criminale, ce fel se 

dă tortura, în ce consistă această, tortură, căci 

pravilele lui Vasile Lupu şi lui Mathei Başarab 

nu se explică categorie asupra acestui punct. Ele 

lasă a se vedeă că casna există pentru incul- 

paţi, însă nu hotărăse când şi in-ce mod tre- 

buiă să li se aplice. Cu toate acestea, judecând 

de pe dulceaţa, relativă a pedepselor propriii zise, 

putem afirmă că.ea nu eră aşa de ingrozitoare, 
nici nu se aplică cu acel rafinament de savantă 
cruzime ce am constatat la cele-lalte state ale 
lumei civilisate. Ea se reducea, probabil, la bă- 
tăi sau la alte mijloace de constrângere rudi- 
mentare, întrebuințate încă, din nenorocire, de 

unii din primarii noştri contimporani. e 

Sosese acum la, cercetarea, penalităţilor prev&- 

zute în condicile lui Mathei Basarab şi lui Va- 

sile Lupu. | 
Știința penală modernă consideră din trei 

puncte de privire faptele omului, cari pot, da na$- 

tere la o represiune. În alți termeni, ea găsește 

că ne putem face în trei feluri culpabili: faţă cu - 

Statul, faţă cu persoana şi faţă cu averea particu- 

lavilor. Intre crimele şi delictele contra Statului 

întră şi acele săvârşite contra funcţionarilor şi agen- 

ților lui, falșificările de monetă, în fine tot ce e 
relativ la, interesul public. Crimele și delietele contra 

persoanei sunt făcute în scop de a lovi viața, 
onoarea, bunele moravuri ale unui om. În fine, 

în seria, crimelor şi delietelor contra averei, n- 
4
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tră furtișagul, tâlhăria, tot ce se atinge de munca, 
și de: proprietatea, aproapelui. 

Aceste principii sunt recunoscute de pravilele 
lui Matei Basarab și lui Vasile Lupu, și pedepse 
sunt hotărâte contra acelora cari nesocoteaii a- 
ceste lucruri respectabile. 

. Judecătorii, solii, oamenii domneşti, într'un 
cuvânt, funcţionarii publică, erai aşa de prote- 
giați prin caracterul misiunei lor, încât atinge- 
rile ce li se aduceaii, în esereiţiul funcţiunei lor, 
eraii considerate ca crime de les-majestate ȘI 
pedepsite în consecinţă. Aceia chiar cari se sfă- 
tuiscră, să ucigă pe nişte asemenea funcţionari, 
cu toate că nu apucaseră să 'și pună, planul în 
esecutare, erai osândiţi la decapitare. Cu toate 
acestea, în schimb, se cereâ de la, funcţionarii 
publici o purtare fără cusur, şi nu se aplică, nici 
o penalitate acelora cari îi maltratat, sai chiar 
ii ucideaii atunci când dânșii voiaii să comiţă 
vre-o nedreptate. 

Crima de falşiticare de monetă, dacă se să- 
vârşeă întrun oraş mare. eră și densa asimilată 
cu cea de les-majestate. Culpabilul eră, deci con- 
demnat la tăierea capului; apoi corpul îi se ar- 
deă și bunurile ă erai confiscate. Dacă. falsifi- 
carea se urmă întrun târguşor, în vedere că pe- 
ricolul nu eră aşa de mare, fiind-că calpuzanul 
nu avusese posibilitatea să pună în cireulațiune 
o prea însemnată cantitate din moneta; fabricată 
de dânsul, pedeapsa eră mai ușaoră. | se tăiă 
numai capul, fără a i se arde corpul saii a ise  
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confiscă averea. Cu această: ultimă pedeapsă se 

osândeă şi funcţionarul public care, cu rea cere- 

dință, favorisă cireulaţiunea banilor răi, precum 

şi partieularul care, ştiind, nu. denunţă, justiţiei 

locul unde se făceă, monetă falșă saii care o 

primeă pentru a o împrăştiă în public. 

Omuciderea se pedepseă cu moartea. Părint- 

uciderea, considerată ca crima cea mai atroce, 

atrăgeă după dânsa cea -mai grea din pedepse. 

Astfel, osânditul pentru un asemenea fapt aveă, 

mal ântâii mâna dreaptă tăiată; apoi eră târât 

de coada, unui cal până în locul supliciului ȘI 

acolo eră tăiat şuviţe. Otrăvitorul asemenea aveă, 

o pedeapsă mai gravă de cât ucigașul ordinar. 

Crima lui se resfrângeă şi asupra copiilor lui, 

cai rămâneaii fără nici o cinste şi rușinaţi în 

fața tutulor, Cât despre acela care i procurase 

otrava, soarta lui eră lăsată la voia judecătorului. 

Cu tot respectul ce bătrânii criminaliști profe- 

sează, în opera lor, pentru viaţa umană și cu 

toată, severitatea cu cari lovese pe acei cari se 

atingeaii de dânsa, ei prevăd, totuși, o mulţime 

de casuri în cari cine-va puteă să o ridice fără 

nici o răspundere. Ast-fel, bărbatul care își prin- 

deă, femeea în flagrant delict de adulteriit ave 

drept să o omoare, fără vină. Tatăl care 'ȘI găseă 

Iata, curvind o puteă ucide, dimpreună cu com- 

plicele ci, fără, frică de certare. Mai mult de cât 

atât, el puteă ucide şi pe femeia curvarului, Şi 

aveă, voe a'şi delegă dreptul şi fiului s6u. Fata 

care eră siluită de tatăl-săii saii do fratele-săii vol-
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nică eră să le ridice viața. Soţul, soţiei căruia se făcuse vre-o Tăutate, o puteă, spălă în sân- gele insultătorului. Omul care prindeă pe vre-un tur asupra, faptului, dacă, nu cunoșteă cine este, saii dacă se împotriveă, Și dacă obiectul furat va- loră mai mult de doi galbeni, avcă ertare săl uciză. Asemenea, Și acela care eră, insultat de un om inarmat chiar printu”o simplă palmă, ete. Lovirile şi rănirile din cari se pricinueă, moartea erait pedepsite intocmai ca, omuciderea. Cu toate acestea, dacă pacientul nu se căutase, după cum se cuvine, saii dacă recursese la, descântece pen- tru ași recăpăta, sănătatea, saii dacă luase me- dicamente supărătoare, care îi agravaseră răul, moartea lui nu eră, considerată, ca provenind din lovirile saii rănirile ce primise. Avisul medicilor aveă o mare însemnătate în asemenea câsuri Şi eră de crezut de preferinţă martorilor, Când se întâmplă însă ca maj mulți medici, cari exami- naseră pe bolnav, să fie de o părere deosebită, se luă în vedere dacă membrul eră, sait nu or- San esenţial al vieţei. In primul caz, se credeati medicii cari susținuseră, afirmativa; în cel dal doilea, cei-lalți. | Insultele erai de. ducă felură: mari ȘI mici. Ele crai mari când se adresau Domnului ţărei saii unor înalte persoane bisericeşti, Mai erati incă considerate ca insulte mari faptele de a fi tăiat unui om barba, acest semn al virilităţei, ținut în așa mare respect la; „popoarele din 0- rient; de: ai fi adresat injurii într:o biserică, în-  



  

trun târg, întrun loc de cinste, sai în proprii 
lui casă; de a/l fi bătut la sânge, ete. Cele-l-alte 
erati socotite ca mici, chiar când se produceait 
prin aplicarea de palme saii prin bătăi, cari însă 
nu scoseseră sânge. Judecătorul aveă un drept 
absolut de apreciaţiune în reprimarea insultelor 
și loveă pe culpabil după cum credeă de cuviinţă. 
Cu toate acestea, când eră vorba de insultă a- 
dusă Domnului țărei, el eră dator să întrebe pe 
Suveranul săii ce pedeapsă se cuvine insultă- 
torului şi trebueă să aplice pe aceea care i se 
indicase, Mai eră încă un fel de insulte, acele 

cari se-făceaii prin scrisori. le raii privite cu 

mai grave și se pedepseaii cu mai multă seve- 
ritate. Judeciitorul pronunţă dar ocna, sai con- 
liscarea, averei, sai isgonirea ' culpabilului din 
locul săti, sați plimbarea lui pe ulițe cu necinste.! 
În unele cazuri, el pronunţă chiar moartea, dacă 

faptele imputate prin scrisoare, de ar fi fost în 
adevăr comise, ar fi expus pe acela: căruia erai 

atribuite la pedeapsa, cu moarte. Aceleaşi pedepse 
se aplicati și acelor cari povăţueaii trămiterea 
unor asemenea scrisori, sait cari puneaii să le 

Scrie. 

Dar partea însemnată a acestor legiuiri pe- 
nale este aceea care se ocupă de bunele mo- 
ravuri. În acele timpuri depărtate, cu obiceiuri 

patriarhale, în care omul trăcă' în casă, în mij- 
locul familiei sale, necunoscând luxul, nici iapa- 
giul existenței moderne, temându-se sineeramente 
de păcat, eră natural ca pornirile contra a tot
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ce i se păreă permis în domenul moralei săi 
facă. impresiune şi săi inspire oroare. Legisla- 
ţiunea trebucă, să reflecteze și dânsa, aceste sen- 
timente respândite în popor, şi, deci, pedepsele 
ce preserică contra acelor ce revoltaii pudoarea 
publică, erai cumplite. Părintele care negociă cin- 
stea fetei sale se osândeă la ocnă. Afară de a- 
ceasta, i se confiseati bunurile şi i se ridică pu- 
terea, părintească. Mama, care cădeă în aceeaşi 
crimă se pedepseă, cu tăierea nasului. Bărbatul, 
care iși prostituică soția se condemnă la moarte. 
Judecătorul eră totuşi autorizat să substitue, 
după imprejurări, acestei pedepse - alta care i 
se păreă de cuviinţă. Une-ori, el pronunță, 'g0- 
nirea unor asemenea, bărbaţi din locul lor; alte- 
ori, spre semn de necinste, ordonă săi plimbe 
pe uliți, în pielea goală, călare poe măgari, cu 
faţa întoarsă spre coada măgarului, pe când fe- 
meea lor conduceă măgarul de dârlog. Incestul, 
când se urmă între ascendenți şi descendenți, 
se pedepseă cu moartea. Când se urmă între 
rude mai depărtate, se pedepseă, după voea ju- 
decătorului. Cu toate acestea, in asemenea. ca- 
zuri, femeea, se bucură de mai multă, indulgență, 
ca fiind mai proastă, zice textul legei. In acelaș 
mod se pedepseă și bigamia. | 

In privința atentatelor contra pudoarei' urmate cu violență, se avcă în vedere diferite împre- 
urări, după cari se orânduiă, penalitatea  făp- 
tuitorului. Ast-fel, vârsta, pacientei, starea ei 
civilă, calitatea ci de mireană sai de față bise-  



ricească, posiţiunea socială a siluitorului, eraii 
atâtea consideraţiuni cari făceai să varieze pe- 
leapsa. Dacă siluirea se săvârşiă asupra unei 
fete de doui-spre-zece ani, prin întrebuințare de 
violențe mari, adică cu mână armată, pedeapsa 
la care se espuneă culpabilul eră moartea. Când 
violențele nu erati mari, judecătorul osândeă 
după cum găseă de cuviinţă. Dacă fata eră în 
etate de a fi măritată, siluitorul, de eră. bogat, 
își perdeă jumătate din avere; de eră sărac, eră 
hătut şi gonit din locul săii. Dacă victima eră; 
îomee văduvă, necinstea, ce. suferise se pedepseă, 

in bani. Dacă eră, călugăriță saii mireană, aş- 

teptând într'o monastire timpul călugăriei, crima 

se pedepsea cu moartea. Ducă, faptul se săvârşeă 

de un rob asupra fetei stăpânului săii, pedeapsa 
ce i se dă eră arderea. Dacă se săvârşeă de un 

obraz bisericesc, judecătorul îi aplică închisoarea 
intro monastire pe timpul cât găseă de cuviinţă. 

Cât despre răpitori, ei se pedepseaii cu moartea, 

fără distineţiune de persoana răpită. 
Ideile religioase ale timpului daseră naştere 

la aspre penalități şi pentru împreunările contra 

naturei. Amestecarea, sângelui cu un. dobitoc es- 

puncă pe culpabil la pedeapsa decapitărei și, 
după moarte, corpul lui eră ars dimpreună cu 

al dobitocului, Sodomia, adică unirea bărbatului 
cu pante bărbătească, se osândeă, în acelaș fel. 
Sodomlenii perdea încă dreptul de a dispune 

de averea, lor prin ' testament, și judecătorul 

nave drept să le reducă nici-odată pedeapsa.
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Inainte de judecată, ci erati alurisiţi de biserică. Femeile cari se frecati împreună pentru aşi sa- tisface poftele eraii asemenea pedepsite cu moartea. 
Dar una din pedepsele cele mai teribile, tot în domenul bunelor moravuri, eră acea reser- vată pentru dascălița sai: femeea căreia se în- credință o fată pentru a o invăţă carte sait o meserie și care o. prostituă. | se vărsă plumb topit pe gură pentru ca, zice textul .pravilei, «să ă între pe -grumaji la. inimă, căci prin aceste membre ati eşit relele poveţe cari aii secat inima părinţilor», Se pedepsea cu severitate, și după - voea, judecătorului, Și proxenetul care țineă mueri în casă pentru a.le speculă și acela care, cu bună ştiinţă, îi închiriă, casa spre acest sfâi- „Şit. -După împrejiurări, asemenea: oameni erai „Sai omorâţi, sai trămiși la ocnă, sati goniți din locul lor, sai plimbaţi. pe uliţă și bătuți la piele. - e « | După cum persoana particularilor eră îngră. dită și protejată, prin aspre penalităţi,. tot ase- menea eră şi averea lor. In prima, linie, găsim ceea-ce numim luările printrascuns, cari sunt cea mai directă manifestațiune a omului contra proprietăţei altuia. Ele erau de două. feluri : mari Și mici. Furturile mari aveai de obiect un lueru de o valoare însemnată, Eraă considerate ca a- tari furturile cari se comiteati în prejudiţiul unui oin de mare cinste, sati se urmaii prin spargere, prin escaladă, prin chei potrivite, saii se săvâr- șiaii de nişte oameni . deprinși cu. nisce aseme-  



   iutruneaii aceste condițiuni. Autorul furtului ciă:-. 
răspunzător în două feluri: cu averea sa, pentru 
reparațiunea pagubei; cu persoana sa, pentru 
esemplul celor-lalţi. Păgubașul, cu știrea justi- 
ției, puteă face perchisiţiune pe la toți pe câţi 
ii bănuiă că ati comis furtul de care suferise, 

afară totuși dacă bănuitul eră. om: de o onora- 
bilitate cunoscută. | 

Ca pedeapsă propriii zisă,. furtul mare se pe- 
depseă în genere cu spânzurătoarea. În caz de 
ehacțiune, de escaladă, de chei potrivite, să 
[iceă următoarea, distineţiune: dacă, faptul se să- 
Vârşeă zioa de un om de bună condiţiune, au- 
torul eră, isgonit pentru câtă-va vreme din locul 
săi; dacă se săvârşeă, tot zioa, de un om de 
râul, acesta, se pedepseă cu bătaia şi cu ocna 

ve timp mărginit. Pedeapsa omului de bună con- 

dițiune eră isgonirea din locul: săii. pentru tot- 
da-una, dacă comiteă furtul: noaptea, şi a omu- 

lui de rând bătaia, și oena pe viață, dacă 11 co- 
miteă în aceleași condițiuni. 

Fără îndoială că nu pot intră în esaminarei 

“numeroaselor cazuri de furt prevăzute în pravi- 
lele lui Matei Basarab şi lui Vasile Lupu. Voiii. 
cită însă furturile de robi sai de feciori ai al- 

tora cari se reprimaii cu: mai multă severitate. 

Ast-fel, dacă asemenea fapte se săvârşeaii de un 

om de rând, acesta, eră osândit la spânzurătoare 

ȘI târât de coada cailor până în locul supliciu- 

lui săti.. Aceiaşi asprime. eră întrebuințată și pen-
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tru. furturile de dobitoace, așa de facile de co- 
mis și.aşa de păgubitoare, în efectele lor, pentru 
locuitorii unor ţări agricole ca ale noastre. Rău- 
făcătorii moderni, cari se dedaii acestei indus- 
trii puţin onorabile, să afle cu spaimă pedepsele 
la cari se espuneaii strămoşii lor, a căror me- 
serie caută să o continue și să o perfecţioneze. 
Predecesorii lor ar fi fost fericiţi să poată scăpă. 
cu câte-va luni sai ani de inchisoare, căci pers- 
pectiva ce i aşteptă eră, teribilă. Pentru ase- 
menea lapte ei eraii duși la spânzurătoare, ba, 
une-ori, când întrebuinţaii violenţa, li se scoteă. 
chiar ochii. | 
“Cât despre furturile mici, ele se pedepseaii 

generalmente cu bătaia. Dacă însă culpabilul că- 
deă, în recidivă, se însemnă la nas, ca toţi să -L eunoască, Dacă, repetă lucrul pentru a, treia. 
oară, i se dă, moartea în furci. Asemenea, se pe- depseaii și acei cari fura din biserică, sati dela . stăpân. Pentru prima, oară, li se ăiă, sai li se 
însemnă nasul; pentru a duoa,. oară, se trămi- teaii la, spânzurătoare. Cu toate acestea, omul 
sărac care fură de mare nevoe ȘI numai atât cât 
îi eră necesar pentru hrana sa, se ertă de ori- 
ce: vină. . 

Ca fui se mai pedepsiaii, ţiindu-se însă soco- teală, de gravitatea faptului : agenţii provocatori 
ai unor asemenea fapte; acei ce găseaii pe drum obiecte perdute și nu le inapoiat ; acei ce luait lueruri de la case care ardeati Şi nu le resti- tuia până a doua, zi; acei ce strămutaii hota-  
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rele; acei ce nu înapoiat banii luaţi cu impru-. 

mutare sai violaii depositul ce li se ineredin- 

țase, ete, a | 
Tâlhăriile se pedepseaii cu spânzurătoarea. 

Esistă încă o serie de fapte pentru cari se 

hotărăsc pedepse a căror severitate cu grei o 

putem pricepe în zilele noastre.  Ast-fel, se pe- 

depseă cu 30 de lovituri de toiag acela care in- 

_ trodusese vitele sale în ograda altuia pentru ai 

stiică productele. Se aplicaii 100 toege aceluia 

care omoră cânele din turma altuia. Se tăiă mâ- 

nele aceluia care, cu rea credință, tăiă pomul 

altuia sai vița lui roditoare, saii îi strică gardul 

pentru a 'şi mări proprietatea etc. 
Jurământul mincinos aveă o pedeapsă cum- 

plită :.se tăiă limba culpabilului. 
Cu aceiași străşnicie se pedepsiail şi dările 

de foc. Dacă focul se puneă la casa sait la bu- 

catele altuia, făptuitorul se osândeă. a fi el în- 

suși ars; dacă se puneă'la, pădurea saii la gar- 

dul altuia, culpabilul eră, bătut și 1 se pecetluiă. 

mânele ; dacă se puneă în fine la, grajdul sail 

la fânul altuia, i se tăiă mânele cu desă- 

vârşire, a 

Severitatea, de multe-ori escesivă a acestor 

pedepse, trebue să o spun, eră induleită prin o 

mulțime de împrejurări cari autorisait pe jude- 

cător să tempereze întrun mod simțitor rigoarea: 

legei și să respecteze regulile umanităţei. Aceste 

- împrejurări erati în număr de şease-spre-zece. 

Ele decurgeaii din lipsa. de viclenie sâii, cum am
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zice noi, în. limbagiul nostru modern, din lipsa, 
de intenţiune frauduloasă, din lipsa de interes, 
din frică, din sburdălnicie, din rea povaţă, din 
miserie, din nevoe, ete. Mănia, ȘI provocaţiunea, 
erau asemenea cause cari contribuiaii la, micşo- 
Tarea pedepsei. Asemenea, și etatea, socotită 
pentru_copii de la 10—25 ani, pentru bătrâni 
de la 50—70 ani. Beţia eră încă o circumstanță 
favorabilă, pentru acusat, însă trebueă să se ob- serve ca criminalul să nu se fi îmbătat înadins pentru ași comite crima, fără multă răspundere. 
In acoiaşi categorie mai intrată nebunia, sati lipsa de întregime a minei :—obiceiul locului, când cine-va urmă după ' cum se „obicinuiă la locul 
Său, fără a ști că aiurea aceasta constitue o faptă pedepsită de lege ;——numărul criminalilor, 
căci, în cas de pedeapsă cu moarte, ax fi fost aspru a se rădică viața la o mulțime de făp- turi omenești;— ordinul Domnului - sait al supe- riorului săi ;— slăbiciunea; ȘI neputința firei, de oare-ce femeile ai mai puţină judecată. de cât bărbaţii și oamenii inculți mai. puţină de cât cei instruiți ;— somnul saii somnambulismul ; dragos- tea, pasiunea, amorul —rangul, în sensul că boe- rul aveă drept la oare-cari menajamente ; — is- cusința şi” deștuptăciunea, criminalului, dacă mai ales el posedă vre-un meșteșug util ;—schimba- 
rea religiunei și. pocăința către: Dumnezeii — Surzenia şi muţenia ;—în fine calitatea celui ce aduceă pâră, fiind-că nu eră permis rudelor să Se pârască una pe alta.  
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După cum vedem, asprimea vechilor noastre 
legiuiri penale din al XVII-lea secol eră lucru: 
de nimic pe lângă ceea ce se petreceă în alte 
țări, Ele aveati cel puţin avantagiul de.a fi unele 
și aceleași pentru toți, şi.nu daii, ca în Francia, 
spectacolul anarhicei aplicaţiuni a 60 de obi- 
ceiuri locale şi a 300 de . legislaţiuni deosebite, 
cari își impărţeaii teritoriul acestei mari naţiuni. 
Alară de aceasta, ce sunt penalităţile române 
pe lângă oarbele rigori ale legilor streine? Ce 
insemnează, severitatea, lor pe lângă sângeroasa 
absurditate a. cestiunei, mântuitoare pentru cul- 

țabilul robust şi fatală mai ales nevinovatului ? 
Nicăiri, în aceste pravile, nu vom găsi, ca în âle 

altor țări, disposițiuni cari să autorise procesele 
instruite contra cadavrelor sati contra memoriei 

unui. răposat, Nicăiri în ele nu vom găsi stor- 
țări de imaginaţiune pentru a se inventă, chinuri 
decunoscute și a se procură ast-fel poporului 

satisfacţiunea, de a vedeă pe semenii săi agoni- 
sând în cele mai spăimâutătoare suferințe. Și 
lacă, pentru o crimă, otrăvirea, infamia unei 
condemnaţiuni se resfrângeă şi asupra celor-l- 
alți membrii aă familiei condemnatului, printrun 
[e de aplicaţiune legală a: dogmelor păcatului 

Oiginar, apoi nicăiri, nici în ele, nică în deprin- 
derile țărei, conservate de tradiţiune, nu vom 

d heste uzul de a se sustrage justiţiei, prin 
ordine de încarcerare emanând de la Domn saii 
Pin otrăviri arbitrare, culpabilii a căror deso- - 

“ 

noare ar fi căzut pe o familie nobilă, şi cari
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în administraţiunea justiţiei francese, intruniaii, 
după cum ziceă, aşa de bine Prâvost-Paradol, cele 
mai odioase abuzuri de putere semnelor de ne- 
putinţă celor mai ridicule. 

Dar ast-fel încă cum erai, ele turbură CONş- 
tiința filosofului şi a cugetătorului. Să mulțumim, 
Cerului că acele timpuri ai trecut și că ne bu- 
curăm de o legislaţiune. care nu mai e compa- 
tibilă cu jertfele umane oferite zeului răsbunărei |! 
Sub soarele cuceririlor spiritului modern, mora- 
vurile saii înduleit şi prejudecățile ai fost smulse 
din inima omului. Astă-zi, penalităţile ai atins 
pretutindeni un nivel, pe care nimeni nu cutează 
să 1 ridice fără teamă de les-civilisaţiune. Și 
dacă pedeapsa cu moarte mai esistă la câte-va 
alte naţiuni, să ne felicităm că am avut: cura- 
giul să o ştergem din legile” noastre. Printra- 
ceasta am fost demnii continuatori ai bătrânilor 
noştrii criminalişti, -cari, după cum am arătat, în 
vremile când lumea. întreagă gemea sub cruzi- 
mele cele mai revoltătoare, ştiură- să respecte 
miserabilele slăbiciuni ale naturej omenești, pe 
cât necesităţile și ideile epocei în care trăiau le 
permiseră. Printr'aceasta încă am afirmat setea 
de progres și de civilisaţiune de care națiunea 
română e animată şi am dovedit că, pe calea, bi- 
nelui ştim să mergem alături chiar cu cci mai 
buni. 
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ORGANIZAREA JUDECĂTOREASCĂ 

IN 

VECUILE AŞEZĂMINTE ALE 'PĂREĂ 

Este în deobşte admis, după cum am văzut, 
că țările române, Muntenia şi Moldova, se gu- 

vernară, la, început, de rămăşiţele dreptului ro- 
man, introdus în Dacia prin colonizare şi rămas 
ca moştenire în deprinderile locului. Muntenia, 

până în secolul al XVII-lea, n'avi codice de legi 

scrise. Obiceiurile pământului şi orânduirile dom- 

nești inlocuiaii întrinsa oră-ce legislaţiune. 
Să rezumăm, în câte-vă cuvinte, ceea-ce am 

expus dejă asupra, vechei legislaţiuni a ţărei, îna- 

inte de a, ajunge să examinăm modul după care 

se dai judecăţile, în trecut.
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Munteniă, în privinţa, legislaţiunei, rămase mai 
pre jos de căt soră-sa, Moldova, care, încă din 
al XV-lea secol, din timpul lui Alexandru-cel- 
Bun, se pretinde că posedă, o pravilă în regulă. 
Acea pravilă, dacă o fi existat în adevăr (), e,. 
din nenorocire, cu desăvârşire perdută, pentru 
noi, căci na mai rămas nimic dintriinsa. Singura 
afirmaţiune a lui Cantemir, în descrierea Mol- 
dovei, face dovadă despre existenţa ei. Se crede 
totuși că eră bazată pe Basilicale şi prelucrată 
de pe comentarul lui Balsamon, din secolul al 

“AXll-lea, asupra Nomocanonului. o 
In 1652, Matei Basarab, în Muntenia, se ho- 

tări să înzestreze țara cu legiuirea de care aveă 
nevoe. El puse să se publico, în tipografia, dom- 
nească din Târgovişte, condica sa intitulată, In- 
dreptarea legei cu Dumnezeă, scrisă în limba, na- 
ţională şi alcătuită subt privegherea, Mitropolitului 
Ștelan. Această, condică, cuprinde dispoziţiuni în 
cea mai mare parte penale, amestecate cu prin- 
cipiură de legislaţiune bisericească: de aceea, ea 
face încă autoritate în materie de drept canonic. 

Aproape în același timp, fiind-eă legile lui 
Alexandru-cel-Bun se stricaseră şi judecăţile. se 
făceaii mai mult după capriciii, Vasile Lupu, în 
Moldova, scoase la iveală pravila sa, | reprodu- 
cere aproape identică după aceea a rivalului săii 
Matei Basarab, şi care, ca şi aceasta, avi 0 
viaţă cu totul trecătoare. 

(') Existenţa ei a fost pusă în îndoială. de D-nii 0, Dis- sescu şi Al. Xenopolu. :  
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Șase-zeci de ani în urmă, în adevăr, ambele 

legiuiri căzuseră în desuetudine. Domnii fanarioți 

luaseră obiceiul să se slujească cu Basilicalele şi 
cu Novelele, și, fiind-că aceste legi eraii de multe 

ori intunecoase, cu estrasele lui: Teofil Antikir- 

sor şi cu repertorul cunoscut sub numele de 
Syopsis  Basilicorum. Aceste pravile însă nu fură, 

nici odată traduse în românește şi nu constituiră, 
nici odată un codice formal al ţărei. 

Către “finele secolului al XVIII-lea, în anul 

1780, Alexandru Ipsilante; domnul Munteniei, își 
"atrase laudele tutulor, punând în aplicare pravila 

sa extrasă din Basilicale şi din Manualul luă Har- 

menopulos, eu cuprindere şi din multe din obiceiu- 
rile pământului. i e 

In Moldova asemenea, însă cu mult mai târ- 

zii, în anul 1804, Alexandru Moruzi, pentru & 

nu se lăsă mai pe jos, însăreină pe paharnicul 

Toma Carra să formeze un Codice. Lucrarea luă 

un început de esecutare destul de serios, însă, 

moartea, surprinzând pe Carra, ea nu putu să fie 

terminată. 

Pocmai în anul 1817, subt domnia lui Scarlat, 

Calimach, Moldova dobândi pravila de care sim- 

țea atâta 'trebuință. Ea nu fu totuși tradusă in 

limba română. de cât în anul 1833 de 0 comi- 

siune compusă din căminarul Petrachi Asaki, pre- 

sident judecătorese al tribunalului de Botoşani, și 

din jurisconsulții statului Christian Flehtemacher 

și Damaschin Bojinea. Isvoarele din cari fu trasă 

sunt, precum se ştie, Basilicalele şi Novelele, cu 

»
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adaose de prin diferite „codice. europene şi mai cu seamă din cel austriac, 
In. același timp, Ioan Carageă, în Muntenia, substitueă, condicei lui Ipsilante, care devenise neindestulătoare, condica, sa, întemeiată tot pe Manualul bă Harmenopulos, însă, mulţ mai com- plectă şi mai sistematice rânduită. - „.* Ambele aceste legiuiri, a lui Caragea, și a lui Calimach, rămaseră în. vigoare până în anul 1864, când, sub domnia, luj Alexandru I Cuza, se promulgă, cu puţine modificări, Codicele lui Napoleon pentru amândouă, Principatele române, unite întrun singur stat, România, 

Dacă voim acum să ne dăm seama cine aplică aceste legi, găsim că, până în timpul lui Ale- xandru Ipsilante, adică până pe la Sfârşitul vea- cului trecut, organizațiune judecătorească propriii zisă n'a existat în țările române. Domnul, tipul cel mai perfect, a] absolutismului, în toţ ce acest cuvânt are mai covârșitor, întruneă într'insul toate puterile vii ale naţiunei și dispuneă de toate după placul şi capriciul săi. Pământul eră proprietatea lui ; funcțiunile publice, câte erai, se socoteaii ca varietăți ale domesticită ei, şi cei cari le exercitaii erai priviţi ca, slugile Domnu- lui, care “i plăteă, din avutul săii, saii le hărăzeă voea de a se despăgubi din chiar slujbele ce în- deplineaii; cinstea, în sfârșit, rangul, viaţa tutulor Românilor se aflati în mâna Domnului, care puteă, fără impotrivire, să acorde saii să ridice aceste
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bunuri. “Tot asemenea, și dreptul de a face ju- 
decată, de a hotări asupra prigonirilor, eră una 
din atribuţiunile exclusiv domneşti. Ce e drept, 
pe acele vremuri de frământare şi de nesigu- 
ranță, procesele eraii rare; dar, câte eraii, la 
Domn mergeau spre a 'şi luă cuvenita deslegare. 
0 mulţime de chrisoave dintral XV-lea până în 
al XVII-lea, secol, şi mai încoace, unele publi- 
cate, altele aștepând încă publicitatea, aduc cea 
mai netăgăduită dovadă despre aceasta. Ast-fel, 
găsim, în acele acte, încuviinţări de proceduri 
pregătitoare, precum cercetări prin martori, inte- 
rogatorii ale părţilor, descinderi la faţa locului, 
Jurăminte, ete. toate ordonate de domn pentru 
luminarea, causei şi deseoperirea adevărului. Lu- 
crarea, se făceă, în genere, în fața unui delegat 
special, care eră dator să înfăţișeze raport des- 
pre cele ce constatase. Raportul se citeă în Di- 
van, căci Domnul, pentru a dă mai multă auto- 
ritate judecăților ce făceă, se înconjură de boorii 

de frunte ai ţărei, când îndeplinea rolul de ju- 
decător, ca, în toate ocasiunile cele mari. Cu 

toate acestea, boerii n'aveai nici o înriurire asu- 

pra decisiunei. Dreptul lor se mărgineă numai în 
a înfățișa părerea lor cu smerenie, şi Domnu 

țineă saii nu socoteală de dânsa, după cum găsea 
cu cale, ast-fel că hotărârea, în definitiv, tot de 
dânsul se dă, după bunul luă plac. In afacerile 
criminale, el hotără pedeapsa şi loveă cu moarte 
pentru o vină, o greşeală, o bănuială saii un 
simplu capriciii. In genere; când se pronunțait
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asemenea, osânde, şi dacă învinuitul. eră -om de 

o oare-oare însemnătate, Domnul simulă, o - ju- 
decată, pentru a acoperi, prin aparenţa legali- 

tăței, nelegiuirile ce săvârşeă, „Adese ori: insă, 
când patima îl orbeă sait când naveă vreme de 
pierdut, el trecea peste Divan şi pronunță direoi 
moartea. , 
E trist. să ne gândim că cei mai mari şi mai 

iluştri Domni, cu cari se “mândreşte istoria. na- 
țională, nu sai putut feri d'a, cădea în acest 
păcat ! o 

Pricinile civile mici, urmate între . ţărani: sai 
orăşeni, precum şi vinile de puţină, însemnătate, 
Domnul, nevând timp, le lăsa în -grija ocârmui- 
torilor, Vornicilor, în Moldova, şi Pârcălabilor în 
Muntenia, cari, la început, eraii ceea ce, mai 
târziul, dev eniră, Ispravnicii. 

Alexandru Ipsilante aruncă cel dintâi teme- - 

liile unei organisaţiuni judecătoreşti. Lucru de 
mirare ! acest. Domn, dintre cei trei-zecă şi patru 
de fanarioți cari, numai în Muntenia, ocupară . 

tronul în decurs de mai bine de un secol, gu- 

vernă, în prima lui domnie de şeapte ani, cu o 
blândeţe relativă și creâ, mai multe aşezăminte 
folositoare. Cauza e, pe de o parte, că, trăgân- 

du-se dintr'o familie ţărigrădeană distinsă, a lui 
Aga Ion, el primise o educaţie îngrijită; iar pe 
de alta, că domnia nul costase mari sacrificii Şi, 

prin urmare, nu eră nevoit, ca predecesorii și 
urmașii lui, să stoarcă poporul pentru a se des-
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păgubi. Se ştie, în adevăr, că, după tratatul de 
pace de la Kuciul-Kainardji, în 1774, boerii din 
București incereaseră să recapete vechiul lor 
drept de a alege pe Domn; însă neînțelegerile 
dintre dânșii: X despărţiseră în. două tabere, unii 
propunând pe Ștefan Priscoveanu, alţii pe Ma- 
nole Roset. Sultanul nu voi să întărească pe 
nică unul din aceştia şi dete domnia lui Alexan- 
dru Ipsilante, care indeplineă funcțiunile de mare 
dragoman pe lângă Inalta, Poartă. Ast-fel, acest 

lavorit al norocului, care nu'şi dase mare bătaie: 

de cap pentru a dobândi însemnata demnitate 
cel ajungeă, 'și luă, rolul: în 'serios şi se hotări să 
Îacă fericirea, supușilor săi. 

Unul din lucrurile de căpetenie ce! isbiră, după ce 
seașeză în scaun, fă starea păcătoasă în eare ajun- 
sese justiţia, mai ales în cele din urmă vremuri sub 
fanarioți, Legile nu mai existati, căci ale lui Matei 
Basarab, după cum am spus, rămâseseră nebă- 

gate în seamă. Jaful şi venalitatea se aflaii pre- 

tutindeni, şi banii hotăraii singuri cui se cuvine 

dreptatea. « Nică pravilele pururea întrun chip se 

-Dăzeaă, mică vechimea obiceiurilor nesmintită se 

fină, ci când cu: pravilele se strica. obiceiurile, 

când iarăși cu obiceiurile se împotriveaii pravile- 
lor». Ast-fel descrie insuși Ipsilante situaţiunea 

găsită de dânsul în România. Drept aceea, el 

puse la cale alcătuirea, unui corp de legi cari să 

indrepteze această stare de lucruri ; insă, fiind-că 

Tăul nu proveneă numai din lipsa legilor, ci, mai 
ales, de la, aceia cari le aplicaii, el: îi condus
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să se ocupe și de aceștia şi să arunce, ast-fel, 
sâmburele unei adevărate organizări judecătoreşti. 

Am văzut că, până aci, puterea judecătorească 
se află în mânile. Domnului, care o întrebuință. 
după cum găseă de cuviință. Pravila lui Alexandru 
Ipsilante o: dete judecătorilor cărora, le arătă în- 
datoririle .ce aveaii şi le prescrise pedepse, în caz 
de abatere. Pentru afacerile civile, se creară două 
departamenturi, secții, cum am zice astă-zi, fie- 
“care cu puteri egale şi neatârnând unul de altul. 
Ele funcţionaii toată săptămâna, afară de sărbă- 
tori mari și zile scutite de trebi, constituiati ceea 
ce numim tribunalele civile de prima instanță și 
erai compuse, după cum se exprimă textul legii 
care le înființează, din judecători cu știință și cu 
pracsis. D'asupra, lor, părţile nemulţumite găseaii, 
ca, instanță, de apel, judecătoria Veliţilor boeri, 
care lucră asemenea toată săptămâna, afară de 
Joui. Insfârşit, pe treapta cea mai de sus, pre- 
zidat de Domn în persoană, eră, așezat Divanul 
domnesc, instanță supremă, care, afară, de cazuri 
excepţionale, nu judecă, de cât de tiei ori pe săp- 
tămână: Lunea, Miercurea şi Sâmbăta. Pentru 
afacerile penale, un departament deosebit, qi 
Ill-lea, sai al Vinovaţilor, avea competinţă. a se 
„pronunţă, asupra, tutulor crimelor şi delictelor co- 
misc: în ţară. Pe dinaintea lui treceaii toţi răii- 
făcătorii, prinși în, orașiii sai trimiși de Isprav- 
nici de prin judeţe, așteptând fie-care pedeapsă 

„Ce 1 se cuveneă. Acest departament căută prici-
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nele toată săptămâna, afară de Sâmbăta, însă o- 
sândele hotărâte de dânsul nu se puteaii execută 
de cât după ce se aproba de Domn. | 

Mai eraii două autorităţi îmbrăcate cu dreptul 
de a pedepsi, însă pentru afacerile de mică im-" 
portanță reclamând judecăţi expeditive: Spătăria, 
care cercetă, contravențiunile și oare-cari delicte 
intâmplate prin mahalale şi între breslele sale, 
pecum îurtișagură, prea-curvii, bătăi şi înjurături 
urmate prin cârciumi între oamenii cei mai proşti, 

îi, Agia care se ocupă de.tot ce se refereă,'la 
buna rânduială a, târgului, eftinătatea, împedicarea 
Înudelor în vânzări și alte asemenea. 

Cât despre judeţe, 'Tribunale propriii zise în 
ele nu exista. Toţ ce Ipsilante crezu de cuvi- 

Ință să facă în această, privinţă fu să alăture, pe 
lingă fie care Prefectură, un judecător. i 

Când Ispravnieul lipseă de la reședință sai eră 
Seupat cu afacerile administraţiei, judecătorul ex- 
pediă singur pricinile ce i se presintaii, însă, în 
Materie civilă, numaă pe cele relative la lucruri 
A I dări şi luări, şi, în materie corecțională, pe 
cele cari nu puteai atrage de cât pedepse uşoare 
după dânsele, Cele privitoare la cestiuni penale 
Mai insemnate, se trimeteaii, după cum am spus, 
4 București, pentru a se supune departamentului 

a Ill-lea. Când Ispravnicul aveă, vreme, judecă- 
He se corectati de el, împreună cu judecătorul, 
amândoi adunați la, un loc, cu condiţiune însă ca 
îceasta să, nu aducă, vre-o zătieneală .saii altă 
einlesnire, |
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“Organisarea, acestor deosebite trepte judecăto- 
rești, cu competinţă bine determinată, constitue 
un însemnat progres asupra trecutului. Pravila lui 
Ipsilante nu se oprește aci. Ea pune regule pentru 
a asigură mersul justiţiei, a protege pe justiţiabil 
și a stavili relele porniri ale judecătorului; ea 
creează, cu chipul acesta, o adevărată, disciplină 

„judecătorească. - | 
Cu toate că unele din măsurile ce îă spre a- 

cest sfârşit intră, mai de grabă, în domeniul pro- 
cedurei, totuşi, într'o vreme când procedura, în 
înţelesul formalist : ce dăm acestui cuvânt, nu 
există, ele 'şi găseaii firește locul în sistemul 
care organisă, responsabilitatea, magistraturei. Ast- 
fel, una din trebuinţele cele mai legitime pentru 
cel condemnat la o pedeapsă corporală saii la 
plata, unei sume de bani este să cunoască pe ce. 
temeii și pe ce text de lege se sprijină judecata 
care "1 osândeşte. Condica lui Ipsilante impune 
tutulor judecătorilor, de la treapta cea mai. de 
sus până la cea de pe urmă, nu numai să deă 
de faţă anaforaoa, sai hotărârea, ce ai pronunțat, 
dar încă să o comunice părţilor, pentru a o a- 
pelă, dacă vor găsi de cuviinţă, și să o treacă 
în condice pentru a rămâne acolo neschimbată. 

Judecăţile se urmaii în încăperile anume des- 
tinate pentru aceasta: departamentele civile şi 
criminale în localurile lor speciale, iară judecă- 
toria Veliţilor boeri la, Curtea, Domnului, unde se 
ţineă, și Divanul domnesc. Orele de lucru ersii 
cele de dimineaţă, ast-fel că, până la prânz, pro-    
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cesele erai, în genere, terminate, şi judecătorii 

dispuneaii de restul zilei până seara. Cu toate 

acestea, când se întâmplaii judecăți multe, ei lu- 

crai și după namiezi, sati se adunaii pe la ca- 

sele lor ca să chibzuească şi să rezolve, cu o 

oră mai nainte, cestiunile rămase pendente. 

In exerciţiul funcţiunei lor, ei eraii datori să 

se poarte cu dulceaţă, să deă: cuvintelor părți- 

lor prigonitoare cea, nai întinsă luare aminte, să 

nu .se supere de îndelungatele lor explicări, să e- 

vite a manifestă, vre-un simțimânt de pizmă sai 

de vrășmășie, să nu ofenseze pe nimeni cu vorbe 

insultătoare. Ei trebueaii asemenea să păzească 

cea mai strictă orândueală, n'aveaii voe să în- 

trerupă, să facă glume în ședință saii să calce 

demnitatea, locului trăgând din ciubuce și alte a- 

semenea. Hotărârea, ce dai trebuia să fie rezul- 

tatul unei adânci și mature chibzuinţe, fie-care 

fiind absolut stăpân pe opiniunea sa şi neavând 

vre-unul dreptul de a se socoti mai mare de cât 

cei-lalţi asupra judecăților. Libertatea ce li se a- 

sigură, în această privinţă eră nemărginită, căci 

li se preseriă formal să asculte numai de lege 

și de nimie alt, nici chiar de porunca Domnului, 

când aveai să judece. Numai când legea eră ob- 

scură, și întâmpinaii îndoială, ei aveaii drept să 

"ceară de la Domn deslegare, însă, chiar atunci, 

puteaii să considere răspunsurile ce primeau ca 

niște simple poveţe și nu eraii legaţi prin ele. 
Instanţele de apel trebuiaii să respecte convin- 

gerca, judecătorilor inferiori, şi; chiar când nu le
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impărtăşaii opiniunile ŞI le stricai judecăţile, o- prit le eră să'i cheme la bara lor pentru a le cere explicări, sai săi necinstească în vre un chip oare-care. Domnul singur, când constată că judecătorii de ori-ce treaptă, hotărâseră, cu păr- tinire și afară din lege, saii luaseră mită, sai ascultaseră de hatâr, ori: de alte consideraţiuni, eră în drept săi infrunte, săi publice, săi g0- nească și săi lovească după vina lor. - 
In privinţa, prevaricaţiunilor, pravila lui Ipsi- lante e nemilostivă.: Ra pune, în fie-care moment, în vederea judecătorului săşi păzească, “mânile curate de ispită, să. nu asculte nică de prieteşug, nici de rudenie, nici de îrică, să nu se plece în nică un chip rugămintelor sai îndemnurilor, să fugă, întrun cuvânt, de strâmbătate, căci cei ce se vor dovedi păcătuind- ast-fel în fața lui Dum- „dezeii şi a, pravilelor cu foarte grele pedepse se vor pildui. Aceste disposiţiuni erati învederaţ tre- buincioase într'un timp când veninul corupțiunei, infiltrat în toate clasele societăţei prin exemplele venite de sus, stricase caracterele. Din nenoro- cire, ele rămaseră, cum. am zice, slovă neagră pe hârtie albă, şi slujiră numai a împodobi, ca niște platonice declarațiuni de principiii, opera, le- gislativă: a lui Ipsilante, dovedind ast-fel bunele “ui intenţiuni. In practică însă, ele nu'și găsiră - nici odată, aplicaţiunea, Și judecăţile urmară a, so “da tot așa de strâmbe și de influențate ca mai nainte. | o
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După cum vedem, condica lui Ipsilante, prin 
măsurile înțelepte ce crezu de cuviință să adopte 
pentru a asigură nepărtinirea şi independenţa. - 
justiţiei, aduse însemnate servicii ţărei şi merită 
laudă, și recunoştinţă. Pentru epoca în care Îi 
scoasă la lumină, ea, constitue tot ce se puteă 
inchipui mai nemerit şi mai folositor; și, dacă 

nu dete îndată toate roadele ce se așteptaii de 
la dânsa, pricina e că o mulțime de forţe se - 
uniră la o laltă, pentru ai zădărnici efectele. Să- 

mânța aruncată de dânsa nu se perdu totuși; 
ea supravieţui presehimbărilor ; Caragea o culese 
şi o răsădi în condica sa, şi Regulamentul Or- 
ganie altoi pe dânsa întreg sistemul -săii de or- 

ganizare judecătorească. | 
Alexandru Ipsilante puse, după cum se ştie, 

legea sa, în hicrare în al şaselea an al primei 
sale domnii, care nu țină în tot decât şapte 
ani şi patru luni. Scurtul timp cei rămase, prin 
urmare, pentru ai supravegheă stricta aplicare 

nu puţin contribui a o paraliză. Apoi, relele de- 
prinderi ce 'şi propusese să stârpească, şi carl 

constituiaii o putere de îndărătnicie -considera- 
bilă, şi, mai presus de toate, împrejurările gro- 

Zave, prin cari treceă țara, făcură ca opera me- 
ritoasă a celui mai demn de respectul Românilor 

dintre fanarioți să rămână. nepăzită în multe din 

disposiţiunile ci cele mai importante. | _ 
Ipsilante fă destituit, după cum se ştie, fără 

causă, Nicolae Caragea și Mihail Şuţu, carei ur- 

mară, trecură, pe tron cu repeziciunea fulgerului.



  

Nicolae Mavrogheni spăimântă, Bucureștii prin 
escentricitățile şi prin răpirile sale. Elrăspundei 
boerilor, cari 11 rugaă să aibă milă de. soarta, a- 
cestei ţări, că Dumnezeii iînsu-şi n'aveă, milă, de 
dânsa, de vreme cel trămisese Domn peste ca. 
Insfânșit,- revolta lui Pazvantoglu, pașa Vidi- 
nului, ' contra, Padișahului, în 1796, în cursul 
domniei a doua a lui Alexandru Ipsilante, care, 
astă dată, nu ţină -de cât un an și trei luni, 
preocupă toate minţile și atrăgea atențiunea, în 

„altă parte. Cine mai avea, răgaz să se gândească 
cum. merge justiţia sai cum îşi indeplinesc jude- : 
cătorii datoriele în acele timpuri de frământare 
şi de spaimă, când fie-care se ingrijeă pentru 
ziua de mâine! Nici odată situaţiunea ţărei nu 
fusese mai critică, mai înjosită şi mai plină de pe- 
ricole. Indrăsneala, și disprețul Tureilor pentru Ro- 
mâni eraii împinse așa de departe, încât, în 
1798, un peșchirgiii al Vizirului, numit Husein, 
însoţit numai de un arap şi de doi servitori înar- 
maţi, nu se sfii da veni în capitală, d'a merge la 
curtea Domnească, d'a asasină, pe Domnul Con- 
stantin Hangerliul în mijlocul oamenilor şi sluj- 
başilor săi, da % spânzură trupul ca, pe stârvul 
unui câine în mijlocul curței șapoi dia, păși în 
sala, Divanului pentru a anunţă faptul boerilor, 
spăimântaţi de această, crimă, pe atât de fioroasă 
pe cât de cutezătoare. Ş'apoi Pazvantoglu, cu ban- 
dele sale, nu terifică, oare țara întreagă, în timp 
de patru ani, şi în aşă chip, că vremea luă. Paz- 
vantogli a rămas proverbială în gura poporului!
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Cui mai îi eră amintede procese şi de reclama 

țiuni în acele zile de desorganizare .și de. prădă- 

ciune, când autorităţile nu.mai existaii şi când 

Domnul, lipsit de apărare, tremură în palatul 

săi, fără a puteă aduce cel mai mic ajutor su- 

pușilor săi, jefuiți şi uciși de răii-făcători, cari 

cutreeraii ţara! Şi ce importanță mai înfăţișă 

orice strâmbătate comisă, ori-ce crimă chiar, faţă 

cu crimile și strâmbătăţile ce se săvârşeail ,pre- 

tutindeni, pe o scară aşa de întinsă |, po 

Inchis în cetatea Vidinului, pe care o întărise 

așa de bine, încât patru armate ale Sultanului, 
conduse de şapte-spre-zece paşale, cu Vizirul în 

cap, se sfărâmară zadarnice de zidurile .ei, Paz-. 

vantoglu râdeă de neputința stăpânului săi și şi 

întindeă prădăciunile în provincii, în România 

mai cu seamă, care, fiind mai apropiată şi mai 

slab apărată, eră mai expusă lovirilor lui. Jude- 

dețele de peste Olt, Craiova, mai ales, își aduce 

incă aminte de Cara-Mustafa, aghiotantul . lui 

Pasvantoglu, care, în capul-a 0 miie de călăreţi 

Vidineni, pustiă tot cei eşeă înainte. Când Cra- 

iovenii afiară că acest flagel se îndreptează, spre 

oraşul lor, cuprinși de spaimă, cătară să fugă 

incotro vor înnemeri pentru ași scăpă vieţele. 

«Cei cu aveai trăsuri, — serie Dionisie Fotino, 

care trăiă pe atuncă în curtea banului Dim. Fili- 

pescu şi care ne-a lăsat preţioase amănunte a- 

supra acelor vremuri, — «cei ce aveaii trăsuri, 

“luară ce putură cu sine şi fugiră; iară cei ce 

«nu aveai închipuire: de plecare, mai ales ne-
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<guțătorii, îşi frângeaii mâinile de disperare, vă- 
«zând că nu pot: ridică, nimic, Și că, pe lângă 
<avuţie, aveai să 'şi peardă, ŞI vieţile. Pazvan- 
«tliii, venind cu săbiile goale Și căzând asupra 
«orașului cu furie sălbatică, deteră foc caselor, 
«predară ce putură şi trecură sub sabie tot ce le 
«căzu în mână. Lumina soarelui se întunecase 
«de îum, aerul răsuflă numai de flăcări Şi scân- 
«tei, şi atmosfera răsună numai de ţipete şi de 
«vaete, In scurt, spectacolul eră, atât de dureros «şi spăimântător, încât nu e mână care să |] «poată, descrie». Şi aceste grozăvii ținură patru 
ani, până în 1802! Domnul Alexandru Moruzi, 
și dete demisiunea şi fugi la, Constantinopole ca 
să nu le mai vază ;iară, urmașul lui, Mihail Şuţu, 
abiă, instalat pe tron, părăsi Bucureștii, cu boeri cu tot, la, auzul că bandele lui Pazvantoglu, după ce pustiiseră Oltenia, se îndrepta spre capitală. Teribile şi întristătoare zile mai erai ȘI ace- lea! Locuitorii din București, în număr de mai 
bine de 70000 de suflete, se ridicară, Şi "Și pă- răsiră casele, fie-care plângând și zicându-le adio, căci eraii siguri că nu vor -maj regăsi ni- „mie din ceca, ce nu puteati să ducă, cu dânșii. Fi se îndreptară, parte spre Văleni, parte spre Câmpina, de acolo spre Breaza, şi Comarnic, unde tăbărâră răspândiţi prin câmpuri și așteptând vești 
din oraș, ca să vază de trebueă, să se întoarcă Sati să pornească mai nainte. Consulii puterilor 
streine, cu familiile și cancelariile lor, îi urmară. In vremea aceasta, precum se întâmplă tot dauna 
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in asemenea, împrejurări, ştiri falşe, sgomote în- 
fiorătoare şi pline de exageraţiune, soseaii de 
pretutindeni. Unii spuneaii că Turcii aii intrat în 
București şi le-ai dat foc; alţii că Domnul şi 
berii ai căzut în mâinele lor și că li sai tăiat 
capetele. Mulțimea atunci se porni către Braşov, 
pe drumul strimt și stâncos care urcă spre Sinaia. 

Neorânduiala eră la culme, căci fie-care dă 

„Dăvală să treacă înaintea, celor-l'alţi, iar îngus- 
timea locului produceă, o îmbulzeală nedescrip- 
Ubilă, carele şi trăsurele încureându-se, bagagele 
răsturnându-se, cireulaţiunea. devenind imposibilă. 
Bucureştenii, împiedicaţi de a inaintă, și, prin efectul 
groazei cei coprinse, crezându-se ajunşi de pe urmă, 
se răspândeaii, bocindu-se, prin împrejurimi. «Cine 
poate deseri plânsetele şi ţipetele cocoanelor 2 —zice 
Dionisie Fotino. — Cuvinte de mângâere nu se 
<puteaii: găsi. Poalele munţilor unde se află mă- 
“năstirea Sinaia se făcură întru. adevăr în valea 

<plângerilor». 
Pe de altă parte, Domnul, despărţit, în ză- 

păceala fugei, de familia sa, treceă, în tim- 
pul acesta, la, Braşov prin Vârful Craiului; iar. 
Doamna, Domniţele şi Beizadelele înnemereaii 
la vama Buzeului, cătând să treacă graniţa. Aci 
1 soseă, bimbașa, Sava, şeful miliției domneşti, a- 
celași care, mai târzii, se dedeă drept apărăto- 
rul legalităței contra lui 'Tudor Vladimirescu. EI 

despuiă pe. doamnă, de giuvaericalele sale, sub 
Cuvânt că nu i se plătise leafa arnăuților şi tre- 
bulă să fie despăgubit eu acele scule preţioase.
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Iată icoana micșorată a dureroaselor. evenimente 
ce se petreceâii în țară chiar la începutul seco- 
lului trecut şi cari inlăturaii ori-ce idee de jus- 
tiţie, de ordine și de siguranţă! Nu.mai vorbese 
de “epoca disperaţilor . şi. de orgiele de jaf şi de 

„făză de legi ce se comiteai, în același timp, în 
Bucureștii. părăsiţi, de către aceia chiar cari fu- 
seseră lăsaţi ca săi păzească! Să nu ne mirăm 
dar dacă pravila lui Alexandru Ipsilante, conce- 
„pută în cele mai bune intenţiuni şi respunzând 
unor trebuinţe de toţi simţite, nu dete nici un re- 
zultat, imediat şi rămase ca un simplu monument 
istorie, pe care curiositatea noastră 1 trage, din 
când în când, din întuneric pentru a atestă, înţe- 
lepteiunea. acelora cari sai silit .săl pună în 
lucrare. 

Zece ani în urma acestor evenimente, în 1812, 
după ce se tăiară capetele lui Beizade Dimitrie, la 
Șumla, şi a lui Beizade Panaiotache, la, Constan- 
tinopole, ambii îraţi Moruzeşti, acusaţi că ar fi 
stăruit a se cedă Basarabia. Rusiei, Sultanul numi 
Domn al Munteniei pe Ion Caragea, care înde- 
plincă şi el funcțiunile de dragoman pe lângă 
Inalta Poartă. Este de prisos să stăruese asupra 
domniei acestui fanariot, care, ca, cei precedenţi, 
navu altă ţintă decât de a strânge averi mari 
și a le asigură la băncile din străinătate pentru 
a le găsi în ființă când trebuința va, cere. Un 
lucru folositor totuși i se datorește: în al şaselea 
an al domniei sale, el puse în aplicaţiune con-
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dica care % poartă numele şi care avu. marele 

“noroc de a formă, cu puţine modificări, legisla- 

ținnea, Munteniei în curs de aproape o jumătate 

de secol, până în 1865. Nam a mă ocupă de 

principiurile de drept conţinute în această pra- 

vilă, Ceea ce mă interesează este de a cercetă 

care eră, după dânsa, întocmirea justiţiei che- 

mată a le pune în aplicare. In această privință, 

ea conţine foarte puţine disposiţiuni: Caragea 

găsi în țară aşezămintele judecătoreşti create de 

Alexandru Ipsilante, funcţionând, târâş-grăpiș, când 

bine, când răi, şi nu crezu de cuviință a se a- 

tinge de cele. Ele străbătuseră, ca instituţiune, 

frământările celor trei-zeci şi opt de ani din urmă 

și aveai pentru ele autoritatea unui lucru cu 

care lumeă începuse să se deprindă. Noul le- 

giuitor respectă, deci, această organisaţiune în 

părțile ci esenţiale, fjind-că, în toată opera lui, nu 

găseşti un singur cuvânt prin care să zică că o 

înlocueşte cu alta, nouă, mărginindu-se ai aduce 

" oare-cari îmbunătăţiri, cari, prin aceasta chiar, 

nu fac de cât să întărească regula. Ast-fel, supt 

domnia pravilei lui Caragea, tribunalele de prima 

instanță se împărțeau, ca şi mai "nainte, in secții 

civile şi criminale. Judecătoriile Spătărici şi Agiei 

erai menținute cu competința lor anterioară. Is- 

tanțele  Veliților  boeri şi Divanului domnesc ră- 

mâncaii în fiinţă, pentru a cercetă apelurile. 

In sfârşit, judecătorii, alăturaţi pe lângă Is- 

prarnici, pentru ai ajută în judecăţile lor, cons- 

tituiati, ca odinioară, unicile autorităţi la cari se 

G
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puteaii adresa cei ce aveaii procese prin judeţe. 
Imbunătăţirile consistaii numai în aceasta că, 
pentru pornirile în judecată, se introduceă -prin- 
cipiul actor forum sequitur rei, pârâşul trebuind 
ași adresă tot-d'a-una reclamaţiunea, judecătoru- 
lui locului unde se prindeă saii se descopereă 
pârâtul. Asemenea, se luaii măsuri de recusaţiune. 
pentru a împiedică pe judecător să: hotărască în 
pricini în cari el, rudele, amicii sai. vrăjmașii săi 
ar fi fost interesaţi; se statornice mărgini pen- 
tru stârpireă, judecăților, şi nu se mai permiteail 
apelurile nesfârşite de la Domn la Domn decât 
cu un temperament oare-care. In afară de aceste 
deosebiri, cari drept vorbind, constituese “mai mult 
regule de procedură, organisațiunea, judecătorească 
a lui Ipsilante rămase, încă o dată, aceiaşi subt 
Caragea. Ceea-ce pierdu însă în această trans- 
formare fă, pentru a zice ast-fel, sancţiunea, prin 
amintireă, pedepselor la cari se expuneă  judecă- 
torul abătut. Nevorbindu-se, în adevăr, nicăiri în 
condica, lui Caragea de răspundereă, magistraţi- 
lor, şi condica lui Ipsilante, care loveă neorân- 

duelile lor, fiind considerată ca desființată, cei 
pierdură, cu încetul, ori-ce frică şi ori-ce reţinere, 
ŞI strâmbătăţile şi abusurile reincepură mai mari 
şi mai revoltătoare poate de cât altă dată. 

Părinţii noştrii cari ai apucat acele vremuri, 
iși aduc aminte de chipul cum se dai pe atunci 
judecăţile. Instanţa eră sezisată, nu prin cerere 
adresată ei direct, ci prin resoluţie sait poruncă 
domnească. Acci cari voia să deschiză proces,
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infăţişai Domnului o jalbă, în publice sait în par- 
ticular, după calitatea, jeluitorului, însemnătatea 
pricinei şi gradul de dreptate saii de popularitate 
al principelui. Aceste jelbi se citeai, de Al treilea 
Logofăt şi se însemnă, în dosul lor, secţia tri- 

bunalului însărcinată. să le judice; apoi, se îna-: 
poiaii acelui care le presintase pentru a le duce 
locului competent. Judecătorii se adunaii, ca mai 
nainte, dimineaţa, pentru a mântui de cu vreme 

procesele şi a aveă după prânzul liber. Ei intrait 
în ședință la ora hotărâtă, se așezaii imprejurul 
mesei care garniseă, sala unde se ţineaii audien- 

țele, indeplineaii repede formalităţile de procedură 
preliminare şi dai cuvântul părților prigonitoare 
pentru aşi arăta, dreptăţile. Ministerul publice nu 

eră represintat în acele împrejurări, fiind-că ins- 

tituţiunea lui nu fuse încă introdusă în legisla- 

ţiunea, țărei. Cei ce se judicaii, în persoană sai 

prin vechil, spuneaii ce aveaii de zis, adesea în- 

trerupți de observaţiunile sai de semnele de im- 

pacienţă ce 'și permiteuii judecătorii. Reţinuta | 

magistratului, care dă atâta solemnitate ju-: 

decăţei, nu eră, pe vremea aceea, cunoscută. 

Limba în care se urmai desbaterile eră în 

genere cea“română. Cu toate acestea, se pledă 

ȘI în grecește, căci judecătorii, fiind obligaţi să 

cunoască această idiomă, în care se predă ori-ce 

învățătură şi în care eră scrisă pravila ce eraii 

meniţi să aplice, o ascultaii cu plăcere. Chibzui-. 

rile se făcea. pe loc saii intro cameră alătu- 

rată; iară hotărârile se daii mai tot-Va-una după
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întâmplare sai după favoare, rare ori după. lege 
„şi după dreptate. În apel, împricinaţii se găseaii 
în faţa judecătoriei Veliţilor boeri, care se com- 
puneă, din câţi-va. membri ai Divanului domnesc, 
precum arii Logofeţi Al treilea și Al patrulea 
Și Pornicul de cutie, și din boeri de o treaptă 
mai de jos, sai mazâli, adică fără altă între- 
buinţare, cari judicaii în același chip ca 'Tribu- 
nalul de prima instanţă. Cât despre Divanul 
domnesc, care constitueă, supremul grad al juri- 

" dieţiunei și ultima nădejde a, justiţiabilului, el se 
ținea în una, din sălile palatului. 

[E greii să ne dăm astă-zi o seamă esactă de: 
ceea ce eraii Bucureştii pe atunci şi să recon- 
stituim locuința domnească, și judecăţile ce se urmaii 
întinsa. M6 voiii sili, totuşi, a o face, pe cât se va 
putea mai pe scurt, slujindu-mă de documentele 
ce mi-am putut procură şi, nai ales, de amin- 
tirile oamenilor, câți mai trăese de pe vremile 
acelea. ăi 
„Văzută de pe înălțimile cari o domină, des- 

pre partea Mitropoliei, Filaretului şi Cotroce- 
milor, capitala, atunci, ca şi astă-zi, infățişă 
icoana cca, mai pitorească şi cea mai încântătoare. 
Amestecul de ziduri albe sau boite «în feţe bă- 
tătoare la ochi, printre cari răsbeă, clopotniţa de 

la Radu-Vodă, crucea bisericei Oltenilor, strălu- 
cind pe învelișu-i de şindrilă, turnul Bisericei cu 
Sfinţi, al lui sfântul Gheorghe și al Colţei; mul- 
ţimea, de copaci pletoşi, de vii și de grădini, con- 
topindu-se întrun tot vesel ȘI armonios ; pervazul
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de semănături, aci de verdeaţa smaraldului, aci 

galbene ca aurul, care închideă orizontul despre 

Bineasa, Colentina și Pantelimon, îi daii o îru- 

museţe deosebită, care te ţineă pironit asupra 

locului. Insă această privelişte atât de feerică 

sub care “ți apăreă, eră ca o minunată deco raţi- . 

une teatrală, care “ţi mângâe ochii, când o vezi 

de departe, dar care, când te apropii, ți sarată 

ceca ce este în realitate, adică o informă, Măz- 

călitură cu pensula. Clădirile, afară de casele 

boereştă, din cari unele aveai, cu dependinţele 

lor, proporţiunile şi împrejmuirile unor adevărate 

palate, şi, afară de câte-va hanuri mari şi solid 

construite, ca cel al lui Şerbau-Vodă, al lui Con- 

stantin-Vodă, şi al Sfântului Gheorghe, se compu- 

neaiă, în genere, din căsuțe, unele de cărămidă 

tencuită, cu învelișul de şindrilă, altele zidite în 

paiantă sai construite din gard lipit sai chiar 

din pământ bătut, acoperite. eu scânduri, une-ori 

cu trestie 'şi cu şovar, ca la ţară. Aspectul lor 

murdar şi sărăcăcios, aşezarea lor neregulată, 

ingrădirile lor cu totul rustice, impresionă vede- 

rea în modul cel mai neplăcut. Spaţiul dintre ele 

formă, adeseă, mari goluri, ocupate de muidane 

acoperite cu bălării, cu gropi de nisip şi cu băl- 

tace, printre cari se ridicaii mormanele de gu- 

noi scoase de prin curţile boereşti. 

Stradele, — vorbesc .de. cele principale, — 

patru la număr, lungi și întortochiate, încru- 

cișindu-se la Curtea Veche, centrul oraşului, 

adăogaii încă, înfăţișărei de miserie şi de mur-
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dărie ce carasterisă, Bucureştii de pe atunci. Eră, 
mai întăi, Podul-Mogoșoaci, ast-fel! numit de la 
Constantin Brâncoveanu incoaci, - fiind-că, pe 
bariera lui, se mergea la moșia domneasă AMo- goşoaia. Veneaii, după aceasta, Podul Târgului 
d'Afară, conducând la Obor; Podul Beilicului, așa “numit de la frumoasele case zidite de Alexandru 
Ipsilante, în 1778, sub numele de Deilic, în scop 
da găzdui pe funcţionarii de distineţiune ce ve- neaii cu misiune din ţara turcească ; în fine Podul 
Caliţilor, care a purtat in urmă, numele de strada Craiovei, actuala cale a Rahovei. Aceste artere de comunicaţiune ai păstrat, până în zilele noastre, numirea de poduri, fiind-că, în realitate, semănat cu niște adevărate poduri. Ele erat așternute cu bârne mari de lemn, așezate unele lângă altele şi bătute în piroane. Grinzile, prin unele locuri, crai! netede şi strânse între ele, ast-fel că se puteă merge cu inlesnire pe dănsele; prin alte locuri însă, erai așa de mâncate de picioare, de depărtate unele de altele Și de șovăinde la, cea mai mică mișcare; încât eră un adevărat pericol pentru oameni și pentru: dobitoace dia trece pe dasupra lor: De desubt, se lăsase un spaţii, for- mând canale de scurgere, cari primeaii murdă- iile de prin case şi de pe stradă cu scop de a le duce la gârlă. Insă, incuria cari domneă pre- tutindeni și în „toate, lăsă, acele. conducte să se: potmolească. Materiile lipsite de scurgere, adu- nându-se peste măsură, se revărsauii pe d'asupra. De aci, resultă că, în timpul ploilor, podurile se
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acopereaii eu un noroiii compact, care, bătut 

de cletinarea, continuă a bârnelor, săreă. și stropeă, 

în toate părţile ; iar în timpul căldurilor, ele se 

așterneaii cu un praf negru şi gros, care, la cel 

mai mic vânt, orbeă pe trecători. Nu mai vorbesc 

de duhorile necurate şi otrăvitoare ce se ridicaii 

din acele mocirle, focar perpetuii de boale şi de 

infecțiuni. Ast-fel erai Bucureştii acum şeapte- 

zeci sai opt-zeci de ani. Să vedem acum ce eră, 

palatul unde se ţineaii judecăţile domnescului 

Divan. 

Am spus că palatul Domnului nu se deosebcă, 

mult de casele marilor boeră, ale căror locuinţe, 

vaste, incăpătoare “și solid zidite, puteai ţine 

loe de palat, după cum unele din ele aii și ţinut.- 

«Casele boereşti, — ne spune lon Ghica, în 

admirabila sa descriere a Bucureştilor de acum 

un secol, — «casele boereşti erati ziduri țari ca 

«de cetate, în : câte patru şi "şase cărămizi, cu 

“odăi multe şi mari, cu pivnițe adâncă şi boltite, 

«cu beciuri şi un rând de odăi dasupra, cu pod 

«din straşină până strașină. Grinzile eraii ca 

<urșii de pod de groase. La. cheresteaua unei 

«case mergeă un parchet de pădure seculară in- 

«treg. Pardoseala sălilor şi a, tinzilor eră, de că- 

«rămidă pusă în muchi, învelitoarea de şindrilă 

«bătută pe şeapte şi pe nouă, înaltă aproape de 

«două ori cât casa, ca să nu țină zăpada şi ca 

«să se poată scurge apă mai. lesne. Corpul prin- 

«cipal se compuneă dintro sală mare, de colo până 

«colo, cu odăi în dreapta şi în stânga, cu tinzi
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«în cruci, prin cari se comunică cu cele-l'alte 
«părți ale edificiului, case cu scosuri în toate 
«părţile și cu sacnasii, fie-care odae cu ferestre 
«spre trei părți ale lumei. Tavanurile erai de 
«stejar, strașina, scoasă de o jumătate stânjen, 
«ca să ţină vara umbră, să apere toamna și 
«primă-vara de ploi şi iarna de viscol şi de ză- 
«padă. Curtea, eră înconjurată cu zid. bolovănit, 
«înalt şi gros; poarta cu boltă, cu două rânduri 
«de uși de stejar ferecate, cu foișor d'asupra, 
«unde păzeaii, ziua şi noaptea, arnăuţii. Sub gang, 
<eră, odae pentru pazarghidean, în timp de ciumă. 

«Din privdor, o galerie deschisă, duceă la biserică, 
«căci fie-care casă mare aveă o biserică în curte 
«Sail în corpul casei, la un colţ». 

Multe din aceste case adăpostiră, în spa- 
țioasele lor încăperi, autorităţile ţărai şi. chiar 
pe Domnu cu tot aparatul de care eră încon- 
jurat. Când, în 1813, arse frumosul palat din 
Dealul Spirei, de pe locul unde se află azi 
stabilimentul oștirei şi ale cărui ruine ai pur- 
tat atât timp numele -de Curtea Arsă, Ca- 
ragea; 'și mută reședința, mai întâi, în: casele 
lui Manolache Brâncoveanu, de supt Mitropolie, 
cari se întindea până la Podul Beilicului, lângă 
vechea, primărie, şi apoi în Casele lui. Costache 
Ghica, din Podul Mogoşoasi, cari serviră, de palat 
domnese până la moartea, lui Alexandru Şuţu, în 
1821. Alte case boerești avură încă onoarea da 
adăposti, persoana, Domnului sai a, celor cari îi 
ţineă locul, în timpul protectoratului şi a. invasiu-
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nilor ruseşti. Ast-fel, casele lui Alecu Ghica. 
unde acum de curând, s'a reclădit Prefectura de 
Itov, at servit multă vreme ca palat. Asemenea 
casele lui Filip Lenş, devenite: în urmă proprie- 
tatea, Vernescu, fură locuite de generalul conte 
Paline; iar casele baronului Meitani, Prefectura. 

de poliție de azi, de generalul conte Pavel Chi- 
selef. Nu mai vorbesc .de casele lui Bibescu și 
ale lui Ştirbei-Vodă, îndestul de cunoscute, nici 

de ale lui Coltescu, același care fii insăreinat de 

Constantin Mavrocordat să arunce pe Mitropnlitul 
Filaret, cu o peatră de gât, în Dunăre şi pe locul 

căror Dinicu Golescu ridică aripa veche a actua- 

lului palat regal. 

In timpul lui Grigore Ghiea-Vodă, între anii 

1822 şi 1828, Curtea Domnească se. află așezată 

în mănăstirea  Mihai-Vodă. Din causa lipsei de 

încăperi însă, beizadelele locuiaii casele „unde se 

găsesc astă-zi Archivele Statului, iar Domnul cele 

cari se văd încă întoarse cu faţa spre oraș, în 

rând eu clopotniţa, mânăstirei. Aci se află marele 

salon al tronului, unde în zilele hotărâte se ținea 

Divanul domnesc. | _ . 
Să ne oprim aci un moment pentru a Ie- 

constitui, pecât se va puteă, mai esact, 0 şe- 

dință a acestei supreme instanţe. - -.-, . 

Divanul domnesc judică, după cum se știe, 

supt presidenţia Domnului. El eră compus din 

doi-spre-zece mari boeri, înalți demnitari ai ţărei, 

printre cari şi Mitropolitul. 
Cei-lalţi membrii ai acestui areopag craii Ma-
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rele Ban şi Caimacam al Craiovei, care guvernă 

cele cinci judeţe de peste. Olt; Marele Vornic de 
Para de Sus, administrator al judeţelor Olt, 

" Argeși, Teleorman, Vlașca, Ilfov și Dâmboviţa; 

Marele Vornic de "Ţara de Jos, cârmuitor al ju- 
deţelor. Putna, Buzăi, Săcueni, Prahova, Muscel 
și lalomiţa; Mani Vornici Al Treilea şi Al Pa- 
trulea, judecători ordinari ai Divanului, cari aveati 

dreptul să poarte bastoane de argint; Marele Lo- 
gofăt, păzitorul pecetiei şi capul cancelariei dom- 
neşti; Marele Vornic de Cutie, care adună veni- 
turile rânduite pentru mile; Marele Logofăt, de 
Obiceiuri, care ţineă, condica de rândueli și ohi- 
ceiurile locale; Marele Vornie de Poliţie, care 
strângea dările streinilor din Bucureşti; Clucerul- 
Cel Mare, care, la creaţiunea acestei: funcțiuni, 
purtă, în ceremonii crucea din naintea Domnului, 
și Hatmanul de Divan, demnitate înființată de 
fanarioți, eu sarcina da păzi buna rânduială în 
timpul judecăților. Sala în care se urma jude: 
căţile eră, după cum am spus, aceaa Tronului: 
ea se mai numeă și Spătărie. Bogat, însă sever 
decorată, intocmirea ei răspundeă, scopului la 
care trebuiă, să slujească şi eră făcută, să insulle 
respeciul și să lovească spiritul prin maiestatea 
judecăţei ce aveă să se petreacă. O.sofă înaltă 

"însemnă locul unde Domnul eră să se aşeze. Je- 
uri, la dreapta, şi la stânga, arătaii că acolo vor 
stă, cei-lalţi judecători. O sabie goală, atârnată de 
sus, luceă ca simbol al a tot puterniciei şi al 
neinduratei nestrămutări a, hotărârei ce eră si
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se pronunțe. In sfârșit, masa din mijloe sprijinea, 
topuzul, pecetia 'domnească şi călimărul, toate 

atribuţiuni ale suveranului în îndoitul lui rol de 
stăpânitor al ţărei şi de împărţitor al dreptăţei. 
La ora hotărâtă, străbătând gloata de zapeii, a- 

prozi, vătafi, ceauși şi alţi păzitori civili şi militari, 
cari se grămădeaii la uşa Divanului, judecătorii 
pășeaii în sala, de audienţă. Ei purtati toţi bărbi, 
semn distinctiv şi privilegiat, pe atunci, al nobi- 
limei, şi unii din ei bastoane de argint. Imbră- 

cămintea, lor eră cea turcească, introdusă de fa- 

narioți în ţară. şi adoptată de clasele înalte ale 
societăței pentru luxul şi scumpătatea, ei. la se 
compuneă din libadele sait anterie de stofă pre- 
ţioasă, încinse cu brâii de şal la mijloc; din fe- 
regele de hareă, vara; din giubele sau . conteşe 
de pambriii, îmblănite, iarna, cu samur, și, toamna, 

„eu singeap saii cu râs; din ciacșiri roșii ;. din meși 

ȘI papuci galbeni, și din ișlice enorme aşezate - 
pe fesuri microscopice. Când toţi erai adunaţi şi 
rânduiţi pe la, locurile lor, Măria-Sa, se însciinţă 
că Divanul e în fiinţă. Domnul păşeă în sală cu 
gravitatea dictată de înalta poziţiune ce ocupă, 
întâmpinat pin manifestaţiunile de profund res- 

"pect ale demnitarilor. şi ale celor de faţă. Costu- 
mul lui eră, aproape același ca al celor-lalți boeri, 
cu deosebire că, în cap, purtă gugiumanul de 
samur, împodobit cu pietre scumpe, Și aveă pa- 

pucii căptuşiți cu roșu. Judecata se începeă In- 
vitându-se Al "Treilea Mare Logofăt să deă citire 

hotărârei în discuţiune şi întregei proceduri ce
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se urmase. După aceasta, se acordă cuvântul 
părților prigonitoare. Ele iși sprijineau dreptăţile, 

“une-ori singure, dar mai adese-ori prin vechil sati 
avocat, care se exprimă in-termenii cei mai umili 
și mai rugători. Odată, desbaterile terminate, sala, 
se goleă şi Divanul rămâneă să chibzuiască. Câţi- 
va membrii își spuneai părerile, însă toţi se 
uneaii cu opiniunea Domnului, care hotără, ast- 
fel, ca suprem arbitru. 
„Im materie penală, Domnul cercetă, o dată pe 
săptămână, Sâmbăta, hotărârile. date de secţia 
Vinovaţilor, singur, asistat numai de Marele Armaș, 
care cumulă funcțiunile de preşedinte al  tribu- 
nalului criminal și de înprijitor al închisorilor: 
El întăreă sai schimbă judecăţile date de această 

„instanţă. Când pedeapsa eră moartea, înainte de 
a se esecută, obiceiul cereă ca Armaşul : să se 

înfăţişeze de trei ori Domnului, la intervale deo- 

sebite, pentru al întrebă dacă stărueşte să se 
verse sânge omenesc. Dacă, la a treia oară, 
Domnul răspundeă afirmativ, osânditul eră, condus 
la supliciii, care, în genere, eră spânzurătoarea. 

Sosese la ultima fasă prin care a trecut la 
noi organizaţiunea, judecătorească înainte de legea * 
din 1865, cere ne-a guvernat până în 1890, când 
Sa, pus in aplicare legea actualmente în vigoare. 

Se ştie că, în 1832, în urma, tractatului dela 
St. Petersburg, se puse în lucrare, în ambele 

* Principate, Regulamentul Organic, vastă, coleeţiune 
de legi politice, economice și administrative, lu-
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crate in timpul ocupaţiunei rusești, subt privighe- 

rea generalului conte Pavel Chiselei şi menite a 

stârpi ingrozitoarele abusuri ce domneaii în ţară. O: 

parte însemnată a acestei legiuiri fu constinţită în- 

toemirei şi reformei justiţiei, căcă, după cum am vă- 

zut, această ramură, ca toate cele-lalte, lăsă toarte 

mult de dorit. Principiul ce se așterni din capul 

locului, cu această ocasiune, fă separaţiunea puterei . 

judecătoreşti de cea, administrativă, principiu ne- 

ținut până aci de nimeni în seamă şi lipsei cărui 

se datoraii mai toate relele de cari suferise ţara 

din punctul de vedere al împărţirei dreptăţei. 

„După Regulamentul Organic, gradele de juridic- 

țiune craă trei. Prima instanță eră reprezintată 

prin tribunale, compuse dintrun prezident şi doi 

judecători, înfiinţate în fie-care capitală de judeţ 

și având competință a, judecă pricinile civile, 
comereiale şi corecţionale. In București, din cauza 

mulţimei afacerilor, tribunalul aveă trei secţiuni, 

una civilă, alta comercială, cu judecătosi luaţi 

din negustori, afară de prezident, şi alta corec- 

țională. “Tribunalul din Craiova posedă asemenea - 

două, secţiuni; iar cele-l'alte toate câte una, In- 

stanța a doua se compuneă din două Divanuri 

Judecătoresei sai Curți de Apel, cu reședința în 

Bucuresci și în Craiova, având fie-care câte două 

secţiuni, una civilă şi alta criminală. Secţiunea 

civilă a Divanului Apelativ din capitală înnumără 

șapte membrii şi cea criminală cinci. La Craiova 

insă, erai numai cinci membrii civili şi trei eri- 

minali, Această din urmă secţiune, la ambele
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Divanuri, se ocupă cu apelurile în materie Co- 
recțională și cu judecarea crimelor comise în cir- 
cumseripția sa respectivă, adică în trei-spre-dece 
judeţe de dineoaci de Olt, pentru Curtea din Bu- 
curesci, şi în cinci de dincole de acest râti, pentru 
cea de Craiova, Instanţa a, treia, care constituei 
cea din urmă treaptă, se resumă, în Inaltul Divan, 
compus dintr'un preşedinte, șease membrii Şi doi 
supleanți, funcţionând în capitală şi având că- 
dere a primi plângerile contra hotărârilor pronun- 
ţate de toate tribunalele din ţară, speţă de Curte 
de Casaţiune, cu deosebire că nu judecă, numai 
din punctul de vedere al bunei aplieaţiuni a le- 
goi, ci intră şi în. examinarea fondului. Desi- 
siunile date de această supremă instanţă nu. 
eraii, cu toate acestea, absolut definitive, după 
cum ar fi trebuit să fie, ci, pentru ași produce 
efectele, eraii supuse unci condițiuni, care lăsă, 
ușa deschisă tutulor abusurilor: trebucă ea de- 

. eisiunea să întrunească. unanimitatea glasurilor 
celor ce judecaseră, saii unanimitatea minus unul. 
Indată ce se găseaii doi judecători de o părere 
deosebită, partea nemulțumită avei, drept a se 
adresă eu jalbă la Domn, cerând a i se cercetă 
pricina de isnoavă. Domnul trimeteă, afacerea Di- 
vanului, care cră ţinut să o examineze a, doua 
oară, astă dată, într'o secţiune estraordinară, la 
care luă parte Marele Logofăt, Ministru al Jus- 
tiţiei, şi prezidenţii tutulor judecătoriilor din ea- 
pitală, afară de acela, al-secţiunei care pronunţase 
hotărârea ce se atacă. Divanul, ast-fel întocmit,
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decideă, cu majoritate de voturi, şi hotărârea ce 

pronunță devencă atunci definitivă şi se întăreă, 

de Domn spre a se esecută. . Să 

Afară de aceste trei instanţe judecătorești, mai 

eraii, pentru cercetarea pricinilor locuitorilor de 

prin sate, judecătoriile numite de îmnpăciuare, cari: 

ali servit drept călăuză şi model legei asupra 

judecătorilor comunale şi de ocoale, actualmente 

în vigoare, și, în Bucureşti, judecătoria de poliţie, 

compusă dintr'un prezident şi din doi judecători, 

lucrând subt privieherea, prefectului de poliţie Şi 

Lă 

având drept misiune de a reprimă gâlcevurile, : 

bătăile și cele-lalte neorândueli socotite ca con- 

tavenţiuni şi pedepsite cu trei zile de închisoare 

și cu maximum. cinci-zeci de toiege. 

In Moldova, Regulamentul Organic prevedea 

asemenea, tribunale de judeţe, — de pe la ținuturi, 

cum se exprimă textul legei, — cari judeca, in 

prima instanţă, afacerile civile, . comerciale şi cri- 

minale, şi tribunale sătești pentru micele dara- 

veri dintre oamenii de la ţară. În Iași, un Divan 

de Apelaţie, numit şi Divanul de Țar: -de-Sus, cu 

uristicţie asupra judeţelor Suceava, Neamţu, Ro- 

man, Dorohoii și Iași, și altul numit Divanul de 

Ţara-de-Jos, cu jurisdicție celor-lalte judeţe: Bacăii, 

Putna, Tecuci, Covurlui, hutova, Fălciil şi Vaslui, 

judecati, în apel, procesele de o valoare superioară 

sunei de 1500 lei. Ele eraii compuse dintru 

rezident şi din patru asesoră numiţi de Domn. Mai 

Ca un 'tribunal comercial, “in oraşul Galaţi; un 

tihunal de poliţie, pentru afacerile corecţionale, 

7
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in laşi; un tribunal criminal .pentru crime, tot 
în lași, și Divanul domnesc, prezidat, la, ocasie, 
de Domnul țărei în persoană și judecând, în ultima 
instanţă, procesele civile și criminale de o mai 

“mare «importanţă. E Să 
Toate aceste instanţe judecătoreşti :se compu- 

neaii din boeri pământeni, cunoscuţi, —- zice. le- 
gea, — prin iubirea lor de dreptate, proprietari 
de averi nemişcătoare şi destoinici în ale justiţiei. 
îi eraii, ca în Muntenia, numiţi pe: trei ani şi 
neschimbaţi, în timpul acestu, afară de cazurile de 
inaintare, de retragere de bună voce sai de des- 

„tătuire pentru călcare de datorie. La implinirea 
termenului pentru care fuseseră, numiți, de aveai 
bune purtări, ei se numeaii pe un al doilea şi un al 
treilea period 'de trei ani, cu perspectiva de a 
deveni inamovibili după zece ani. de încercare. 

Cu tot optimismul săii de pe hârtie, Regulamen- 
tul: Organic, care puneă regule şi insemnă pe- 
depse pentru magistraţii abătuţă, şi, prin pompoasele 
făgădueli ce făceă, credeă, că. va indreptă dintro 
dată relele deprinderi așa de adânc înrădăcinate 
in moravurile lumei judecătorești de pe atunci, 
el nu reuşi să stârpească inichităţile, nici să 
îndrepteze, de cât întro măsură, aproape inapre- 
ciabilă, strâmbătăţile ce așteptaii pe jeluitorii ce 
se adresati justiţiei. Ca dovadă, iată reţeta, după 
care se făureaii hotărârile, reţetă compusă de chiar 
un Mare Logofăt de pe vremuri Și intipărită în.me- 
moria celor ce mai trăese de pe atunci. Unui 
prezident de Divan, care simțeă, dificultate să facă .
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„hotărârea, prin care trebucă să se deă dreptate 
unui protegiat al acelui Mare Logofăt, el răspun- 
deâ:— Hotărârea e foarte ușor de făcut! La început, 
s'o scalzi: aşa şi aşa; aşa și aşa; apoi, la mijloc, dă-i 
o învârtitură de condeiii, şi, la sfârşit... paşol l»: 
Această formulă avu, se vede, un succes iresis- 
tibil, căci fu îndată adoptată şi se practică multă 
vreme spre învăţătura de minte a acelora ce 
indrăsncait să se măsoare cu persoanele influente. 

Este cu totul fără interes să intru în celelalte 
amănunte ale organizărei judecătoreşti create, 
in ambele Principate, de Regulamentul Organic. 
Ele se referă la cestiuni de administrare intori- 
oară saii de procedură şi nu diferă mult de ceea 
ce am apucat subt legile următoare. 'Lrebue să 
semnalez, totuși, două dispoziţiuni, cari consti- 
tuese două inovaţiuni importante ale legislaţiunei 
regulamentare: crearea ministerului public şi do- 
rința esprimată de îndrumare spre inamovibili- 
tatea mapistraturei. 

Instituţiunea ministerului public nu eră cunos- 

cută în ţară înainte do 1832, fiind că nici unu 
din pravilele cele vechi, nici a lui Alexandru 
Ipsilante, nici a lui Caragea, nu pomeneşte nimic 
despre asa covă. Regulamentul Organic, luând-o 

din legislaţiunile europene şi introducând-o în 

inoravurile noastre, a împlinit o lipsă simțită și 

a corespuns unor reale trebuinţe. El a dat pute- 

rel centrale un mijloc legal de a se pune în con- 

tact cu diferitele instanţe judecătorezti, logei un 

organ care să vorbească acestora ori de câte-ori
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trebuința. va, cere, ȘI socictăţei: un agent neador- 
mit pentru urmărirea infracţiunilor cari ar puteă: 
săi turbure liniștea. Procurorul, cu toate acestea, 
nu eră, pe vremea aceea, ceea ce este astă-zi. 
„Atribuţiunile lui - eraii mai numeroase, Şi, pot 
adăogă, de multe ori necompatibile cu caracterul 

“de magistrat co trebue să aibă. Astfel, pe lângă 
altele, el serveă, în unele împrejurări, Şi ca pre- 
pus al fiscului, căci, în fie-care lună, trebueă, să 
ceară, socoteală vătafului de aprozi de sumele în- 
casate din taxe și din aducerea, la îndeplinire a 
hotărârilor judecătorești, săi verifice catastișele, 
să observe dacă depositele erait în- ființă şi săi 
urmărească în caz de abatere. El mai aveă încă 
o însărcinare demnă de semnalat, care, în zilele 
noastre, a trecut în alte mâini: aceea de-a, săvârşi 
instrucţiunea, crimelor şi delictelor. Judecătorii de 
instrucțiune nu existaii pe atunci. Membrii par- 
chetului făceaii constatările, adunaii probele, daii 
mandatele, clasaii afacerile şi sezisaii instanţele 

„judecătoreşti -cu cercetarea lor. In afară, de a- 
ceasta, sfera, activităței ministerului publice eră 
aproape aceeaşi ca în ziua de astă-zi. 

Cât despre îndrumarea, magistraturei spre ina- 
movibilitate, Regulamentul Organic simți că, pen- 
tru a aveă o bună justiţie, trebuiă să aibă ju- 
decători neatârnaţi. Starea, intelectuală, ȘI mo- 
rală în care se află ţara, pe vremea aceia greu- 
tatea, de a aveă un personal cuviineios, lipsa de 
pregătire a celor ce se destinai Justiţiei, ca să 
îndeplinească cum se cuvine aceste sfinte Și to-
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ribile funcțiuni, făcură pe redactorii Regulamen- 
tului să proclame inamovibilitatea ca o dorinţă, 
insă să nu o acorde de cât sub condiţiune şi, 
precum am spus, după ce vor fi supus pe acei 
cari aspiraii a-o dobândi la o serie de încercări. 
Toţi judecătorii, chiar ai Inaltului Divan, se nu- 
meai pentru trei ani; acei dintr'ânșii cară daii 
dovezi de capacitate și de bună purtare se nu- 
meau pentru un al doilea şi un al treilea. period de * 
trei ani. După zece ani de la punerea în apli- 
care a Regulamentului Organic, judecătorii tre- 
buiaii să rămână, neschimbaţi, dacă, adaogă tex- 
tul legci, aceasta se va găsi cu cale de Domn și 
de Obșteasca Adunare. Condiţiunea se vede că eră 
ncrealizahilă, căci, de atunci, aii trecut şase-zeci 
de-an, Şi, afară de excepţiunile Curţii de Casa- 
iune şi de cele conţinute în noua lege a Orga- 
nizărei Judecătorești, inamovibilitate a absolută, a 
magistraturei este încă așteptată! 

Curțile. și Tribunalele, orgariizate, precum am 
văzut, de legiuirea regulamentară, din 1832, în- 
cepură să funcţioneze îndută. Ar fi fost o prea, 
mare pretențiune, faţă cu mijloacele de cari dis- 
puneă, țara pe vremea aceea, de a fi cerut ca, 
fie măcar în capitală, aceste instanţe să se gă- 
scască imediat instalate întrun același local, Palat 
de Justiţie, anume destinat pentru aceasta. Lucrul 

totuşi se făcu, însă, mai târzii. De o cam dată, ele 
râmaseră despărțite, pentru destul de inarea neîn- 
lesnire a justiţiabililor. In “Bucureşti, Inaltul -Di- 

„Yan își ţineă ședințele în casele Clucerului Cos-
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tache Stelănescu, din: Podui-Mogoşoaei, unde se 

află şi Logofeția Dreptăţei, Cele-l'alte : instanţe 
lucrati aiurea, pe 'acceași stradă, 'în casele ră- 
posatei Anica; Deșloaica. In 1840,-nevoea, de a 
adună toate: autorităţile judecătorești la un loc, 
sili pe Stat: să; cumpere casele -bi-vel.. logofăitu- 
lui Mihalache Manu, din Podul Caliţii, faţă cu 
Doamna Bălaşa, unde sa instalat, la 1896 actua- 

“Iul Palat-al Justiţiei. Aci, ele :se aşezară bine, 
rău, cum putură. Salonul cel mare :din faţa stra- 

dei la'etajul de sus, fu ocupat de înaltul Divan; 
cele-lalte două din același etajiii de -Curtea a 
pelativă. Curtea criminală judecă în marea sală, 
de' jos, unde, mai târzii, se ţinea Curtea cu ju- 
raţi. Cât despre Tribunale, diferitele "lor. secţiuni 
civile, comerciale şi corecţionale se înghesuiră în 
dependinţe; unde veni să'se aşeze şi: Ministerul 
Justiţiei, în căsuțele dela poartă, pe cară mulți 
'din noi nu le-aii apucat în ființă. Astfel grămă.- 
dite, instanțele“ judecătorești funcţionară în acel 
“local până în momentul când el nu -mai pută să. 
le încapă și le sili “să se despariă, de isnoavă. 
Afacerile, în: adevăr, se îmmulţiseră. Agitajţiunilor 
şi nestatornicici de mai nainte, urmase un period 
de: liniște” şi de siguranţă: relative, de ':care fie- 
cate! voiă 'să; profite. Impricinaţii: se întreceaii să 
'Şi descurce trebile, 'să; 'și redobândească dreptu - 
rile” răpite de alţii. Pentru aceasta, justiţia, le o- 
fereă, 'mijlocul cel mai :lesnicios și mai . eficace; 
și, 'deei, toţi: daii: năvală la dânsa. Fără îndoială 
că ea, nu: era perfectă, şi că mulţi . din câţi
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iși puseseră nădejdea, întrânsa avură în urmă 
crude decepţiuni. Totuşi, astfel cum eră, ca cons- 
titueă, un. progres asupra trecutului. Nedreptăţile 
nu nai erai așă de strigătoare ca altă . dată, hră- 

pirile judiciare. nu se: mai produceaii cu cinismul 
și cu disprețul de răspundere de mai nainte. Ju- 
decătorii îşi 'daii. silinţele să se „arate drepţi, să 
scape aparențele, să înfăţişeze icoana unei jude- 
căți nepărtinitoare, şi, dacă nu reuşeaii tot da- 
una în aceasta, cel puţin, buna lor voinţă eră 
ținută în seamă și inichităţile. ce comiieai, pe 
ici, pe colo, erai atribuite: obsceurităţei legilor, 
dreptului de interpretare, apreciaţiunei, în cel 
mai răi cas, erorei omeneşti. Cu chipul acesta, 
lumea, se. obişnui să respecte justiția ţărei, ma: 
gistraţii se deprinseră, să, deă hotărâri din ce în 
ce mai bune; iară îndulcirea moravurilor. şi pro: 

gresul civilizaţiunei făcură restul. Şi cum ar. fi 
putut, în adevăr, să se ceară perfecțiunea, .de la 

o magistratură, încropită cu dificultate, neprepa- 
rată prin studii pentru un asemenea, oficiii, com- 
pusă din oameni, în genere 'onorabili, --fără îin- 

doială, însă lipsiţi de știința specială indispensa- 

bilă unor interpreţi ai legilor! 
Ca dovadă, vă voi aminti compunerea Înaltului 

Divan, cea mai: înaltă, treaptă a magisraturei, în 
anul: 1855, câţi-va ani abia înainte de unire. 

Ca preşedinte al acestei .supreme. instanțe, 

găsim, la această dată, pe Luminăţia-Sa Costache | 

Ghica, iară, ca, membrii, pe vornicii Dimitrie Ralet 
ȘI Barbu Catargiu, pe postelnicul Constantin Vă-
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căreseu și pe logofeţii Niculae Ghica, Niculae 
Manu, Scarlat Băreănescu şi Grigore Obedeanu. 
Parchetul eră represintat prin paharnicul Scarlat 
N. Ghica, ca procurore, și prin Scarlat D. Răl- 
coianu, ca, substitut. 

"Fă bine, din aceşti magistrați, din cari unii se. 
ilustrară mai târzii ca oratoră sai ca bărbaţi: 
politici, toţi, de altmintrelea, oameni de bine ȘI 
însufleţiți de bune simţiminte, - ered că nu aduc 
ofensă memoriei lor, afirmând că, nici unul, — 
afară totuși de cel din urmă, așezat pe ultina 
treaptă a ierarhiei, — nici unul nu eră juriscon- . 
sult, ba nici măcar jurist, deprins a mânui legea, 
Și a extrage adevărata interpretare. din combi- 
narea textelor obscure saii,neindestulătoare. Unde 
ar îi putut ci să înveţe dreptul, căci şcoli de 
asemenea natură nu existati în țară, și străină- 
tatea, eră prea, depărtată, și despărțită de noi prin 

„prea multe prejudicăţi! Abia începuserăm să, des- 
chidem ochii la, luminele ce ne veneaă din afară ! 
abia limba greacă, fusese isgonită, din şcolile și 

"din limbagiul nostru zilnic! Și aceasta, nu pentru 
a face loc cu desăvârșire celei naționale, ci pen- 
tru a lăsă să treacă pe cea francesă, introdusă, 
de ofiţerii ruși, în timpul invasiunilor! Ii fine,—și 
mai presus de toate, — marii noştrii jurisconsulți, 
dascălii și generatorii atâtor specialiști, am numit 
pe răposaţii Bozianu, Costaforu şi Boerescu, cari, 
ca oameni de legi, n'a fost încă, întrecuți la 
noi, abiă se întorseseră, de la studii și nu'și în- 
cepuseră încă cariera roditoare,
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Opera de regenerare ahia. se schițase: eră, prin 
urmare, cu neputinţă a se pune mâna pe ele- 
mentele unei justiţii absolut luminate şi nepăr- 
tinitoare ! | 

Este vremea să încheiii. După cum am văzut 
din această repede ochire asupra vechilor noastre 
așezăminte judecătoreşti, justiţia română a trecut 

prin multe peripeții. Aproape nulă, până pe la 
sfârşitul secolului al XVIII-lea, ea luă, cu pravila 
lui Alexandru Ipsilante, o consistenţă pe care nu 
trebucă, să o mai pearză. Pe rând strașnică, străş- 
nicită, sai lăsată în voe-i, ea a resfrânt fluc- . 

tuaţiunile timpilor ce a, străbătut, a guvernelor 
și a moravurilor în cari şi-a, oglindit faţa. Astă-zi, 

după un secol de încercări, ea pare aşi să găsit 
formațiunea, definitivă, și isvorul: din care şi Va 
trage putârile. Fie ca siguranța şi neatârnarea 
ce i se acordă să. producă roadele ce toţi a- 

șteaptă de la dânsa! fie ca, prin meritele şi vVir- . 

tuţile ce: va, desfășura, ea, să dobândească, deplină 
incredere a celor ce se adresează la dânsa! fie 

„ însfârșit ca nimeni să nu mai cuteze a zice, pe 
viitor, că a fost nedreptăţit!


