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- PRECUVENTARE 

Se scie importanţa ce Senatul dobândise - 
la Roma sub regi și în special de la fun-. 
darea republicei; cu tote acestea prepon- 
derenţa sa nu supravieţui 'republicei, acest 
mare corp fiind cădut în dispreţ îndată ce. 
Juliu Cosar, după complectul stii triumf a 
supra adversarilor sti, răpise puterea. In 
fine vedem autoritatea sa pe fie care di des- 
crescând sub împărați. 

Ne propuneri a twata despre instituţiunea 
care a contribuit mai mult, de la fundare ea 
Imperiului, la micşorarea Senatului roman.
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Intradevăr, August, care a concentrat 

tote puterile în mâinele sele 'şi alipesce un 

consiliu particular (Consilium Principis) care, 

precum am descris'o mai jos, se substi- 

tue întrun mod nesimţit— sub împărații cari 

ian succedat— Senatului, caruia %1 usurpă 

tote puterile, supuind la autoritatea impe-" 

rială acelaşi Senat, din care dibacii şi po- - 
liticii împ&raţi, au avut orija să întroducă : 
pe cei mai distinși membri în acest simil 

de Consiliu de Stat. 

„ Pîn'acum cercetările inspirate de textele 

juridice şi de scrierile jurisconsulţilor vo- 

_mani, remănuite în secolul. al VI: de 

compilatorii Digestului, nu ajunseră spre 
a' lămuri în destul chestiunea, Consiliului 
Principelui. Acestă remiănuire chiar, pre- 
cum a pus'o în vedere D-l Gelli:oy, în s6- 
nul Institutului Franciei, opri a deosebi 
datele; căc! a trebuit,— spre a se deslega 
în fine acâstă spinâsă problemă — pe. lângă
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descoperirea la Verona a Institutelor lu 
“Gaius, spre a ne da un punct de rGzăn, 
care să ne permită; a distinge acda ce sa 
modificat de comisarii lui J ustinian, şi sa- 
pientele lucrări de epigrafie executate de 
Borghesi, Henzen, Mommsen, Lâon Renier | 

și de Boissicu —a; mai trebuit qicem şi pro- 
fundele studii epigrafice ale unui învăţat 
profesor frances D-l Edouard Cugq, studii 
în urma cărora acest punct sciinţific pote 
fi privit Vacum înainte 'ca mai definitiv 
explicat şi desvălit, | 

“Am adăogat încă la lucrarea n6stră un 
capitol asupra cancelăriei imperiale și asu- 
pra org anisaţiunei s6le, ca având uă strinsă 

legătură cu subiectul nostru, Consiliul Im- 
părătese fiind întrupat în biurourile disei 
cancelarii, în timpul lui Diocletian. 

De asemenea în cursul acestei lucrtiri, 
cuvintele: Lex Regia, Edicţe, Rescripte sai 
Constituţii Imperiale, Urdin Senatorial, Or-
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din Ecuestru, Prefect al Pretoriului ete., 

se repet des. Am credut că este bine a 

- face un apendiciu la studiul nostru asupra 

Consiliului Imperaţilor, dând o idee cât se 

pote mai exactă despre aceste importante 

şi diferite denumiri. Trimeterile la apen- 

diciu sunt făcute cu litere mari. 

“Am căutat a da încă şi o notiţă biblio- 

grafică, cea mai complectăcare ne a fost cu 

- putinţă, arătând tot ce a fost scris, princi- 

palmente în Francia și Germania, asupra 

întregului şi chiar a diferitelor părţi ale 

lucrărei n6stre. Am adăogat în note şi câte- 

va inscripţiuni epigrafice pe care le am 

extras din cele mai bune colecţiuni. | 

In genere lucrările asupra istoriei insti- 

tuţiunilor Romane sunt dificile, fiind-că 

multe secole ne despart de timpul când 

aceste diferite instituţiuni au existat, şi 

numai graţie fav6rei de care ai început a 

se bucura iarăși aceste studii printre înv&-
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țaţi şi în public, acâstă lucrare a putut lua 

nascere. | 

In sfirşit, invocând un trecut de sirgu- 

inţe consciinci6se, cuted a dice cu poetul 

nostru, cel puţin amicilor mei, că: 

„Pe inimă şi paloş, rugina nu sa pus.*



CONSILIUL: IMIPERATILOR 

” ROMA ȘI LA CONSTANTINOPOL, 
  

CAPITOLUL 1. 

CONSILIUL ?MPERAȚILOR DE LA AUGUST 

LA ADRIAN !) . 
  

SUMARIU 

Conform cu vechile suzi, August își alătură un 
Consiliu particular ; acest Consilii nu. apare mal 

1) Mispoulet, Les institutions politiqiies des Romains, t. 
1, p. 282; Dictionnaire des Antiquites Grerques. et Ro: 
maines de Daremberg et Saglio, la cuvântul: Consiliuni Prin- 
ripis; Th. Mommsen, Die comites Augusti der friiheren 
Aniserzeit (Hermes, IV, 1870, p. 120 — 131); Becker-Mar- 
quarăt, Hndbuch der roemischen Alterthiitier, Leipzig, 1843- 
1867, t. 2 şi 3, p. 220 şi urm; Otto Hirschfeld, Untersuchun- 
gen auf dem Gebiete der roemischen Veracaltungsgeschichte, 
Berlin, t. Î, intitulat: Die Iaiserlichen Verwaltungsbramte 
bis auf JJiocletian p. 215—218; Haubold, opuse. academica, 

"1, p. la7—i 314; Bethmann-Holweg, Der Civilprozess des ge- 
meinen Rechts în geschichtlicher Entacicklung, Bonn, 1366, t. 
2,p. 48 și 136—139,
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îuteiii cu un caracter oficial; nu e compus chiar decât 

din amicii lui August, — Compunerea celul dintii 

Consilii Împerătesc.— Acest Consilii pregăteşce pro- 

Zosiţiunile pe cari Principele de supune Senatulul.— 

Motive care asi decis pe August a întroduce în Con- 

Silii Senatori.— Reorganisarea Consiliului Împeră- 

zesc în anul 13 după ÎIyist.; decisiunile sale ai a- 

“ceiași valore ca și senatus-cousulte, — Compelința 

acestui Consilii .*— Este presidat de Împeralul saii de * 

delegatul seii.— În orl-ce cas, are de cât voce con- 

sultativă.— Consihtul Împerălesc sub Tiberai, Calz- 

gula, Claudiu, Nerone, Galba și Vilelliu.— Reia dre- 

care autoritate sub Vespasiau, Titu și Domitian. — 

Descrierea degradatiunei Senatului. 

August, cu prudenţa și ințelepciunea care 

inspirau tte actele sale, modificând, mai mult 

incă, chiar transformând vechile instituţiună 

romane !), intreprinse de a constitui un Con- 

siliii Impărătesc (Consilium principis) care 

să funcţioneze pe lângă Senat şi să cumpă- 

nescă autoritatea sa. 

„1) Politica lul August este bine arătată în Tacit, Analel, 2: 

- mRenunţând, qice Tacit, fa titlul de Triumvir, şi declarând 

că prerogativele tribunului îl erau de ajuns pentru a ocroti
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Această încercare trebuia se intâmpine cu 

atât mai puţinii oposiţie, cu cât sub regi și 

chiar sub republică, usul se stabilise de mult, 

între principalii magistrați, de a se înconjura 

de un consiliă (Consilium magistratura). 

„Fie-care consul, censor, pretor, guvernator 

de provincie 'şi avea consiliul. Legea Aelia 
Sentia :organisă chiar un consiliu având “un 
caracter cu totul special pentru a autorisa 
Ore-care desrobiri. Tatăl de familie (pater 

pe plebei ; după ce câştigase pe soldaţi prin daruri, pe popor 

prin împărțirea de grâne şi (6te spiritele prin plăcerile repau- 

sulul, el îş Însuşi cu încetul autoritatea, întruni în mânele scle 

fancţiunile senatorilor, magistraţilor, interpretarea legilor, fără 

să întâmpine vre-uă resistenţă, Omenil cel ma! neînduplecați 

murise pe câmpurile de hătae sai prin proscripțiunile ; patri- 

cianil care mai rămăsese cu viaţă erau cu atât mai încărcaţi 

cu bogății şi cu onoruri, cu cât arătau mal multă aplecare 

pentru a primi servitutea, şi vădând că situaţiunea lor se ame- 

liora prin tote aceste schimbări, e! preferau siguranţa actuală 

vechei lor posiţiuni cu pericolele er, Provinciile din partea lor 
erau departe de a respinge noua stare de lucruri, temându-se 

şi de supremaţia Senatului, şi de acea a poporului; ele "ŞI a- 

minteati neîncetat rivalităţile puternicilor, lăcomia magistra- 

” ților, puțina protecţiune ce-o găseaii în legile combătute prin 

violența, intriga, şi în fine prin venaliratea“.
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familias) când judeca pe ai săi, era aseme- 
nea ajutat de un consilii. | E 

Este adevărat că avisul unui asemenea con- 
silii nu era obligatoriu şi că fie-care avea răs- 
punderea actelor şi decisiunilor sale ; cu tâte' 
acestea nu se putea. hotări, - în casuri grave, 

fără să fi lost consultat. Ast-fel găsim des scris 
că cutare lucru s'a hotărit «consilii sen-! 
tentia»'). o 

Infiinţând Consiliul Imipărătese /Consi=! 
hum Principis/, August nu făcă dar în apa- 
rență, de cât a se conforma cu tradiţiunile 
cele mai vechi şi cele mai respectabile. 

Sub Vespasian, Legea Imperiului, /Lez re- 
gia/ Nota A la Apen.) va recunosce implicit 
acest drept Impiraţilor: «Utigue quoecungque 
ez usu reipublicae majestate divinarum. 

1) Titu-Livia, IX, 15; XLII, 47; Cicerone, de Oratore, 1, 
37; în Verrem, II, 29; Pro Quintilio, II, 4% Pro Roscio, IV, 
12; Varrone, VI, 27; Plautiu, Stichus, 127; Valeriu-Maxim, 
V,8, $$2,3; VI, 1; VHI, 2; Seneca de Clementia , |, 15; 
Legea 29, principiun, Digest XXXI; Legea 9, 3, Dig. IV, ” 
2; Biuns, Fontes Juris Romani antigui, ediţ. 4, p 251.
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humanarum publicarum privitarumque. 
rerum esse. censebit ei agere , facere jus 
potestasque sil. . .» (În totce va judeca în: 
interesul republicei, şi conform cu respectul 
datorit. lucrurilor divine, umane, publice ŞI 
private, Impăratul are tot dreptul şi tâtă pu- 
terea a avisa şi a face precum va găsi cu. 
cale). | | 

Sub cei d'intâiii Icopăraţi ş şi pină la Adrian: 
Consiliul Impărătesc nu apare ca uă institu- 
țiune permanentă;. având atribuţiuni neted 
determinate ŞI cu un caracter oficial 1) 

Cu tâte acestea dezisiunile acestui Consiliu, 
considerate ca. expresiunea voinței suverane, 
tot exersară uă influență, reală “asupra. deli- 
beraţiunelor Senatului. 

„ Sosind la putere, August i își compusese deja 
un Consiliu de amici a cărui autoritate era 
atare în cât decisiunile ce el inspira Impăra- 
tului deveneau ordine pentru Senat. Distin- 
gem printr'aceşti consiliari, pe Mecena, „pe 
„Agrippa, pe Valeriu Messala,. pe Corvin, pe 

1) Dion Cassiu, LX, 4; Sueton, August, 33, Tiberiu, 46 
Titu, 7,
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Statiliu Tauru, pe Salustiu, pe, Cocceiu şi pe 

Deliu. Este cunoscută influenţa care o . exer- 

sa mai cu seamă Mecena în Consiliul Impără- 

tesc şi cu cât contribui prin sfaturile sâle cele 

viclene a restringe puterile Senatului »). 

„Mai târdiă August organisă Consiliul stu pe. 

basa unui regulament care dovedea că avea 

deja în gând să înfiinţeze uă instituţiune per- 

manentă. 

Consiliul se compunea din Consiliarii în 

activitate, de un membru din fie care magis- 

tratură superidră şi de cinci-spre-dece sena- 

tori, eşiţi la sorți. Trebuia să fie reinoit la fie 

care ştse luni. In sânul acestui Consiliu, Im- 
păratul discuta cestiunile pe care voia să le 
supună Senatului, alcătuia forma proposiţiu- 
nilor, prepara discursurile câtre Senat care 
trebuia a face obiectul” expunerilor sale 2). 

1) Gaston Boissier, Nourelies promenndes archeologiques 
p. 10, Idem, Ciceron et ses amis, p. 390, ” 

„*) Dion Cassiu, L III, 21; Sneton, August, 33; Zonara 
X, 33.
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Compunerea chiar a acestui Consiliu arăta - 
destul cum el nu era să fie numai nn comitet. 
de amici, a căror sfaturi să nu aibă decât uă 
valore morală. August întradevăr voia să 
constitue un lei de Consiliu de Stat, avene 
nişce drepturi determinate. Făcând să intervie | 
Senatul in compunerea propriului stu Consiliu . 
se-supunea prudenţei ; căci n'ar fi putut, fără 
a compromite chiar opera fundaţiunei Impe- . 
riului, să puiă în vederea tutulor, prea de 
timpuriu, intenţiunea de a recunâsce acestui. 
Consiliu nişce drepturi reservate pină atunci 
Senatului, de şi acesta era scopul său secret; 
căci acestă gândire se simte în planul de reor- 
ganisare al Consiliului, care 7] făcu să se 
adopte de Senat, la anul 13 după 1. C. . 

Senatul era chemat să numâscă două-deci de 
membri ai săi spre a face parte din noul 
Consiliu, in care Consulii intrau de drept. 
Împăratul insă îşi reserva dreptul de a ”] 
completa Printr'un număr nelimitat de per- 
sâne, cari % inspirau cea mai mare incredere. 
Aşa chemă inte'ensul pe principii familiei impe- 
riale. Acest Consilii era numit pentru un an. 

* Cons. Imp. 2 

Ă % 

/G < 
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EA AT2A4       
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August merse pină a propune şi a face ca 

să se priimâscă de Senat ca decisunile Consi- 

liului să aibă forţa de lege, cu aceași putere 

ca şi cum ar fi fost luate de Senatul întreg. 

Senatus-Consultul care conţinea acestă dispo- 

'sițiune efectua dar -uă delegațiune a pute-. 
rilor Senatului 1). | | 

Acestă hotărire a Senatului, ar fi fost uă 

adevărată abdicaţiune, dacă n'ar fi intrat în 
planurile lui August a respecta şi a menţine, 

cel puţin în formă, puterile pe care Senatul le . 
implinea sub republică, şi prin urmare, a nu 

face întrebuințare de cât cu moderaţiune de 
drepturile peste măsură date Consiliului săiă. 

Consiliul Iinpărătese chibzuia asupra tutulor 
proposiţiunelor cari trebuiau să fie supuse 
Senatului. | 

Dacă se va lua în vedere imprejurarea că 
Senatorii cei mai influenţi făceaii parte din el, | 
se iaţelege cum deliberaţiunile particulare ale 
Senatului ajungeaii a fi aprâpe nefolosităre, 
Vom adăoga că sesiunile acestei adunări erau 

1) Diov Cassiu, LV, 27; LVI, 28; -Suetoniu, August, 33; Iosif, 
„Antichității judaice, XVII, 9, ş 3. 

N
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şa de scurte, în cât eraii absorbite: cu totul. 

numai prin operaţiunile votărei ?). 

“In fine Consiliul Impărătesc ajuta pe Prin- 
cipe in procesele pe care acesta şi le reservase 

-spre a hotări 2), 

Competinţa Consiliului era nelimitată, prin 
acea că Împăratul il consulta când voia, cum 

îi plăcea, şi că voinţa princiară se exersa în 
tote şi peste tote, Putea ast-fel fi chemat să 

“exprime părerea sea asupra chestiunilor judi- 
:ciare, civile saii criminale, tot aşa ca şi asu- 
»pra chestiunilor politice. Fie că Impăratul 
presida saă nu, consiliul n“avea de cât voce 

consultativă, şi nică uă dată nu putea fi legat - 
de avisul inajorităţei. | 

" Tiberiu organisă asemenea un consiliu în 
câre chemă două-deci din principalele per- 
-sone ale Imperiului, spre a "1 ajuta în ges- 
tiunea afacerilor publice (£ numero. prin- 
-cipium civilalis, velut cnusiliarios în ne- 
„gotus publicis).: Printre aceşti cunsiliari nu- 

1) Ed. Cuq, Conseil des Empeveurs, Extraits des memoires & 
-V Acudămie des Inscriptions et Delles-lettres p. 318, 

3) Dion Cassiu, -LIII, 21; Iosif, de Bello judaico, Il, 2.
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m&răm nouă-spre-(ece senatori, al două-dece-- 
lea era faimosul. Sejan, prefect al pretoriuiui,. 
un, simplu cavaler. Senatul aprobă, în acestă. 
privință, voinţa Impăratului, de şi "i părea. 
răi, că se deschide uşa Consiliului Ira părătesc,. 
membrilor ordinuini ecuestru 1), 

„In primiă:ani ai Domniei sdle Tiberiu nu 
luă nici uă hotărire asupra afacerilor publice, 

„nică nu dete vre ună sentință fără ajutorul 
Consiliului stii. Natura sea insă, bănuitără 3, 
care "| făcea să vadă nişce inamici ascunşi: 
pină şi în servitorii cei mai dispuşi a ?] lin-. 
8uşi, îl impinse a prenoi adesea Consiliul ; 
aprope toţi acei cari făcuseră parte din el la 
început, fură omoriţi prin ordinele sele 3. 
"Retras în singuriitate la Capri +), Tiberiu n'a 
mai avat nici un recurs la Consiliul stă. Cu 

_tâte acestea, el se consfătuia câte uă dată cu 

1) Dion Cassiu, LVII, 7 ; LX, “; Suetoniu, Tiberiu, 5 
?) A se vedea asupra guvernului şi caracterului lui Tiberiu: Ad. 

Stahr, Tiberius, Berlin 1863; Eduard Pasch, Zar Rritil dur: 
Geschichte des Naisers Tiuerius, Altenburg, 1866; Victor Du. 
ruy, de Tiberio Imperatore;, Gaston Boissier, VOpposition sous les. 
Cesare, p. 166 şi ur, 

| 
„2) Tacit, Anale, IV, 6; Suetoniu, 7ieriu 30, 

*) Amptre, b Empire Romain ă lome, t. | p. 427 și Urm.
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-consulii și cu pretorii, asupra unor chestiuni 
“financiare. 

Sub Caligula, care redete ui umbră de au= 
toritate Senatului, nu se ținu nici: un , Consiliu 
Impărăteso :). | 
“Claudiu ”I restabili şi "1 constltă chiar ade- 

sea. Insă acest Impărat care nu cunoscea altă 
lege de cât capriciurile' sâle, preleră mai tot 
d'a una, a lua părererea hberţilor să 3). Sub 
Nerone, Galba, Otone şi Vitelliu, nu există, 

“drept dicend, un Consiliu Impărătesc, demn 
de acest nume. Nişce liberţi şi tovarăşi de 
plăceri ai Impăratului dietau legi, inspirate 
prin -furie sai beţie, si Senatul incuviința 
tote acestea 3). | | 

. Vespasian nu avu aprâpe de cât un Consi- 
lu de amici. Sub domnia lui, Senatul ! işi re- 
luă 6re-care autoritate '4), 

Consiliul Impărătesc recuceri puterea sa 

„1)-Dion Cassiu, LIX, 14% Suotoniu Caligula, 26. 
3) Dion Cassiu; LX, 14; Tacit, „Annale XII, I; Saetoniu 

“Claudiu, 14 şi 29 ; Pliuu, Punegiri ic, 83, 
“ 3) Tacit, Anale XIII, 2; XV, 42; Istoria, |, 91. 

*) Dion Cassia, XLVI, 10; Suetoniu, Vespasi un. 21; Pliniu 
-Epistolae IM, 5. -
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sub Titu şi Domitian. Se compunea atunci din 
şepte senatori, din duoi prefecţi ai pretoriului, 
«de prefectul oraşului, Pegasu, celebru juris- 
consult; coptimus. atque interpres legum 

sanctissimus» (cel mai bun şi cel mai sfânt. 
tileuitor-al legilor) şi «din bărbaţii cei mai di- 

stinşi din ordinul ecuestru, dar puţini la nu- 
mă&r:» adhibitis utriusque ordinis splendi-- 

dis viris, (admise intr'ensul ilustrațiuni din 
ambele ordine) ?. 

Cu tâte aceste,, cruțările pe cari aceşti Im- 

păraţi le intrebuinţară în relaţiunile lor cu Se- 

patul, nu ajunseră pentru a reda vigre aces- 

tui corp slăbit, precum o mărturisesce :textul 
următor al lui Pliniu: 

«Servitudinea celor din.urmă timpuri a fâ- 
cut să se uite drepturile: Senatului și ne a cu- 
fundat in ignoranță. Este 6re.un' om destul 
de răbdător spre a voi să înveţe acea ce nu * 
pâte i de nici un folos? cum pâte cine-va re-— 
ține cea ce învaţă, dâcă după ce la învăţat 

nu ?] mai pune în practică de loc ?..» 

1) Juvenal Satire, 1V; 72 și 78; Corpus înscriptionum lati 

narum, IX, 5420; Borghesi, Opere, V p. 513. 

=>
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«In timpul juneţei nâstre, Senatul tremura 
Şi era- mut: nu putea exprima cine-va fără 
pericol cea ce gândea, şi fără infamie cea ce - 
nu gândea.» 

«Ce invățăment, ce lecţiuni folositâre se pu- 
tea primi, atunci când se aduna Senatul la 
curiă, spre a nu face nimic, sai spre a ho- 
tări vre uă mare crimă, și când nu se con- 
voca de cât spre batjocora şi wmâhnirea sa; 
când deliberaţiunile nu erau de loc seri6se,. 
şi când hotăririle eraii adesea funeste?» ), 
Sub Nerva, şi mai cu semă sub Traian, Se- 

natul fu tratat cu un respect la care nu maj. 

era deprins de mult timp. Senatul ar fi chiar 
redobândit la acestă epocă, autoritatea şi ve- 
chiul să prestigiii, dacă s'ar fi găsit într'ensul 

„Omeni aleşi. Dar Senatorii deprinşi la ascul- 
tare, incapabili de iniţiativă, primeau pe cei 
mai buni Principi cu mai multă mirare de cât 
recunoscință şi nu cunosceaii alt-ceva de cât 
supunerea. Uitaseră drepturile şi puterile con- 

1) Pliniu, Epixtolae, VIU, 14 

bi
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sfințite de vechia Constituţie şi nu cunosceaii 

nici chiar regulamentele adunărei lot 2). 

Activitatea şi inteligența păreau că se adă- 

postise in Consiliul Iinpărătese și acest” din 

urmă susținea aprâpe singur sarcina adminis- 

traţiunei. Hotăririle judiciare ale Impăratului 

ajutat de Consiliul săi, dobândise deja la a- 

câstă epocă uă ast-tel. de autoritate, în cât for- 

“mau, pentru tribunale uă adevărată jurispru- 

denţă 2). 

S”a discutat dacă, la acestă epocă, membrii 

"Consiliului Impărătese urmau a fi numiţi de 

Senat, după recomandaţiunea şefului Statului, 

aşa in cât să fie priviţi ca ţinend ilrepturile lor 

prin uă delegaţiune a Senatului. Nici un istorie 

nu ne autorisă a admite acestă opiniune. 

Este de credut că Impăratul era liber să ?şi 

aleagă insăşi pe consilierii săi, dar că păstrase 

usul de a % lua mai cu semă dinue Sena- 

tori 9). 

1) Zouara, XI, 2) ; Pliniu, Epistolae, LU, 20; VU, 14 

*) Pliniu, Epistolae, VI, 34. 

3) Cuq, operă citată, p. 327 şi 328.



CAPITOLUL II 

CONSILIUL IMPERAȚILOR CE LA ADRIAN 

LA DIOCLETIAN 
? 

SUMARIVU 

Jlotive pentru care Împeraţit se Sprijinesc pe Con 
-siliul lor de preferinlă de cât pe Senat. — Corisiliul 
Împerătesc dobendeşce mal cu stmă autoritatea sa de 
da adjuncțiunea Juriscousulților.— Acestor se datoreșce 
edictul perpetuu.— Numirea consthiarilor e supusă a- 
Probațiunei Senatului. Sub Adrian, consiliarii devin 
Juncționari. al Palatului, — Se disting consiliarii 
în serviciu permanent de acel cari urmdsă pe În- 

„Berat în călătoriile sdle în provincii. Consiliarii 
„et adsumpti in consilium. /Consi/iariă și cei dati la 
Consiliu). Și unii și alții primesc onorarii, Locul unde 

-se fin ședințele Consiliului Imperătesc; auditorium.—
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Acest Consiliu sub Antonin și Marcu-Aureliu, fe 
urmă sub Domitiau. Reorganisarea Consiliului de 
câtre Septim- Sever. Înjosirea Senatului. — Un Con- 
siliu de regență este instituit în fimpul neversnictet 
dul Septim-Sever.—Ala? pe urmă acest Împerat or- 
ganisă Consiliul stii așa în cât substitui decistunile 
sele la acele ale Senatului, — — Senatul, eta Ore-care 

- Butorilate sub Maxim și Balbu,pe urmă sub Tacit și 
în fine sub Probu. După acest împerat si pînă la 
Diocletian Senatul abdică Zulerile sole. 

In faţa desvoltărei autorităţei Consiliului Im- 
părătesc, Senatul nu va mai fi în curând decât 
un nume deșert. Dacă mai subsistă, este pen- 
tru că acest nume a strălucit'altă-dată cu uă 
ast-lel de splendore în cât popârele urmeză a 
'l asocia cu cel de Cesar, ca personificând mă- 
rirea Romei. Cu tote acestea, chiar tiritor Și 
ciuntit cum era, mai inspira uă secretă terâre 
Impăraţilor. Fără îndoială, a dat tutulor rnă- 
sura injosirei și a servilităţei sele; dar umili- 
talea sa insăşi îl face să fie bănuit. Intr'adevăr, 

„_ Reavend nică uă afecţiune adevărată pentru nick 
» an Împărat, este în tot-d'a-una gata a sanc-
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ționa prin aclamările sale răscâlele cohortelor- 
pretoriane saii ale legiunilor. | 

Impăratul pune mai mult increderea sea. 
într'un consiliu de amici, asociaţi sortei sale, 
cari “i datorese tot, şi cari nu sunt nici-uă-dată, 
siguri că 'şi .vor concilia tot ast-fel bunele: 
graţii ale succesorului săiă. 

Senatul, din contra, era un corp permanent. 
care supravieţuia revoluţiunilor Palatului şi 
ale lagărelor şi al cărui devotament cra cu atât- 
mai indoios cu cât era banal , prefăcut și 
exagerat. 

Acestea sunt motivele politice care vor de- 
cide pe Impărați a mări din ce in ce mai inult 
și prin tâte mijlcele, autoritatea Consiliului 
Impărătesc, a” asocia la cele mai multe amă- 
nunte ale administraţiunei generale și în ace- 
laşi timp, a înlătura Senatul de la ori-ce par- 
ticipaţiune la afacerile publice. 

In sânul Consilii Principis se vor ela- 
bora de la Adrian constituţiunile imperiale, 

(Nota B la Apen.) cară, mai înainte de finele: 
“secolului al douilea, vor înlocui absolut sena- 
tus-consultele. Să adăogăm încă că presenţa, în.
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Consiliul Îinpărătesc,a jurisconsulților celor 

mai vestiți, dădea acestor Constituţiuni, mai 

cu semă in materie de drept civil, uă mare 

autoritate juridică 1). | 

“Mai întâi simpli asesori judiciară ai şefului 

Statului, jurisconsulţii ai intrat la rendul 

lor, în Consiliul săi. Au adus în regulamen-: 

'tarea chestiunilor administrative sau politice, 

acel spirit de inţelepciune şi de prudenţă, 

-care i deosebia in practica dreptului. DWatunci, 

ei nu sunt numai interpreţii legei, ci-parti- 

cipă cu Împăratul la facerea legilor. E vor 

crea ast-fel, pe lingă vechiul drept civil (Jus 

civile), complectat prin dreptul Pretorian (jus 

honorarium), uă legislaţiune nouă, în care 

vom găsi din ce in ce mai mult caracterul 

umanitar care se va desvolta incă cu creşti- 

nismul. Acestă legislaţiune a primit numele 

de jus eztraordinarium. 

Consiliul Principelui, constituit în acest spi- 

rit, se presintă cu uă mărime care contrastă 

-cu degradarea din ce in ce nai profundă a 

1) A se vedea opul nostru: Droit Prâtorien et heponses des 
„Prudents p. 203 şi 204. -
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Senatului. Afară de acesta, poporul luase obi- 

ceiul să atrihue lui Cesar tot meritul concep-. . 

țianilor celor mai remarcabile ale Consiliului: 

săii, şi să: considere ca cea mai inaltă expre- 

siune a justiţiei şi ca legislatorul suveran. 

„Adrian, înțelegând tot folosul care: '] putea. 

trage din concursul prudenţilor(Prudentium), 

pentru a da uă mai mare ilustraţiune Consi- 

liului său, 5 admise într'ensul in majoritite, 

cu preferința elementului senatorial ; saii mai 

hine dis “i ticu senatori, spre a'i introduce pe- 

urmă în Consiliii. 

Printre aceşti Gmeni nuoi, distingem pe. 

Salviu Julian. una din cele două persone, 

căreia Adrian incredinţă redacțiunea Edictului 

perpetuu, operă, remarcabilă, care arată com-- 

plecta desvoltare a dreptului: onorar, ŞI: care. 

era primul pas către unitatea legislaţiunei Im- 
periului 1). 

1) In Zacharie, Prochiron Basilii Cunstantini și Leonis gă-- 

sim la p. 292 cele urinătorele : Ra uzză zaăza “Adztavos 6 Bates 

" Emszize: luuătavă) 28 vutaiy uzcă Xegâioa Rozudiou su))itasda:. 

Eniuzdtds ai uiză 3E Snuzizibaa ză voniză, V. Mortrenil, Fis- 

toire du droit byzantin, t. II, p. 372; A se vedea și opul nostru, 

mai sus citat, p. L1O și urm.
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- Membrii Consiliului erau desemnaţi de 
Principe ; dar numirea lor era supusă apro- 

'baţiunei Senatului. 

Acesta nu esită să dea sancţiunea sa refor- 
melor introduse de Adrian, atât in compune- 
rea Consiliului cât şi în regulamentarea deli- 
nitivă a atribuţiunilor sale, Chiar este dovedit 
de autori că Senatul adresă cele mai mari 
laude lui Adrian, pentru că chemase indivi- 
dual nisce senatori la cele mai mari favori şi 
arătase ast-tel delerință către adunarea din 
care făceu parte 1). Sub Adrian, membrii Con- 
silium Principis deveniră adevăraţi funcţio- 
nari2). Seincepe atnnci a se deosebi Consiliarii . 
Imperiali cu reşedinţa în Roma, unde formati 
mă adunare permanentă, de Corsiiiarii cari 
„arma pe Principe in numerâsele sâle călă- 
torii în provincii. Aceşti din urmă erai de- 
semnaţi de Impărat fără ca să intervie Senatul 
spre a aproba acâstă alegere <Causas Romae 
alque în protinciis, dic autorii ai Historia 

1) Dion Cassiu, LXVII, 7; Istoria Augusta, Adriau, 8. 
=) Vita Adriani, 8, 18 şi 22,
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Augusta!) «frequenter audivil, adhibitis în 

consilio suo consulibus atque praetoribus 

et optimis Senatoribus». Adrian luă parte 

adesea ca judecător la Rorna și în provincii, și 

admise în Consiliu pe consuli, pe pretori și 

pe principalii senatori). Şi în altă parte se 
scrie «când judeca, avea în Consiliul săi nu 

numai amici şi companioni, dar şi juriscon- 

sulți, intre cari se deosibea Juliu Celsu și 

alţi, a căror numiri fusese aprobate de Senat. 

/quos tamen senatus omnes probasse). 

Mai pe urină, vom regăsi în organisarea Con- 

sistoriului iconsistorium) Imperiului bizantin 

acestă distincţiune intre consiliazit Principelui. - 

în servicii ordinar şi între cei in serviciu 

extra-ordinar; cea-ce observă prea bine Au-. 

reliu Victor 2). Consiliarii in serviciu or- 

dinar sunt dişi Consiliarii Augusti ; . cei- 

l-alţi a căror misiune este timpurarie, la înce- 

put sunt simplu adsumpli în Consilium 

(luaţi la Consiliu). Mai cu semă la finele 

1) August, 22, | 

3) Epitoie Historiae latinae, XIV, 11-
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secolului al II-lea, acesti, distincțiune se ta 
accentua. Dar atunci aceste două clase de 
Consiliari deveniseră permanente și 'se bucu-- 
raii de aceleaşi privilegii. Şi unii şi alţii a- 
sistaii la şedintele Consiliului Impărătesc. 

Membri Consiliului incepură a fi retribuiţă 
sub Adrian, dar numai când însoţiai pe Im- 
păratul. în. provincii, atunci primeau pravi- 
siuni de drum % (cibaria). Numai de la Com-. 
mod saii de. la Şeptim Sever un onorariu 
anual regulat le fu incuviinţat. Prima clasă, 

1) Romanir înțelegeau sub denumirea de prorincia do.neniul 
mărginit în care un magistrat exersa drepturile de imperium cu 
exclusiune a colegilor str. Acest domeniu pote fi, dice D-l Bou- 
che-Leclereq, ileal şi a cortspunde numai eu cea ce se numesce. 
astăqi competiuţă. Ast-fel esta acel al prelorilor urban şi peregrin | 

(provincia urbana —peregrina). * 

Nu s'a cunosent provinciă afară diu Italia de cât de la anul 
227 a ce. D'atunci acestă vorbă luă sensul de stăpinire scit po- 
sesiune afară din Italia, Aşa dar uă provincie romană este uă re-. 
giune afară din Italia şi guvernată printr'un delegat trimis de- 
Roma. ” 

Acea ce caracteriză subordinaţinnea si Italier este că teri-- 
toriul stă, considerat ca proprietate a poporului roman (praedium 
populi romani), este supus la impositul funciar, plătit, sau în na- 

tură (cectigal) scii în bani (Stipendium).
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acea a consiliarilor centenari (Consiliarii 
Centenariii primea 100.000. sestertie 5; “a 

doua, acea a assumpti în Consilium (celor 
priimiţi la consiliu), sexenarii, 60.000 ses. Do- 
mitian institui, sub numele de ducenaris, uă 
clasă 'superidră: al cărei onorariu era de 
"200.000 sesterţie 2). | 

* Consilium Principis se aduna intruna din 
sălile Palatului Imperial. Se înțelege că şe- 
dinţele sele nu puteau să fie publice. Dar era 
alt-lel când Impăratul îndeplinea funcțiunile 
judiciare; ținea atunci audienţele sâle în 
Forum, ca cei-l-alţi magistrați. Marcu Aure- 
liu fu cel dinteiii care transferă auditoriul în 
Palatul Imperial. 

Când şelul Statului călătorea în provincie, 
Cozsiliul Impărătese şi principalii oficieră ai 

1) Monetă romană, în valore de 2:/2 as, saii de un sfert de ai- 

nar ; echivaleză cu ceva mai inult de 10 bani în moneta nâstră, 
Era la început de argint, may târdiii se făcu sesterlium din 

aur ichalcum, metal care nu era alt ceva decât aramă forte fină 

(Pliniu. Hist. Nat. XXXIV. 

?) Wilmans; Exempla înscr iptionum latinaruin 1223: Orelli 
2648, | 

Cans. Imp. 3
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Palatului, însărcinaţi cu diferitele servicii ad- 

ministrative, îl urma, cea ce a făcut pe He- 

rodian !) se dică: «Acolo unde este Impăra- 

tul, este şi Roma». 

Istoria ne represintă pe Antonin Piu şi pe 

Marcu Aureliu dând consiliarilor lor exemplul 

„devotamentului la binele public şi al ardârei 

la muncă; la nici-uă epocă Consiliul Prin- 

 cipelui nu fu mai activ: controlul se intindea 

la cele mai mici acte ale administraţiunei 2), 

Intradevăr, Antonin nu luă nici uă deci- 

'siune asupra vre unci afaceri, fără să [i fost 

prealabil bine instruită, şi fără ca să eră a- 

visul consiliului săi. 

1) Capitolin, 6. Antoninus Pius, C. VI; Vedi Waddington, 

Îâmoires de P Academie des Inscriptions, 'T. XXV], premitre 

Partie; p. 261; Dion Cassiu, lib, LUX, C. III: Azysza 8 Avsuvtvoş 
îxomriros periada, vai urât mpi ză uteză za za culta îs î- 
zaiBunyiaş piara): . 

2) Dion Cassiu car. LXXI, e. VI. O auzorgătup b3ăriş îm 

ed nodiuou ofodii Tita, tăiaţi, zăs ze niazits za! săs dvarplaztş 
Ex jatnpârerov Enotziza, toare. movza/6dzv zo dizatov ăxpiânăv, za! 

„masă zodzo Eăzrr modus, za Gera dutcats zi a5Ty Eur, 
uaimzo vugzae Taz = ze i N vaza Voxtos Eazy Oac, Gizațiuv Ezerve, Vedi, Zonara, car, XII, c. Il.
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„Asemenea Marcu-Aureliu dădea uă mare 
importanță Consiliului săii ; urma avisurile 
s6le, — imitând într'acesta pe predecesorul 
săii, —fără a pretinde să i impună p'ale sâle 
proprii. Dion Cassiu ne face cunoscut că acest 
Impărat era aşa de. pasionat pentru a cunsce 
adevărul, şi se pronunţa cu așa de puțină 
grabă în cât consacra mai multe dile spre a. 
decide o chestie 1). 

De și Domitian nu poseda calităţile strilu- 
cite ale predecesorilor săi, Consiliul Im periului 
prin admirabila sa constituţie, urmă a adu- 
ce cele mai inară serviciuri. Este. insă de 
credut' că, sub Domnia sa, numirea juris- 
consulților ca membrii în Consiliu, nu fu în 
tot-d'auna supusă aprobaţiunei Senatului 2). 

Septim “Sever «părăsi cel d'intâiiă vechea. 
tradițiune care constringea pe Împărat a lua 

1) Dion Cassiu, LVII, 7; LX, 14% LXVI, 10; LXIX, 7; Sue- 
ton, August 72; Claudiu 14; Domitiau, 8; ; Pliniu, “Panegiric, 
77 ; Spartian, Adrian, 8; Iosif, Bellum Judaicum, ui, 6; Aati- 

$ chităţi Judaice, XVII, 11; Legea 22 principium, Digest, 
XXXVI, Î ; Legea 78, $ 4 4 Digest, XXIII, 3, 

?) Dion Cassiu, LX, 3; LXXI, 6, Capitolin, Antonin, 6 şi 22; 
Zonara, XII, 1 și 2,
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consiliarii in majoritate dintre senatori, si 

cel puţin a obţine pentru alegerea lor aproba-- 

„ rea Senatului. Conspiraţiunea lui Albin, care 

găsise numeroşi partisani in sânul acestei din 

urmă, adunări, ficu pe Principe a inceta să o 

mai consulte. | 

Sub acest Impărat, Consiliul este astot pu- 

ternic şi: Cousiliarii sunt alipiţi la curtea im- 

perială prin nisce legături cari fac din ei nisce 

adevăraţi miniştrii sai oficeri ai Palatului, de- 

liberând, lucrând afară de sancţiunea Senato- 

rială : «circa Principem occupati sunt, dice 

„Ulpian» (sunt ocupați pe lingă Impărat) 1). 

Septim-Sever, in casurile destul de rare in 

care 'consulta Senatul, îi exprima disprețul 

săi prin forma discursurilor sele?). 

În timpul neversaiciei lui Alexandru Sever, 

Consiliul Principelui fu inlocuit cu un fel de 

Consiliii de regență, compus de şese-spre-dece 

senatori, aleşi printr'acei cari se recomandau 

prin înțelepciunea şi inalta lor probitate. <« Po- 

1) Dion Cassiu, LNXV, 8; Legea 11 $ 2, Digest, IV, 4 Le- 

gea 30. Prjucipium, Digest, XXVII, 1. 

a); Leetă 1 “Priicipitău, Digest XXVII, 9. 

 



LA ROMA ȘI LA CONSTAO'FINOPOL 37 

porul, armata, Senatul, dice Herodian !) fură | 
încântați de acestă formă de guvern, care în- 
locuia tirania cea mai indrăsnâţă printrun n fel 
de aristocrație». | 

Alexandru Sever, ajuns în verstă, arătă prea 
bine, prin compunerea chiar a Consiliului său 
intenţiunea de'a pune definitiv autoritatea 'sa 
în Jocul acelei a Senatului. «Neque ullam 
constitulionem sacratil sine viginti juris- 
perilis et doclissimis, ac sapientibus viris, 
visdemque disertissimis non. minus quin= 
quaginta, ut non minus în consilio essent 
sententiae, quam si senatus-consullum con- 
ficeren. (Nu sancţionă nici uă constituţie, fără 
ca să [i fost preparată de două- deci din cei 
mai învăţaţi jurisconsulţi, şi de omerni înţe- 
lepţi, asemenea buni vorbitori, cari nu eraii 
mai puţini la număr de cinci-deci, 'aşa încât 
numărul voturilor exprimate in Consiliu nu 
era mai mic de cât acela cars era prescris spre 
a se da un senatus- consult 2). 

1) VI, 

II, p. 303 și 30i, 
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Alexandru Sever. reinoi ast-fel cu succes vă 
încercare făcută de August şi căreia succesorii 

sti nu dăduseră nici uă urmare. 
Sub acest Principe, membrii Consiliului 

luară definitiv numele de consiliari ; pe când 
maj înainte erau desemnaţi sub numele de 
amicii sait companionii Principelui «Co- 
miles princapis» cea ce le da un. caracter 
mai puțin oficial 1). 

De la Alexandru Sever până la Diocletian 
decadenţa Senatului nu făcu de cât a progresa 

cu repediciune, cu tâte acestea, sub Maxim și 

Balbu, avu un moment de deşteptare, și se 

institui o comisiune de dou&-deci de senatori, 

cari trebuiau să ajute pe aceşti Impiraţi în 
administraţiunea Imperiului 2). | 

Mai pe urmă, sub Tacit, Senatul credu cum 
că va relua puterile sele, după cum atestă pa 
sagiul următor din Vopiscu 5); «Mitterentur 
liitera ad provincias, ut scirent omnes s0- 

1) Istoria Augustă, Alezandru Seceru, 26; Digest, IV, 11, 2; 

Orelli, 2648 și 3190, 

2) Capitolin, 13, 

3) Tacit, 12,
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Cui, omnesque naliones în anticum, state, 
rediise rempublicam,, ac Senatum princi- 
pes legere, imo ipsum Senatum, Drinci= 
„pem factum, leges a Senatu petendas reges, 
barba 0s Senatui supplicaturos, pucem ac 
bella, Senatu auctore tractanda». (Uă pro- 
clamaţie va fi adresată provincielor spre-a în- 
şciința pe toţi aliaţii şi pe tote națiunile cum 
că republica reluase vechia constituţie; cum 
că Senatul alegea pe Impărat, ba mai mult, 
Senatul fiind Impăratul insusi, trebuia a se 
adresa la dânsul pentru a obține legi; cum că 
regii barbari trebuia să facă către Senat recla- 
maţiile lor, fiind-că devenise competent spre 
a decide despre pace şi despre resbel). 

Probu lăsă cât-va timp senatorilor spe- 
ranţa că se vor restabili. vechile lor atribuţii, 
precum se constată încă din acest pasagiii al 
lui Vopiseu -). 

«Permisil patribus ul e magnorum ju 
dicum appellationibus îpsi cognoscereni, 

„ PToconsules creavent, legatos consulibus 

1) Probu, 13; a se vedea şi Florian 5 şi 6,
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darent, leges quas Probus ederet Senatus= 
consultis propriis consecravent» (Probu per- 
mise Senatorilor să hotărască asupra apeluri- 
lor făcute în contra sentinţelor date de cei 
maj însemnați judeciitori, să creeze proconsuli, 
să dea legaţi consulilor, și să consacre prin Se- 
natus-Consulte edictele Impăratului). 

După Probu, vedem Senatul recădend în 
indiferență şi uitare; nu mai este de cât înre. 
gistratorul voinţelor imperiale.



„CAPITOLUL III. 

CANCELARIA IMPERIALĂ Li 

SUMARIU 

Lui Claudiu se atribuie organisarea binrouvilor 
Cancelariei! Impertale.— La început difaritele func- 
fiună suut încredințate la nişce diberți și sclavul. 

Sub Adrian, membrii, din ordinul ecuestru sunt 
însărcinați cu asemenea Funcțiuni.— Acestă or; gani- 
sare centraliză în mâinele sefulul Statului nisce my 

1) Edouard: Cuq, Etudes d'/pigraphie juridique. II Le ma- 
gister sacrarum cognitiorum (Bibl. de l'6cole franţaise de Rome 
Fascicule SXI, Paris 1881); Bouche-Leclereg, Aaviuel des Insti- 
tutious Romaines p. 164; L. Friedlânder, De eis gui primis du- 

„obus saculis a rationibus, ab epistulis, a libellis imperatorum 
Romarorumm ueruut. Regiomont, 1860; Sittengeschichte Ros, 
4. LL Leipzig, 1865 (Anhung, 1 Die Beamten a rationibus, a 
libellis, ab epistulis; II Die Reihenfolge der Aeniter von hai. 
serlichen Fi Treigelasseneni p, 152-174.
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lice de acțiune de care Senatul este privat. — Fie 

care servcii este condus de un secretar, care fine 

corespondență cu toți funcționarii Imperiului. — Gu 

vernatoriă proviucielor năbușesc adesea plângerile 

îndreptate contra admiinistraţiunel lor. — Atributin- 

uzle secretarilor însărcinaţi cu libellis, cu studiis, cu 

cognitionibus, cu epistulis, cz rationibus Și cut memo- 

ia, . Redacțiunea și păstrarea  proceselor-verbale 

ale dul Consilium Principis.— Ar/zve Imperiale. 

Multiplicitatea afacerilor care erau de com- 

petinţa Consiliului Principelui, şi care cereau 

6re-care instrucţiune mai 'nainte dea fi su- 

puse acestui Consiliu, lucrările de corespon- 

denţă, respunsurile la cererile şi la petiţiunile 

adresate Impăratului, transmiterea decretelor, 

mandatelor şi rescriptelor, ocupau un număr 

destul de considerabil de secretari şi de serii- 

tori. Sub Claudiu, organisarea biurourilor Can- 

celăriei Imperiale luă uă extensiune insem- 

nată. Cele mai multe divisiuni administrative 

și funcțiuni înființate de acest impărat, se 

menţinură până la finele Imperiului. 

Până ia epoca lui Adrian, liberţii conduce
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biurourile (serinia), şi funcțiunea de scriitor 
este incredinţată „sclavilor Impăratului. Ar 
fi fost dificil lui August şi primilor sei ur- 
maţă se dea aceste funcțiuni, a căror impor- 
tanţă era să crâscă din di în Şi, unor membri 
dă. ordinului Senatorial (Nota C la Apen.) sai 
ecuestru țNota D la Apen.) s6u în genere 
la nişce - 6meni născuţi liberi /ingenuij. 
Moravurile romane respingeau una ca. acâs- 

Ira lumea prea deprinsă a privi serviciile 
făcute persânei Magistraţilur, fâră- vre uă in- 
vestitură legală, ca fiind de uă natură servilă. 
In adevăr, la începutul Imperiului, principele 
nu era considerat ca un suveran impărțind tote 

onorurile; ci era un magistrat mai. "nalt 'de 
cât cei-l-alţi prin concentrarea in persna sa 
a tutulor magistraturelor superidre; dar chiar in 
casul acesta, nu era de cât un simplu parti- 
cular. Mai pe urmă principiile monarehice 
vor “triumfa,. şi ondrea supremă va consta 
întru a [i alipit la persâna Impăratului. Atunci 

„cele “mal inalte funcțiuni administrative vor . 
deveni nisce oficiuri ale Palatului, care se
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vor putea indeplini numai de persânele cele 

'ma i considerabile 1). 

De la Adrian, secretarii Cancelariei Impe- 

riale sunt luaţi dintre membrii cei mai dis- 

tinşi al ordinului ecuestru. În al treilea 'se- 
- ” : - . e 

col aceste 'oficiuri dobândese uă ast-fel de 

importanţă în cât constituesc nisce adevă- 

rate ministere, şi capii de servicie /principes 

s6ii principales '0/ficiarum) sunt aleşi ex- 

clusiv din marele familii ale ordinului sena- 

torial. Ei asistă la şedinţele Consiliului Im- 

părătesc ?). | 

In acelaşi timp liberţii şi sclavii sunt ex- 
cluşi din funcțiunile subalterne in biurou. A- 

drian îi înlocueşce prin centurioni şi veterani 

luaţi din armată. Găsen, la aceşti din urmă su- 
punere şi discrețiune, şi în acelaşi timp mai 

1) Madvig-Morel, Z/Etat romain, sa constitution et son ad- 

ministratiou, t. 11, p. 283 şi urm; Otto Hirsehfeld, Untersuchungen 

auf dem Gebiete der râmischen Vericaltungsgeschichte, t 1, p- 

201--208; Villems Droit Public Romain p 443 și urm. 

2) Tacit, Istoria, IL, 38; Suetoniu, Pespasim, 21; Capitolin, 

Antonin filos, '7; Codu Justinian, 1, iX, 5l; a se vedea şi Egger, 

Recherches historiques sur la fonction de secretaire des princes 

chez les anciens, dans les mâmoives 'histoire ancienne p. 230; 

Duruy, Histoire des Romains, t. V, p. 552,
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puțină venalitate ŞI corrupţiune de cât la li- 
berță. ! | | 

Uă organisaţinne administrativă aşa de per- 
fecţionată punea in mâinele Impăratului și a 
Consiliului săi, tâte mijlâcele de cercetare, şi 
prin urmare, ră putinta spre a guverna. Se- 

natul fu tot-d'a-una lipsit de aceste mijloce, 
chiar în timpul splendârei sale, sub republică. 
Atunci era redus a priimi de la magistraţii 
superiori elementele de informaţie care "i erau 
trebuinciâse la discuţiunea legilor. De acea, 
constituțiunea republicană lăsa preparaţiunea 
legilor acestor magistrați, și prin urmare 
dreptul de jus referendi. 

Împărații avură grija, ast-fel cum am ar&- 
tat, să nu schimbe nimic la acest mod dea 
exersa puterea legislativă. Dar fiind-că Prin- 
cipele concentra t6te magistraturile, trebui să 
concentreze asemenea t6te. serviciele publice 
din. Roma şi din provincii. Bl singur era în: 
posițiune de a prepara tâte legile; şi Senatul, 
chiar dacă Constitaţiunea, "% ar fi dat iniţiativa 
in acâstă privinţă, n'ar fi avut ut mijlocele să o. 

4 "exerseze.
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Ne rămâne se enumnărim diferitele servicii 
Administrative, înfiinţate sprea inlesni admi- 
nistrațiunea Romei şi a provinciilor. În capul 
fie-cărui serviciu se găsea un secretar particu- 
lar, avend atribuţiuni determinate, și dis- 
punend de un 6re-care număr de oficeri. sub- 
ordonaţi, împărţiţi în atâtea biurouri, şi a- 
vend sub ordinele lor copişti şi uă mulţime 
de impiegaţi însărcinaţi cu lucrări mai mici. 

Fie.care secretar întreținea, sub sigiliul im- 
părătesc, uă corespondenți neîntreruptă, cu 
principalii magistrați, capii armatei și guver- 
natorii provinciilor, 

Organisarea acâsta, care corespunde 'sul 
multe raporturi, cu a Diurourilor de minis- 
tere la poporele moderne, permitea Prinei- 
pelui se întindă repede acţiunea sea asupra 
tutulor părţi ilor Imperiului. 

Cu tâte acestea, Impăratul era departe de a 

putea obţine tot-d'a una de la guvernatorii 
provinciilor, de la procuratores, cari admi- 
nistrau finanțele, şi de la cei- -l-alţă funcționari. 

superiori, uă ascultare absolută. Fie care din 
ei pretindea, în sfera atribuţiunilor sele, să
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exerseze după lormele cele mai rigurâse, auto- 
„ritatea care 'Y se dăduse spre a se executa vo- 
ințele Imperiale. Provincialii - cari ge meau 
Sub tirania acâsta, adresau, din tâte părtile, la 
Capul Statului, plângerile şi protestaţiunile lor. 
Guvernatorii, din partea lor, se sileau a năbuşi 
aceste strigăte, prin măsurile cele mai violente 
şi întemniţând pe reclamanţi. În mai multe 
Trenduri, impăraţii interveniră, spre a pune un 
capăt la desordinele aceste. «Să sciți, scria 
Alexandru Sever guvernatorilor, că eii pun 
tot atâta preţ pe libertatea supuşilor mei cât și 
pe zelul şi supunerea vâstră» 1, 

Funcțiunea de secretar a libellis avea un 
caracter juridic, de acea era împlinită în we- 
nere de jurisconsulţii cei mai eminenţi. Re- 
numitul Papinian care începuse cariera sa ca 
advocatus jisci, sub Marcu-Aureliu 3) fu se- 
cretar a libellis 3, pe urmă Prefect ai Preto- 
riului (Nota E la'Apen.) sub Septim-Sever şi 

| , 

”. 1) Legea 25, Digest, XLIX, 1; Codu 'Theodosian, 1, cartea 
NI 34 : 

2) Capitolin, Caracalla, C. VIII, 

3) L. 12, Prine., Dig. leg. XX tit. V.
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subCaracalla ); Ulpian indeplini acelaşi slujbe 
sub Alexandru Sever?) şi deveni imai pe urmă 
Prefectul urbei (Nota F la Apen.) al Anno- 
nei (Nota G la Apen.) şi al Pretoriului 3). De 
la Adrian incolo, găsim chiar membrii ai 
ordinului ecuestru îndeplinind acâstă func. 
țiune 4). Astfel Titu Hateriu Nepoii avu acâstă 
sarcină, sul acest Impărat 

1) Henzen, 5603. 
?) Spartian, Pesceunius Niger, C. VII. 
3) Cod. Just. 4, C. VIII, titi. XXVII. 

9 

  

    
     

    

    

    

  

    
     

:O - PRA 
“TRIB - MILI 

E RAEF- EQVIT-.CENSIT O 
BRITTONVM : ANAVIONE 
PROC * AVG - ARMENIAE * MALE: 
LVDI : MAGNI +: HEREDITATIVM 
ET * A +: CENSIBVS-A- LIBELLIS- AV 
PRAEF - VIGILVM - PRAEF * AESY 
M *. TAMINIUS- CRI 

    

  

Iaszrizioai di Faligno, Borghesi, t, V, p. 3; Henzen. N. 6947. 
Tito Haterio,. .. filio, Nepoti... primipilo, prafecta cohortis, 

tribuno militum, proefecto equitum,- censitori Brittonum Ana- 
tionensium, procuratori Augusti Areni ma joris, ludi magni. 
hereditatium, et a censibus, a libellis Augusti, preefecto ri- 
gilum, preefecto degypti, Marcus Taminius Cri. . .
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Secretarul a libellis ascultă pe soligitatori 
(postulatoresi ŞI pregătea respunsurile la pe: 
tițiele şi memoriele adresate, Inipăratului. 
Acesta le copia (sabseriptio), cu mâna sa, 
pe jalbă. 

"Eacă un exemplu de libellus stii peliţiune 
adresată către Impărat. şi cu soluțiunea dată 
de acesta, pe care "| găsi ia Digest %) : 

1 "Aficosts Ebăutpuoyos Ne crapă os ze "A vrwo- 
Viva pasa Nope Buchsd "Avrcovive, Va- 
pif rutiera Ev zi) "zagia 2) deruză- 

e 

TREY Vză ây drjpastov&y zâv zăg 

sim us vîSaws Gia DOV 00, "Avyeovivos 

DN
 

pov E7O uzv 205 aa aDptos, â di sua 
Tis Vu)d săsons. Te viu câ “Prâtoy. AptvE- 
Go 26 vanz, 2 ie pă zis mây » [perEpwy 
dz Vâurs Evavrtsăcu, Tad7o 08 udă ut 6 
Davicozae Abovazas “Ea 4GV8y, | 

1) Legea 9, Cartea XIV, t. 1. 
„Legea citată aci, ast-fel cum se afă reprodusă în Digest, 
vorbesce de Italia. Preferim, pentru «nvinte lesne de înţeles 
să urmăm opiniunea celor care aii înlocuit cuvântul de Jfalia prin 
Jcaria. 

Cons, Imp. | | | 4
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(Reclamaţie a lui Eudemon din Nicomedia 

către Împăratul Antonin. «<Stăpine Impărate 

Antonine, făcând naufragiu în Icaria am fost 

jefuit de publicani, cari locuesc în insulile 

Ciclade». Impăratul a răspuns la acâstă ce- 

rere, cu aceste cuvinte : «kii sunt stăpinul 

lumei întregi, dar marea este supusă le- 

gilor. “Acestă afacere trebue judecată cu. 

legea Rodiană, care privesce comereiul ma- 

ritim, întroatât însă în cât. această lege 

nu va fi contrariă cu vre-una din ordonan- 

țele nostre. Împăratul August a decis şi el: 

tot așa». | 

Aceste resoluțiuni /sabscripliones/ avură 

adesea uă mare valore juridică, şi dobândiră 

chiar putere de lege. 

Ui inscripţie descoperită la;Suk-el-Khmis 

ne face. cunoscut cea ce conţineau acele 

subscripliones : vedem intr'ensa figurând 

titlurile Impăratului, numele destinataru- 

lui, un răspuns in prescurtare, făcut de se- 

cretarul a libellis, şi în line iscălitura Inpăra-
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tului ). Insărcinatul cu libellis se ocupa, afară 
“de acestea, cu reclamaţiunile Dirnicilor şi cu 
cererile de micşorare dei imposite adresate de 
orașe şi provincii. De acea era câte-uă-dată 
desemnat: sub numele de a censibus. Era a- 
jutat în biurourile sale, prin nişce liberţă, diși 
adjutores sau prozimi 3. 

    
ES -M-* AVRELIVS COMAODVS AN 

:NVS AVG SARMAT + GERMANICVS 
" MASIMVS LVRIO LVCVLLO ET NOMINE A: 
LIORVM  PROCC: CONTEMPLATIONE DIS 
CIPVLINE ET INSTITVTI MEI NE PLVS 
QVAM TER +: BINAS OPERAS CVRABUN' 
NE QVID PER INIVRIAM CONTRA PERPE 
TVAM FORMAM A VOBIS EXIGATVR 
ET * ALIA MANV SCRIPSI RECOGNOVI 
Suk-el-Khmis.—Tunisia.— Corp. Iuser., VIII, N. 10570; 

Revue archeol. 1881 p. 94). - 
Imperator . Caesar Marcus Aurelius Conmvdu e Antoninus 

Sarmaticus Germanicus Mazimus Lurio Tueu'lo et nomine 
aliorum. 

1) 

Procuratores contemplatione discipulince el înstituti mei ne 
plus quam ter binas operas curabunt, ne guid per înjuriam 
contra perpetua formam a vobis” exigatur. 

Et alia manu: Scripsi. Hecognovi 
A se vedea: în privinţa acestei inscripțiunl uă scrisâre a D-luf 

Tissot, ambasador al Franciei la Constantinopol câtre D. Desjar- 
„dins comptes=r endus de VAcadâmie des înscriptions et belles_ 
lettres, P Paris 1885, şi stu diul savant al D-lui Mommsen /er 265, 
1840, p. 386 și urm,, și 478 și urm. 

2) Seneca, ad Potybum VI, b; Spartian, Pr scennius Niger, 7.
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Secretarul a studii avea ca misie princi- 

pală să facă cercetări asupra chestiunelor j juri- 
dice, religiose saii de ordin administrativ, 
care i erati supuse de Impărat. Adrian alese 

spre a indeplini acest oficiu pe M. Juliu Ves- 

tin, directorul bibliotecilor Romei, care fu- 
sese nai înainte mare preot al Alexandriei şi 
al Egyptului intreg şi administrator al Mu- 

„seului. Alegerea acesta ârată indestul întinderea 
cunoscinţelor de care secretarul a staudiis tre- 

buia să dea dovadă ?). 

„Secretarul « cognilionibus era însărcinat . 
cu corespondenţa secretă a Împăratului, mai 
cu seamă când acest din urmă nu găsea cu 

cale să refere despre acâsta la Consiliul săi. 

Un libert era prea potrivit pentru acest 

lucru. Cu tote acestea, de la. Septim Se- 
ver, acest oficiu fu incredințat unui membru - 

al ordinului ecuestru, care luă numele de 7ma- 

1) Sparţian : Vita Commodi, 13; Vita Tuciti, VI, 16; Ga- 

„ius; |, 14; Legea 9. Digest XIV, 2; Legea 12 principiu 

Digest XX. 5
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gistev libellorum sai cognitionum :) Tot 
acest secretar” făcea cercetări: secrete în 'afa- : 
cerile criminale de care „Impăratul. işi reserva 

- se ia cunoscinţă *). a 

VL. COMINIO VIPSANIO. SALVTARI 
DOMO ; "ROMA. P. V.A COGNITIONIB 

DOMINI.N . 

IMP . L . SEPTIMI. SEVERI. PERTINAC 
AVGVSTI: 

PROC. PROV.BAET.PROC.CAPIEND.VEC.ET 
“PROC „PROV . SICIL . PROC: ALIMENTOR 
PER . APVLIAM. CALABRIAM.LVCANIAM  : 
BRVTTIOS . SVBPROC . LVDI, MAGNI : 

" OPTIMO : VIRO'. ET. INTEGRISSIMO 
“TRENAEUS.AVG .N. VER.DISP .PORTVS 

„: ILIPENSIS . PRAEPOSITO 
i SANCTISSIMO 

„ Aleala del Rio.— Corp. Iuscr. Lat, t. II, N. 1085. 
Lucio Cominio Pipsanio Salutari, domo Roma, perfectissimo 

viro, a cognitionibus domini nostri imperatoris Zucii Septimii 
Sereri Pertinacis Augusti, prncuratori provincie Beeticce, procu- 
ratori capiendorum vectigalium el procuratori provincie Sicilice, 
procuratori alimentorui per Apuliam, Calabriam, Lucaniam. 

| 'Bruttios, subprocuratori ludi magni, optimo viro et întegrissimo, 
Jvenoeus, Augusti nostri terna, dispensator por us -Ilipensis» 
proposilo sanctissimo: 

*) Tacit, Vita Pescennii Niger 7, Digest, x, 5,
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Secretarul particular al Iwpăratului, dis ab 

epistulis avea în însărcinările stle corespon- 
dența diplomatică cu ţările străine, saii cu de- 
putațiele poporelor supuse; el expedia. Scriso- 
rile Împăratului conferând privilegiuri stu a- 
cordând brevetele de oficieră; el era insărcinat 
cu corespondența Principelui cu generalii, 
guvernatorii şi magistraţii ; el redacta și ex- 
pedia mandatele și rescriptele iscălite de Prin- 
cipe; în fine tot el avea păstrarea depeșelor și 
raporturilor oficiale de oră-ce natură, care erau 

-* adresate câtre Impărat. 

Afară de aceste, nu numai Impăratul, dar și 
asociatul săii la Domnie, adică cel-l-alt August, 
şi Cesarii.chiar, aveau asemenea secrutari ab 

epistulis. Găsim un esemolu de acestă la Aeliu 
Veru, pe care Adrian il adoptă la 135, și la 
Marca-Aureliu, precum unii o susțin, care fu 
adoptat la 146, de Antonin-Piu. 

La inceputul secolului al doilea, fură insti- 
tuiţă doui secretari ab epistulis, unul pentru. 
corespondenţa în limba latină (26 epistalis 
latinis), şi altul pentru corespondenţa în limba
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Greacă (ab epistulis graecis). Usul din ce în 

ce mai frecuent al acestei din urmă limbi în 

corespondenţa administrativă cu provinciele 

de rasa elenică, făcuse necesară înființarea 

unui oficiu special 1). 

Precum secretarul a libellis, cel puţin tot 

aşa şi cel ab epistulis, putea ajunge la situa- 

țiuni inalte; aşa găsim, în culegerea inscrip- 

țiunilor grece şi latine din Egipt, că un 6re- 

care Avidius Heliodorus - deveni, sub Adrian, 

prefect al Egiptului 2),. şi jurisconsultul Tar- 

rentenius Paternus, autorul tractatului de Re 

militari 5), deveni din secretar ab epistulis 

" latinis ,. Prefectul Pretoriului sub: Marcu- 

Aureliu 4. 

Sub Adrian, precum resultă dintr'uă ins- 

1) Dion Cassiu, LII, 33; Sueton, Vita Horatii p. 45; Frontin 

de Aguis, 103 şi 105. Statiu, Silcae, V. 1,81 şi urm.; Justin 

XLII 12; XLIU, 12. - | 

2) Letronne, Recueil des înscriptions grecquea et latines de 

“ -PEy yple, p, 123. 

3) Dig. curtea E, tit. VI; L, 7, Dig, Car. XLIX, tit, XVI, 

4) Dion Cassiu, Car, LXXI, Car. XII, XXXUI, LXXII, 

Vă. 
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cripțiune de. la Ephesa '), secretarul pentru 
limba greacă, pâre a avea uă situaţiune in- 
ferioră acelei ce o ocupa secretarul limbei 
latine. Către” finele secolului al' doilea, sI- 
tuaţiunea secretarului ab epistaulis graecis 
sa imbunătăţit, precuni resultă dintr'uă altă. 

i PROC: 
AESARIS  TRANI  HADRIANI 

:AD .DIOECESIN * ALEXANDR 
ROC . BIBLIOTHECAR . GRAEC.ET 

LATIN. AB. EPIST -GRAEC-PROC.LYC 
PAMP . GALAT: PAPHL. P:SID. PONT 
PROC.HEREDIT. ET. PROC. PRO: 
CIAE.-ASIAE. PROC. SYRIAE 

HERMES . AVG . LIB . ADIUT 
EIVS 

H . C 
Ephesa.—Le Bas și Waddington. III, 177; Corp. Inser. 

Lat. t. 1, N. 431. 

     

      

  

  

+. «Procuratori imperatoris Casari Trajani Hadrian du- 

gusti ad dioccesin Alexandri, procuratori bibliothecarum 

grecarum et latinarum, ab epistulis gracis, procuratori Lyci, 

Pamphilie Galati, Yaphlagonice, Pisidiwe, Ponti, procuratori Ip; » Zapluag , > > 

hereditatium et procuratori procincice Asice, procurători Syria p 7 » 2 

Hermes, Augusti libertus, adjutor ejus, honoris causi.
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inscripţiune descoperiti d> curend tot la 
Ephesa !). | 

Secretarul „a rationibus era un adevărat 
intendent al “finanţelor: tâte chestiunile cari 
interesau fiscul Imperial, aprovisionările de 
cereale /frumentaliones, lucrările publice, 
fubricaţiunea monedelor ş s. e. 1. erai. de cotm- 
petinţi sa. In biarourile sele se făcea verifica- 
țiuueu generală a socotelelor Imperiului. 
„Cel a rationibus, ca toţi cei-l- alţi secretari 
şelului Statului, precum au dis intrun alt 

oc fu mai întăi un libert al Printipelui. 
De la dornnia: lui “Adrian se găsesc în ge- 

. 

  

AB - EPISTVLIS - GRAECIS 
ET A RATIONIBVS.. AVGG 

“ET.PRAEFE VIGVLVM - 
SPECTATVS : AVGG . N 
LIB.ADIVT TABVL.OB ME 

RITV-—EIVS 
, „Ephesă. —Corp. Inscr., t. IL. N. 6574. 
Tiberio Claudio Vibiano Tertullo, ah epistulis gi "ecis eta 

rationibus A ugustorun el pr cefecto cigilum, Spectatus, Augusto- 
run 2 nostri ori liber tus, adjutor tabulariorum, o meriia «jus
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nere liberți având ui asemenea funcțiune, 
ŞI câtre mijlocul secolului al doilea, cel a ra- 

tionibus este luat dintre membrii ordinului 

ecuestru. 
Cele două inscripţiuni pe cari le reprodu- 

cem în notă ne fac cunoscută situaţiunea şi 
demnitatea de care se bucurau secretarii a ra- E 

lionibus ) 

  

)M .BASSAEO.M.EF.ST: 
 “RVFO.PR.PR 
*“PERATORVM . M . AVRELI . ANTONINI . ET 
VRELI- VERLET . L. AVRELI. COMMODI-AVGG 
NSVLARIBVS . ORNAMENTIS . HONORATO 

“T OB VICTORIAM-GERMANICAM.ET-SARMATIC 
iNTONINI - ET. COMMODI -. AVGG. CORONA 
VRALI - VALLARI-AVREA - HASTIS . PVRIS . Lui 

“TIDEMQVE . VEXILLIS . OBSIDIONALIBVS 
zi: DONATO. PRAEF-AEGYPTI PRAEF 

“PROC - A RATIONIBVS . PROC . BELG: 
:ARVM . GERMANIARVM . PROC. REGNI 

I-PROC:ASTVRIAE.ET.GALLECIAE.TRIB 
PR-TRIB.COH-X.VRB-TRIB-COH-V.VIGVL.P.P.BIS 
““ATVS. AVCTORIBVS-IMPP-ANTONINO ET 
ODO . AVGG.STATVAM. ARMATAM . IN FORO 

NI ET ALIAM. CIVILI-AMICTV.IN-TEMPLO 

    

  

    
    

  

     

    

      

    

    

    Roma.— Corp. Inser. Int. t. VI,N. 1399, 

Afarco Basseo, arti jilio, Stellatina tribu, ufo, profecta 

preetorio imperatorum Marei Aurelii Antonini et Lucii Aurelii 

Veri st Lucii Aurelii Commodi Augustorum, consularibus
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Funcţiunile de Secretar a memoria fură 

instituite în secolul al doilea. Primii titulari 

ornamentatis honorato et ob victoriam. Germanicam et Sarma- 

ticam Antonini et Commodi Augustorum corona murali, vallari, 

aurea, hastis puris 1V totidemgue cezillis obsidionahbus ab 

iisdem donato, preejecto Aegypli, prafecto annonce, procurator 

a rationibus, procuratori belgice et duarum  Germaniarun,i 

procurutori regni Ăvrici, procuratori Astunice et Gallccia, tri- 

duno cohorlis... preturi, tribuno cohortis X urbane, iribuno 

cohortis V vigulunu "primipileri bis, Huic senatus, auctoribus 

Imperatoribus Antonino et Commudo Augus tis, stutuam arma- 

tam în furo dici Traiani et aliam civili amictu în templo dici 

Pii et tertiamn loricalam în templo Martis ultoris ponendas 

censuit. 

C.IVNIO. C.F. QVIR 

FLAVIANO 
PRAEFECTO-:ANNONAE 

PROC-ARATIONIBVS.PROC 
PROVINCIARVM. LvGDVNESIS 

ET.AQVITANICAE . PROC. HEREDITAT 

PROC. HISPÂNIAE. CITERIORIS 
PER ASTVRICAM , ET. GALLAECIAM 

„1 PROC,ALPIVM. MARITIMARU M 

PRO MAGISTRO. XX. HEREDITATIVM 

TRIB.MIL.LEGAVIL.GEM. PONTIF.MINORI 

 MERCATORES . FRVMENTARI 
ET . OLEARI .  AFRARI 

"Roma.— Corpus Inser.. Lat., t.V1, N. 1620. 

Caio Junio, Caii filio, Quirina tribu, Flaviano, prae-
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af acestui oficiu fură asemenea liberţi de ai 
Impăratului 2). De la Septimiu Sever ei fură 

feet annon, procuratori a rationibus, procuratori provincia- 
rum Imgdunensis et Aguitanicee, procuratori hereditatium, pro- 
curatori Ilispanic citerioris per Asturicam et Galleeiam, procu- 
vatori Alpiumn Maritimarun, pro magistro XX he “editatium, 

"tribuna militum legionis VII Geminae, pontifici minori, merca- 
tores frumentarii et olearii Afrarii.  . 

O D.M 
CTESIAE . AELII . CLA 
DET.. A : MEMORIA 

ET . CVBICVLO AVG 
SER 

Roma—Corp. Juses. Lat., t. VI, N. 8618. 
Diis Manibus Ctesice, delii Ciulei a memoria et cubiculo - Au- 

gusti sercae, 

“AVRELIO .SYM 
PHORO.AVG.LIB 

OFICIALI . VETERI. A MEMO 
RIA . ET. A DIPLOMATIBVS 
EXORNA TO . ORNAMENT 
DECVRIONALIBVS. 
ORDO SPLENDIDISSIM. 

o OCIVL e 
"OB . AMOREM „ET. 

"INSTANTIAM.ERGA 
“* PATRIAM. 

CIVES.OQvE. 
" Napoli,— Corp. Înser. Lat. t. N, N. 1727. 

Aurttio Symphoro, Augusii liberto, officiali celeri a me
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inlocuiți prin cavaleri, din « causa importanței 
crescute a atribuţiunilor lor. Cel a memorua 
era dis și magister memoniae, a Diplomati- 
bus, seu a cubiculo. 

Era nat cu semă iusărcinat. să ia a note pen- 

„tru coresponder;ţa Impăratului ș şi implinea uă 
parte din insăreinările Secretarului ab epislu- 
lis 2. Sub Septiiniu Sever se puse sub ordi- 
nele s6le Magistri epistolarum șI Magistri 
libellorun. 

Pentru lie-care şedinţă a a Cousiliului Im pă- 

rătesc se făceau procese- -verbale Icomentarii) 
care erau redactate de grelieri „/seribae, 

notarii, exceplores). Pedepse grele se preve- 

deaii contra celor ce făceau dări de s&mă ne- 

exacte 2). 

Găsim în Digest un exemplu de proces- 

verbal asupra unei decisiuni luate de Ir pă- 

rat în Consiliul săi 5): 

moria et a diplomatibus, exoruato ornamentis decurionalibus, 
ordo  splendidissimus cici ob amorem et instantiam erga pa- 
triam, civesque, | 

i) Cod Theodosian, Lrgeu; 1], 1, 8. 

o £) Lamprid, Alexandru Srcer, 28, Corpus inscriptionum la- 
tinarum, IX, 5828. 

5) C. XVIII, t. 1W 1. 3. Se pâte vedea încă Digest L. 40, 0, 
ÎLVIII, t. XIX; C, Just, 1, C. VII, t, XII
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«Sententia imperatoris Antonini Augusti, 

Pudente et Pollione consulibus : 

Cum Valerius Nepos, mutata voluntate, et 

inciderit testamentum suum, et heredum 

nomina induxerit, hereditas ejus, .secundum 

divi patris mei constitutionem, ad eos qui 

scripti fuerint, pertinere non videtur. Et advo- 

catus fisei dixit: Vos.habetis judices vestros. 
Vivius Zeno dixit: Rogo, domine imperator, 

audias me patienter: de legatis quid statues ? 

Antoninus Caesar dixit : Videtur tibi voluisse 

t=stamentum valere, qui nomina heredurm in- 

duxit ? Cornelins Priscianus, advocatus Leonis 

dixit: Nomina heredum tantum induxit. 

Calpurnius Longinus, advocatus fisci, dixit : 
Non potest ullum testanentum valere, quod 

heredem non habet. Priscianus dixit: Ma- 
numissit quosdam et legata dedit. Antoninus 

Caesar, remotis omnibus cum de'iberasset, 

“et admitli rursus tosdem jussisset, dixit : 

Causa praesens admittere videtur humaniorem 

interpretationem: ut ea duntaxat existimemus 

Nepotem irrita esse voluisse, quze induxit.»
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lată hotărirea Impăratului Antonin Au- 
gust, sub Consulatul Ini Pudeos şi lui Pollio : 

< Valeriu Nepos schimbându'și voința și stricând tes- 
<tamentul săi, şi stergând numele moștenitorilor să, 
«pare, după constituţia părintelui mei Imp&ratul, că 
«acestă moștenire nu pâte aparţine moștenitorilor în- 
«scriși în testament, Imp&ratul a spus avocaţilor fis- 
«cului: 

<Cât despre voi, aveţi judecătorii voștri, Vibius Zeno 

<a răspuns: Stăpîne Impărate, te rog a mă asculta 

«cu răbdare, ce hotărășci în privinţa legatelor ? Im- 
<ptratul Antonin a răspuns: Credi d-ta că un testator 
«care a șters numele moștenitorilor sti să fi voit ca 
«testamentul săă să aibă valore ? Cornelius Priscian us, 
«avocatul lu Zenon, a dis: Dar testatorul n'a șters de 
«cât numele moștenitorilor săi. Calpurniu Lon gin, a 
«vocat al fiscului a dis: 

“Un testament nu e valabil când nu există un moș- 
<tenitor instituit. Priscian a dis: Testatorul a libera 
<câți-va din sclavii sei, și a făcut legate. 

«<Impăratul a invitat pe toţi a se retrage pentru a 

«delibera imediat, şi după ce % a invitat să vie înapoi 
«a hotărit 

<Acestă causă 'mi păre că admite uă interpreta- 
<țiune mai umanitară, credem că Nepos (testatorul) 

«n'a voit a anula de cât ceea-ce a șters».
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„Procesele verbale commentarii—erau a- 
dunăte in fie care an intr'unu sai mai multe 
volume, conţinend in ordin de dată. actele 
Impăratului: Aeta Imperatoris 1. Fie-care 
„pagină era numeroltată şi inpărțită in articole. 

Acesta resultă dintr'uă inscripțiune descope- 
rită la Cere, şi D. Cuq observă că, de ŞI acesta 

se rapârtă la procesele-verbale ale unui mu-: 
nicipiu, după densul procesele-verhale ale Con- 
silielor linpărătescă erau ținute in acelaşi mod. 

Guvernatorii provinvielor țineau asemenea 
un. registru de decretele date de denşii şi ”] 
depuneau la eşirea din” functiune in arhivele 
Imperiale /(abularium Principis/. 

Nimeni nu putea face căutări în aceste ar- 
hive, fără autorisarea expresă a Principelui. 
Găsim în colecțiunea inscripţiunelor latine 2) 
indicat modul pentru a putea obţine uă copie 
depre uă decisiune a Impăratului, 

Arhivele imperiale erou împărțite” intrun 
&re care număr de hiarouri , dirigiate prin se- 
cretari, numiți a commentariis. Unul din ei 

1) Corpus înscriptionum latinarum, N. 6828. 
?) Corpus înscriptionun latinarum t. II, N, 4,
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spre exemplu, era însărcinat cu păstrarea Căr- 
ței de privilegie, Liber bensficiorum, în care 
se inscriau concesiunile de pămenturi făcute 
colonilor, avantagiurile acordate unor oraşe, 
veteranilor saiă particularilor. Intrun alt biu- 
roii erau adunate, sub numele «de semestria, 
decisiunile judiciare date de Impărați 2). 

1) Institute Just. C. XVIII, t. 1; Krueger, Zeitschrift fir 
Rechisgeschichte, t. VIL, p. 53 ; Savigny, Geschichte des Rechts 
im.dlittelalter, 2a ed, t. 11, p. 433, 

Cons.-1mp. . 9



CAPITOLUL IV 

CONSILIA SACRA. SUB DIOCLETIAN 

  

SUMARIU 

Diocletian prepară constitufiunea monarhică a Im- 
Zeriulul ; Constantin are să fermine opera. acestuia, 
Îupărzirea puterei imperiale între Augusti şi Cesari,; 
hisperiul Orientului și acelal Occidentului: subordi- 
zarea Stabilită între Augusti şi Cesari fentrut menti. 
nerea unitățel Imperiului. — Motivul politic care în- 
spiră luă Diocletian planul de împărţire al Îperiulul.,. 
= Acest Principe separă. pretutindenă atribuţiunile 
militare de cele civile. 7; rausformarea Consilii Prin- 
cipis-; membrii Consiliului sunt clasaţi întrun mod 
zerarhtc în bitronțile Cancelariet Imperiale.—Consilia 
Sacra ; acest zume desennă onorurile divine tare se 
dau Imperatulul — Decisiunile fie-cărul Consiliu sunt
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comunicate celor-l-alte consilii, ș? promulgate sub uu- 
mele Augustilor și a Cesarilor. Xfembrii din Consilia 
Sacra sut împărțiri în două clase ; atribuțiunile bul 
Vicarius a Consiliis sacris ; Consiltarz! extraordi - 
nari, — Competinţa legislativă Ș? administrativă a 
Cousilielor sacre ; uu mal sunt competinte în ma- 
Zertă judiciară. Decadenţa sciintel Juridice. 

Diocletian intreprinse să dea constituţiunei 
imperiului forma monarhică. Acesta nu fu, 
drept dicend, uă revoluție caracterisată printr'uă 
schimbare fundarmnentală a instituţiunelor, pen- 
tru că de malt timp impăraţii exersa uă au- 
toritate absolută. Dar acestă suveranitate sa li- 

- heră de legăturile care o reţinea alipită incă 
la vechile instituțiuni romane, legături de for- 
mă numai, ne grăbim a dice, şi care nu mai 

“erai de cât uă amintire aprâpe perită. 
Opera lui Diocletiân constă dar in transfor- 

marea puterei imperiale, dându'i fastul ŞI apa- 
ratul Curţilor orientale, şi inliințând nisce lunc- 
țiuni sub noui denumiri în schimbul vechilor 
magistraturi de origină republicană sai chiar 
intocmite sub August şi urmaşii săi, Cu tote -
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aceste Diocletian nu făcu alt-ceva de cât a 
prepara constituțiunea monarhică ; era. reser- 

vat luă Constantin s'o organiseze intrun mod 
definitiv. Starea monarhică nu se înţelege de 
„cât cu ereditatea puterei, şi cu un acord de 
instituţiună care asigură transmiterea regulată 
a acestei puteri. Dacă nu există aceste garan- 
ţii, ne găsim în faţa unei stări anarhice, ast- 

„fel precum Imperiul roman oferi atâtea oi | 
spectacolul de la August la Constantin, şi 
mai cu semă in secolul al treilea. | 

Diocletian căută mai intelă siguranță în 
slăbirea puterilor prefectului pretoriului. Prea 
adesea acest inalt funcţionar, care cumula pu- 
terile. civile și militare, se servise de ele spre 
a dispune de demnitatea imperială. Diocletian 
credu a găsi uă altă garanție în împărţirea pu- 

„terei intre mai rnulţi asociaţi. Aşa dar își în-- 
soţi ca coleg la anul 286, pe Maximian Hercul, 
pe care "1 făcu succesiv Cesar şi August.. 
” Asociarea la imperiu nu era uă idee nouă, 
Marcu Aureliu dăduse cel dintâiii acest exem- 
plu, împărțind puterea imperială cu Luciu:
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Veru ; şi, d'atunci, se văduse adesea domnind 
impreună duoi sai trei August, avend ace- 
leaşi drepturi şi aceleaşi atribuţii aprope, ca 
şi cei duoi consuli, sub Republică. Insă, Au- - 
gustul cel intâiii numit—şi acela era mai tot 
d'a una, stii tatăl se fratele mai mare al a- 
celui care era asociat la Imperiu—se bucura 
de uă mai mare autoritate 1). 

Diocletian admise, ca regulă fundamen- 
tală, că cei duci Augusti vor participa intr'un 
mod egal la administraţiunea - imperiului, cu 
acestă reservă că primul numitsă aibă precă- 
derea ; modifică ensă modul impărţirei pute- 
rilor, făcend intre cei. duoi Augusti partagiul 

provincielor, ast-fel că unul administra pe ale 
Orientului, cel-l-alt pe ale Occidentului 2, 

Acâstă impărțire ar [i adus în curend sepa- 
rațiunea Imperiului Roman în două părți, 

'1) Lactaneiu, Alort des perstcuteurs, 44; Fiagmenta Vaticana, 
passim ; a se vedea şi YWilmans, Erempla înscriptionum lati: 
narum, 948, 985, 987, 1021, 1166; Mispoulet, Institutions poli 
tiques des Romain, t. Ip. 300 și 301. 

'2) Aureliu Victor: de Caesuribus, 39
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avend fie-care administraţiunea sa  particu- 
lară, dacă Diocletian n'ar fi introdus şi făcut 
să predomine principiul că nu va fi- atinsă 

„unitatea Imperiului, şi că pentru acesta, trans- 
miterea ereditară a putere imperiale să se o- 
pere în acelaşi timp pentru ambele părți, ori- 
entală şi occidentală. In consecință se vădu 
adesea unul din cet doni Augusti intervenind 
in administraţianea colegului său. Afară de 
acesta, constituțiunile imperiale, date seă în 
Orient, saii în Oveident, erai aplicabile in 
cea-l-altă parte a Imperiului. Pe lângă acesta, 
ele se promulgau sub numele celor duci Au- | 
gusti. Trebue să recunâscem insă, că uă ast- 

fel de împărţire era să conducă mai. curând 
soi mai târdiii la sepiraţiunea complectă şi 

-
.
 definitivă ale celor două. Imperii de Orient s 

? 

de Occident ). 

De şi impărţi Imperiul cu Hercul Maximian, 
Diocletian institui Cesari, şi înălță la demni- 
tatea acesta pe Constanțiu Chloru şi pe Galeriu. 
Cesarii cei noi nu eraii chemaţi numai la suc- 

1) Legea 5, Co..u Tuvudosian, I, 1; Yorele, Theodosiu, titlu 2.
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cesiunea Imperiului, ci exersaă chiar, trăind 
Impăratul, uă 'putsre reală și administrau uă 
parte a teritoriului Roman, cu tăte atribuţiu- 
nile imperiale, adică cu puterea proconsulară 
și tribunitiă, şi prin urmare cu plenitudiuea 
puterei judiciare e şi cu dreptul de a da edicte. 
Numele Cesarilor figurau în constituţiunile im- 
periale, pe lângă acele ale Augustilor 1). 

In urma acestei organisări a puterei prin- 
clare, erau în realitate patru Împărați. Dar 
pericolele acestei îmbucăţiri erau micşorate 
printr'acea că ori-ce Cesar atirna de unul din 
Augusti prin legături de. paternitate şi de fi- 
laţiune, naturală sâu adoptivă. Cesarii erau 
dar, în acestă privință, subordonații Augusti- 
lor ; puteaii chiar a fi. inlocuiti, cum a fost 
mai. multe exemple 2). 

Principala causă a impărţirei Imperiului 
intre Augusti şi Cesari, o găsim in necesitatea 
de a opri pe tote frontariele în acelaşi tirnp, 
valul crescând, al barbarilor, cari se precipitau 

- 1) Fragmenta Vaticana, 41, 270, 273, 325, 
2) Aureliu Victor, de Caesaribus 39; Lactanciu, Mort des 

persecuteurs, 20; Codu Theodosian, IV, 14; Xocele Theodosiu, 
titlu 2.
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la asaltul. lumei vechi. Diocletian credea că 
va fi mai bine apărat Imperiul prin numirea, 
de Cesari şi de Augusti, asiguraţi şi deja îm- 
Drăcaţi cu puterea Imperială, de cât prin ge- 
nerali ambiţioși, cari ar fi lost mai preocupați 
să usurpe tronul, prin sprijinul legiunelor, 
chiar tratând cu barbarii, de cât să se lupte 
peulru gloria şi profitul unui stăpin. 

Dio-letiari fu inspirat de aceiaşi gindire po- 
Jitică, când desfiinţă marele comande mi-. 
litare, imbucătăţind atribuţiunile funcţiona- 
rilor superiori, şi prin urmare mărind numă- 
rul oficiurilor, şi stabilind între funcţionari uă 
ierarhie, care permitea să neutraliseze influ- 
ența unora prin acea a celorl-alţi. | 

Cu tâte acestea, noua organisare înfăţişa un 
alt pericol. De acum inainte, revoluţiunile nu 
se vor mai face de generali îngimtaţi de vic- 
toriile lor, şi în totd'a, una gata a disputa Im- 
periul stăpinului lor; intrigele de Palat vor 
succeda conspirăţiunelor pretorienilor ȘI le- 
gionarilor. 1). 

- 1) Mispoulet,' Les institutions politigues. des Romains, t. 1, 

p. 309 şi urm,
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Impărțirea Imperiului între Augusti și Ce- 
sari nu mai permitea lui Diocletian să men- 
țină vechea organisaţie a Consiliului Princiar. 

Intr'adevăr era cu nepulințăa nuavea de cât 
un singur Consiliu, cea ce ar fi făcut să se 
presupună că nu era de cât un singur stăpin, 
atunci când în realitate puterea imperială era 
împărţită. intre mai mulţi, şi când fie-care din 
ei administra deosebit uă parte a teritoriului 
Roman 

Uă altă consideraţiune se putea da pentru 
a justifica transformarea Consiliului princiar. 

„ Acest Consiliu fusese folositor Im păraţilor spre 
ai ajuta să 'şi insuşiască avribuţiele Senatului. 
Dar, de multă vreme, acesta invetase da se socoti 
ca uă putere reală în constituţiunea Imperiului; 
nu mai era de câtuă inchipuire vană, al cărei 
nuine urma'se subsiste pentru singurul motiv 
că încetase d'a neodihni pe suveran. Şi upoi, e 
putea să fie Senatul Roman, şi ce era să derie 
faţă cu împărţirea Imperiului ? 

În constituţiunea cea nouă a Statului, Dio- 
cletian coprinse Consiliul în biurourile Can-
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celăriei imperiale, a cărei organisare am sehi- 
ţat'o în capitolul precedent. 

Membrii Consiliului Impărătese deveniră 
ast-fel subordonații diferiților capi de serviciu 

Magistri Scriniorum, pe când mai inainte, 
aceşti din urmă nu fusese de cât: grefierii 
şi copiştii Consiliului Irnpărătesc, care: ajuta 
pe Principe. În acest sistem, capii de serviciu 
constituiră elementul principal al noului Con- 
siliu, sub direcţiunea superidră unui: Vicarius 

d consiliis sucris 

Fie-eare dincei duoi. August, Diocletian 
in Orient, Maximian, în Occident, avu 'Con- 
siliul s&ii- particular,. organisat precum am 
iso mai. inainte; când fie-care din cele 
două imperie se impărți incă in două, prin 
adjuncțiunea-a duoi Cesari, aceşti din urmă 
priimniră asemenea ajutorul unui Consiliu. 

Fură ast-fel patru Consilii Impărătescă care 
se chemară Consilia sacra 1) . 

Ac6stă denumire arătă, fârte bine caracte- 

1) Constantin Imperator, 111, 3223; Corpus î înscriptionum lati- 
narun, III, 824; Edict al lui Diocletian; De pretiis rerum.
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rul divin care era atribuit Augustilor şi Cesa- 

rilor. Qare Dioclitian nu accentuase acestă 

pretenţiune la onorurile divine luând supra- 

numele de Jovius, şi Maximian cel de Her- 

culius?- Mai pe urmă, sub Constantin, chiar 

după proclamarea creştinismului, Consiliul 

“Impărătesz va deveni Consistorium sacrum. 

Fie-care Consiliu avea arhivele sâle particulare. 

Pentru a menţine unitatea legislațiunei în 

Imperiul intreg, se admise cum că decisiu- 

nile fie cărut Consiliu sacru să [ie comunicate 

celor-l-alte, şi că promulgarea lor să se facă 

in numele celor duoi Augusti şi celor duoi 

Cesari. Cu tâte aceste, preterenţa era dată in 

tot d'a una coastituțiunelor lui Diocletian, 

din causa titlului săi de Prim August »j 

„Membrii Consiliului iai titlul de a consi- 

liis sacris, in locul acelui de consiliarii, 

care li se dădea mai nainte. Uă inscripţiune 

găsită la Roma, nu de mult timp, ne face cu- 

noscut că-caracterul consilielor sacre s'a lămu- 

rit sub Deocletian, prin înființarea unei ierar- 

1) Ruinart, Acta AMartyrum, 1731.
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hii între membrii Consiliului şi magastmi 
scriniorum şi prin iâstituţia unui Vicarius 
a consiliis sacris! 1) scu “magister offi- 
ciorum, cea are ilirecţiunea generală â biu- 

1) DOGMATII 
HONORI 

„C . CAELIO SATVRNINO . V.cC 
ALLECTO PETITV ., SENATVS. INTER 
CONSVLARES COMITI.D.N.CONSTANTINI 
VICTORIS AVG.VICARIO PRAEFECTVRAE 
VRBIS IVDICL SACRARVM COG . VICARIO? 
PRAEFF.PRAETORIO.BIS IN VRBE ROMA 
ET PER MYSIAS . EXAMINATORI PER LITA 
„LIAM PRAEFECTO ANNONE VRBIS RATIO 
NALI PRIVATE VICARIO SVMMAE REI 
RATIONVM  RATIONALI : VICARIO PER 
GALLIAS MAGISTRO CENSVM VICARIO 
A  CONSILIIS  SACRIS MAGISTRO STV: 
DIORYM MAGISTRO LIBELLORVM DVCE 
NARIO A CONSILIIS. SEXAG A. CONSILIIS 
SACRIS . SEXAG . STVDIORVM ADIVTORI 
PISCI: ADVOCATO PER ITALIAM 
C.FL-. CAELIVS VRBANVS.V.C. 
„ CONSVLARIS PATRI! | 7 

| Roma. Corp. Inscr. Lat, t. VI, N. 1704. 
Dogmatii.— Honori Caio Calio Saturnino, vio clarissimo, 

allecto petitu senatus inter consulares, comiti domini nostri 
Constantini Victoria Augusti, vicario praefecturce urbis, judici 
sacrarum  cognitionum, cicario profectorum preetorio bis în 
urbe Roma ct per Muysias, ezaminatori per Italiam, praefecto
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rourilor Cancelariei,. şi 'care presida consi- 
liul, în lipsa Impăratului. Acestă nouă demni- 
tate este, fără nici uă indoială, uă împărțire 
în două a atribuţiunilor vechilor prefecţi al 
pretoriului 1). 

Magistri scrintorum sunt nisce oficieri 

| de curte, şi însoțesc pe Împărat în sacro co- 

 mhătatiu. Impiegaţii lor” subalterni sunt dişi 
„ cohorta les. Acest 'nume 'reamintesce că erau 

„luaţi altă dată dintre veterani sati oliceri aleși, 
"din legiunile .s6u. din  cohortele pretoriane; 

“dar sub Diocletian sunt nişce funcţionari 
civilă. Impiegaţii din biurourile militare sunt 
numiţi o/ficiales, şi acei cari depind de biu- 

_rourile financiare caesariani 2. o 
„ “Prima clasă a membrilor Consiliului co- 

annonae urbis, rationali. privatae, vicario summa rei ralio- 

nui, rationali vicario per Gallias, magistro censuun, ticario 
a consiliis, „Sacris, , » magistro ștudiorum, magistro. libellor. -uin, 
ducenario a consiliis, sezagenario a consiliis sacris, sezagenario 
stuliorum adjutori, fisci advocato per Italiam, Caius Flacius 
Celius Urbanus, vir clarissimus, consularis, patri. 

1) Mommsen, Nove memorie, p. 327. 

2) Codu Justinian, 2; Cartea VII, titlu 25, titlu 28, 3, Cartea 
x, titlu 55, şi 5, Cartea .X, titlu 1; Codu Theodosian, 11, Car- 
tea VIN, 4.
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prinde sub numele de îlfustres, afară de Vi- 

carius a consiliis sacris şi pe magistri seri- 
niovum, quzeslor sacri pala, (cestorul Pa- 
latului s6u. cancelarul) pe cel rationalis sum- 
ma vei, care devine mai pe urmă, comes.sa- 

crarum -largilionum, sau mare casier și 
pe 7ultonalis rei privat, care se va numi     a comes rerum privalarum seu intendent al A 

domenului privat. Cei din clasa doua, dişt SI £ 
| respectabiles, coprind. pe toţi cei-l-alţi coni 22! 

O pi 
1 siliară. Aceştia fură desemnaţi mai în urmări! 

  

   

torio, sai consistoriani. ..* | j A 
Pe lengă aceste două clase de consiliari, gă- ÎS 

sim un 6re-care număr de consiliari extraor- - 
dinari, între cari distingem pe prefecţii preto-" 
riului, şi pe şefii armatei /magistri militium,. 

Aceştia nu asistă la Consiliu de cât prin es- 
cepție, şi când resid la curte 2)... * 
„Sub Diocletian, Consilia Sacra au incstat 
aprope de a indeplini atribuţiuni judiciare. A- 

„1) Legea 5, Codu Theodosian, XI, 39; Degea 1,'V1, 9; şi Le. 
gea 3, VII, 8; Novele, Valentinian, V, 3, 1;-a se „vedea și 
Wilmans, opu citat, p.1232 și 1233.
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“fară de acesta, Im pătaţii nu inai judecau ei in- 
suşi afaceri: contenţiâse ; 'le retrirnet, la'Roma; 

la Ptefectul pretoriului, sei la Prefectul urbei; 

şi in “provincii la judices 'sacrarum. cogrii- 

tionum. Dar. Consilia Sacra tot participă la 

facerea legilor, şi funoţionăză mai cu sâmă ca 

consilii administrative)... i sie 

„. De şi. Diocletian: na ficat alt-ceva de :cât: a: 

aplica regulele. juridice consacrate! de prede: 

cesorii sei, rolul. meinbrilor. Consiliului fu a= 

prâpe tot aşa de important ca şi în “trecut, sa 

schimbă nu:nai caracterul săi. Se vede că Im- 

„păratul se sprijinesce în soluţinnile. sâle pă 
acele care. fusese date: de către" predecesorii 
săi, în casuri. asemenea: -De 'sigur 'că -acest 

Prinnipe a-lucrat la romanisarea Imperiului, 

sub: “punctul: de vedere legislativ, insă cu--uă - 

„mare discreţinne 2; dar, când-uă-chestie insem- . 

nată este în joc; pune la uă parte cu'torte multă 
indcăsnelă datinele locale sait regulamentele 

1) Cod, Justinian, ], cartea |, titlu 19, 2 și ciclu 22; cartea 

VUHI, tiţiv, 39; a se vedea și Corpus inseriptionum latinarum, t LVL, 

„4418, 1673. : : 

i Cod. Just. 5, C. VIlI, t. XL; Gaius 4, 100. .
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inunicipale-şi dă. preferința. fiscului,. mai. cu: 
scmăin. chestiunile de:vacanţă: de moştenire-).. 

Un ce care:nu: se:pote: tăgădui: membrilor: 
din: Gonsilid- Sacra, este-că: aii rămas'credin- 
cioși tradiţiunelor: predecesorilor: lorș. aplicân=- 
du-le şi:ei intrun: mod. serupulos;. Cu-tâte:a=- 
cestea, fiind-că adevărații consiliari: consultaţi 
de: Principe: erau, nu acei cari. purtau. acest: 
titlu,. ci:şefii oficiurilor; prefeoţii. pretoriului: 
ŞI i funcţionarii, s6u: magistraţii superiori; nu'e: 

de credut, că umilit agenţi. desemnaţi: sub. 
titlul do a consiliis sacris, să fi fost consultaţi 
asupra ltor chestiuni de cât cele reiative la 
interpretarea şi la aplicarea legei. | 

Nici nu se pot compara aceşti consiliari eu 
jurisconsulţii chemaţi la Consiliu de Adrian, 
cu aprobarea Senatului. Spre a se convinge de 
„acâsta n 'avem decât să luări in examinare sta- 
rea jurisprudenţei imperiale la ambele aceste 
epoci, pentru a nu da semă de distanţa care le 

desparte. Acestă stare de lucruri, care pregă- 
„teşce substituțiunea Consiliului Impărătesc la 
Senat, explică decadenţa şcolei jurispruden- 

1) Cod. Just. I, cartea X. t. X; 7, cartea VI, t. XXIV, 
„Cons, Imp, 6
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ților:la. acestă dată, şi justifică cele dise de: 

Lactanciu, că do: mnia lui Diocleiiari a fost pă- 
gubitără pentru sciihţa dreptului.. 

* a Înt adevăr, vădând cine-va. -simplicitatea 

cestiunilor” -aSupră cărora Împăratul este con- 

sultat: în Consiliul: săă, Sar: dice tă. nu mai: 
oste nici seiinţă,; nică. bargii,:. nică: magis-": 

ttatură,. Principele este neincetat silit să rein- 
timpine:i 1gnoranţa guverriatorilâr ptoviicielor 
şi să: intervină : „spre: ale arăta regulile care- 

“. trebue a-i: dizige.” 

 



pă e p.. iai CDI 

a ” _ ge : , 3 

i. , pa „i m ' 

DOZEI ȘI tii ae 

ps CAPITOLUL V cra ri 

m CONSISTORIUN! SACRUAI. 
ie af 4 “ IE: i. 

CR CE II 2 i , 

  

De, la “Constantin, Consilium Principiş devina Con- 
sistorium eram e fără ȘuDEuL, zustituţiunea Consis- 

Zortulul s'a atribuit lui Diocletian.— Refutațiunea 
Jistinctiunel ! ropuse: de Flaubold între auditoriu m si 

' consistorium:— Coremoriia/uf obicinuit în 'Consistoriul, 
Gompunăea Conisistoriulul; Viurocrâţia domneste îi: 
ir îusul:;- Consistoriul se adună de obiceiu la Pălatul 
Îwpertah — Președiuţa : Cousistoriulul.: Competința 

i Consistoriulul î în materiă legislativă, administrativă 

și judiciară. — Cat llustres făcând parte din Senat 
și din Consistoriu; aceste două adumări diliberă îm- 
Breună. Uă coustituțiune a dul Leon Filosoful des-
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fiinţă Senatus- Consultele şi pune capăt existenței 
Senatului. - 

De la Constantin, Consilium Principiş in 
numele de Consistorium sacrum. Unii Isto- 
rici ali pretins că Consiliul Impărătese pri- 
mMise deja, în timpul lui. Diocletian, acestă 
denumire de Consiștorium, se sprijinese spre 
acâsta pe textul. ce se ai în fruntea unei 
constituțiuni, menționate, in, codul lui Justi- 
nian 1) şi care sună, astetel: «Imperatores 
Diocletiunus et. Mazimianus, Augusti, în 

" Consistorio dizerunt.» (Ira păraţiă Diocletian, | 
şi Maximian, Augusti, ati spus în Consistoriul ; i 
dar precum arată intr'un mod judicios D, 
Cuq. 2 nu trebue să se vodă, în textul: “așa dat 
de. cât uă “nebiigare. de sâimă a unui “copist, 
care va, | fi inlocuit. cu, vorba, în Consistonioa 
ușitată, în timpul, stu, pe. cea, de, în Gonsilio, 

In. adevăr, uă,inscripţiune, care. a fost conser- 
vată, dă.unui.membru al Consiliului, sub Dio- 

1) Legea ! 12, IX. 47. 

2) Conseil des Enipereyre p 480.
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cânid ar di fost 'desetanat, dacă 'Coniliul e fi 
fost deja transformat î în Cânsistoriu, Sub acel 
de 'cones Consistării, în Consistoiio, Sati Coin- 
sistorianus 1). 

“Numele de Consistoriiurn dat vechiului Con- 
siliu Peinciar, se găsesce pentru întâia dâtă 
p& două inăcripţiuni din anul 353 d, tă ). 
Sa făcut întrehatea cur 'se uta nu- 

ciâr de la: Cotătantii; Coiisistătiuri era “ls 
calul Şarticulăr, sala Pălatalui unde Cosi: 
liul ținea ş&dinţele săle: In timpul lui Diccle- 
tiân; acest lâcâl 6ră nmit duditoriuni. 
„În genere se tespinge distincţiiiniea pro: 

pusă de Haubo!d, între COndistoritm şi Au: 
ditoriumi. Dipă acest âiitor tiumele de. cOn- 
Sistonium era paiticulăr păstrăt Consiliuliii 
funcţionând ci Cobsiliu' de Stăt, în âirilă: 
țiunile s6le administrative ; şi acel de audi- 

„î) Borghesi, Deuvrea, y, p. 500, Motnmscn, Noe memorie, 

. Bl, | 
2 TVilnaris; Cotpuă inseriatiomium lâtinarutm, VI, 1739, 1740, 

Willems, Droit public Romain, p. 568.
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„torium aceluiaşi „Consiliu. eyersăud atribu- 
țiunile sele judiciare, Texte -numerâse, ans 

Consistorium consiliului funcţionând, ca-i tz 
bunal judiciar 1. a e 
„Trebue să măr turisim cum .că ă, a atrihui lut 

Diocletian seu .Jui. Constantin sybstituţiunea 
numelui de Conşistorium, la acela de -Consi- - 
lium principis, stu de Consilia sacra, acesta 
nu oferă de cât un slabi interes istoric,de .6re; 
ce, Consistorium, reproduse organisarea. dată 
de Diocletian Consilielor sacre şi gompe- 
tința acestor consilii rămase aceaşi.,-Cu tote 
acestea, ceremonialul obicinuit în -Consisto- 
miumi arată. mai -rault supunerea tatulor: la 
voinţa upăratalui.. . SR 

Formele adoraţiunei,; ale. introducerei în si- 
nul adunărei. sunt intocmite ast-fel că -arnin= 
teaii timpurile marilor regi. ai Şiriei. - 

1) Haubolă, Disertatia, p. 230; Bethman-Hollweg, Der R5- 
imisehe Cirilprozess, IL, p. 9; Mispoulet, Les institutions 
politiques des Romains p. 335 ; Willems, Dr vit Public Homain, 
î. 1, p. 668.— Veqi și Legea 5, $ 8.2 și 3, Codu Justinian VII, 
63; Novele, Justinian, 124 

...
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Deja, sub Valerian, Consiliarii Împăratului 

nu mai stau lângă densul ca altă dată: Pers6- 

nele cele mai inalte aii singure dreptul la se:. 

dii': consulul, prefectul pretoriului şi.guver= 

natorul: Urientului (prăeses Orientis) şed -la 

drepta sa; -duces liimităs, şi prefectul provisi- 

“unilor anuale la Constantinopol la stinga sa; 

cei-l-alţi. Cousilieri stau în piciâre dinain- 

tea sa. ” 

Dacă cine-va examină cu atenţiune compu- 

nerea. Consistoriului lu. acâstă -epocă, a iinpe-: 

riului bizantin, recunsce îndată importanţă 

reformei fâcute, de. la. Diocletian în urmă, în 

organisarea acestui Consilii. Nu- numai ele- 

mentul senatorial a fost exclus; ci. încă predo- 

minanţa scapă persânelor din nobleţa nouă şi 

chiar Consalarilor, cari: nu se recomandă 

de cât prin un titlu deşert; predominanță 

"aparţine inalților funcţionari care implinesc 

un rol activ “lingă: Impărat şi pe care îi-a 

asociat guvernului “sii, precum . questor 

sacri palatii, magisle” o/ficiorum, comes 

sacrarum largitionum, comes 7erum, pri- 

valarum , cunoscuţi sub numele de comi=
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tes: illustres ; “cei-l-alţi consiliari, comites 
speclabiles, se numeau şi comiles. consis- 
loriani, su comites primi ordinis in con= 
sislorio.. Mai pre jos de ei, erau consiliariă 
extraordinari, comites consistoriani vacantes ; 
unii aveaii rangul de. situstres, cei-l-alţi de 
spectabiles 1). Unii funcţionari înalți, mai 
cu semă prefectul pretoriului, şi. magisrzi ” 

- mălitum praesentales aveau dreptul dea a- 
sista la şedinţele Consistoriului. 

Atuncând ochii asupra tabelei demnită- 
ților (Cuzsus honorum) a principalelor per- 
sonagie ale Imperiului bizantin, se constată 
că toţi ai exersat funcțiunile cele “mai mo- 
deste, dar și cele mai folositâre, nai 'nainte 
de a-ajunge la cele superiâre. Pare că favorea 
imperială nu le a fost dată de cât ca recom= 
pensă pentru serviciură reale. Ast-fel biuro- 
craţia a cotropit totul.. Vom vedea mai jos 
cum s'a făcut stăpină pe Consistoriul imperial. 
Biurocraţia, în posesiunea Consistoriului va fi 

1) Naudet, De la noblesse «4 des rfcompenses d'honneur chez 
les Romains, Ş 1V : creation des titres de comtea.
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atunci singura autoritate care va rehâne 
pe lângă “acea î şefului Statului. Insă prin 
organisarea sa: "particulară, va fi 'mai: pu- 
țin Consiliul Principelui de “cât: “al Iuipe- 
riului. Ma 

In Palatul Imperial 'se adună şi este convo- 
cal Consistoriul. Dar se pâte convoca şi în 
ori-ce alt loc, spre exemplu, când Impărătul 
călătorusce. Diocletian adună chiar consiliul 
si în Cire 3). 

“ Consistorul era 'presidat de Împărat şi ia 
“lipsa lui, de cestorul palatului su de prelec- 
tul pretoriului. Fiind-că moştenise cele mai 
multe atribuţiuni ale Senatului trebui să ţină 
adesea şedinţă, şi aprope intr'un mod perma- 
nent, nu numai pentru a regula tâte cestiu- 

nile de adininistraţiune generală, dar şi pen= 

tru a pregăti legile şi rescriptele imperiale 2), 
EI păstra atribuţiunile sele judiciare. Insă 

- multiplicitatea afacerilor administrative res- 
trânse forțamente rolul stii în acâstă privinţă. 

a 

1) Legea 12; Codu Justinian, IX, 47. 
2) Legea 30, Codu Theodosian, V, 18.
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Apelurile “facute inaintea Împăratului: erai 
d ohiceiii trimise la Prefectul pretoriului, la 
Roma, sai la. „Constantinopol. Theodosiu al 
Il-ea infiinţă, spre a le judeca, uă comisiune | 
compusă de ceștorul palatului şi de prefec- 
tul pretorialui de Urient A). 

Provesele- verbale ale. şedinţelor Coâsisto- 
riul sacru erati rerlactate de notari şi (pi= 

buni, sub direcţiunea luă primaniis. şi se- 
cundanus ; în chestiunile judecătoresci 
insă, acestă sareină era impusă impiegaţilor 
din - biurourile impăratalui (serinium libel- 
lorumm, aut epistularum 2), Coasiliul avea 
incă ca aprodi pe silentiarii cu decurionii pi ta 

In timpul lui Justinian, [Uluistres fiind sin- 
guri admişi a. face parte din Senat: Şi cești 
inari demnitari compunend asdîhenea Consis: 
toriul imperial, aceste două adunări care erau 

1 Legea 5, V,30; Novele Theodosiu, 2 ş 3. 
) Cassiodor, Vi, 5; Legile 32 şi 39. $ 1; Codu Justinian, VII 

62; și XU, 8; Codu Theodosian; VI, 3. 

3) L. 2. C, Theodosiaa, VI, 10; L.7 Idem, YI, 25;. Grpţer Iu- 
script. p, 449,7; L a.C. Justinian, Il, 24; L. 32, $2 și 4
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compuse 'de'aceleaşi'elemente şi careerau chiă: 
mate::a “delibera ::asupra 'aceloraşi “chestiuni, 
naveau nici un cuveut a se afla: impreună, în 

“fiinţă; una-trebuia să absârbă pe 'cea-laltă. 
Senatul, instituţiune învechită, făcu lo 'Con- 
sistoriului sacru, sait':rnai bine dis se contopi 

cu-Consistoriu.: i... er 

Acest mod de a proceda, aduse uă confusiune 
complectă a. atribuţiunelor celor două adunări 
şi Consistoriul, sub numele de Senat, dete Se:. 
natus-Consulte. Uă, constituţiune a lui Justi: : 
nian, descoperită de curând, ne face cunos- 
cut că Senatul şi “Consistoriul: imperial deli- 
Dberau impreună !;: | 

Mai în urmă, uă altă constituţiune a lui 
Leon Filosolul,. ridică Consistoriului dreptul 
de a da Senatus-consulte, imprumutând nu- 
mele şi autoritatea Senatului... | 

«Ne amplius senatus-consulta fiant. Nam- 
que ex quo senatoriam administrationem 
imperatoria majestas sibi. vindicavil, inu- 
„tilem eam esse judicari debeal; si cum uli- 

1) Bethmann Folweg, III, p. 100, No. 81.
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libus -conjugeretur, et îneptum et super- 
vacuum esse». (Să nu :mai “fie 'senatus-con= 
sulte. Pentru că, de când inaiestatea imperială 
a revendicat pentru sine-administraţiunea se- 
natorială, acesta a trebuit să fie judecată ca 
nefolositâră şi era inept şi de prisos a o uni 
cu nişce inshituţiuni folositâre 1). 

Aşa dispar cele din urmă rămăşiţe ale Se- - 
natului şi ale puterei senatoriale, câre n'avu 
de atunci incolo vre uă existență,. de cât în 
istorie, şi care fură de atunci inlocuite de Con- 
sistoriul imperial, al. cărui rol şi durată regre- 
tăin că nu putem urma nai departe. 

Să ne fie acum permis a stirşi studiul nos 
tiu, dicăid cu poetul latin : 

„3 î + HI€ Gestus arlemque vepoho. 

1) Aocle, Impărătu Leon 78, -
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Ex REGIA:: 2) 

Sub acest titlu: e cunoscută. uă lege: pe “care 
ne ai i transmis! o trei texte juridice care sunt 

po - a | 

“i Tv.  Gravina Esprit des lois Romaines, p. 231 și urm: 
"A. Bouche- -Leclereq,. Miianel. des Institutions Romainiea p: 147, 
148 şi nota 1; Ch: arles Mayuz, Elements de Droit. Romain, Bru- 
xelies, 1, p. 107 şi 103; Bruns,  Fontes Juris romani „antiqui 
p. 128; Misponlet: Les institutions politigites des Romaius, t.1, 
p..237 şi urs; ;367.—378 ; Ortolan » Ezplication historiguie” des In- 
stituts de Justinian; t. A, No. 34]; Accarias, Prtcis de Droit Ro- 
„main, t. I. No; 17; de Fresquet, Traite clmentaire de Droit 
Romain, t.1I;p. 80; Charles<Giraud, Histoire du Droit Romain; 

"Th; Mommsen, Roemischies Staatsrecht, + Ip: 837: i urm: de a-. 
celași, Der Begriff des Pomerium, hoemische Forschungen, 1, p.- 
24— —41; W. Rein, Lez Regia in Pauly's. Real. -encyclopădie der 
classischen Alterthumoissenschaft, Stuttgart, 1842 — 1866 ;: 

„Fânyzehn roemische 'Urkunden, p. 20, Halle, 1845; Henzen, Cor- 
pus Inscriptianuin laţinarum, „VI, No. 930; Hugo, Geschichte des 

: rămischen Rechts, p. 274 (XI A ediţie); Ihering, Geist des râmi- 
+02 Sschen. Rechis; MILL. p. “985 şi urm.; Walter, Geschichie des rămi- 

*scheh-Rechis, $273 şi Nota 59, 60; Dr. H. Danz Lehrbucl, der 
Geschichte des râmischen Rechts, $ 51, b. 487.



96 CONSILIUL IMPERAȚILOR 

opera lui Tribonian, și un al patrulea, atri- 
bait jurisconsultului Ulpian. 

» Calilicaţiunea de Regia nu se'găsesce insă. 
la nică un. autorelasie, şi în nici un monu=: 
ment epigrafic. Prin acestă lege, poporul Ro- 
man ar fi renunţat—la un moment dat—la 
tote drepturile sele, transferându-le de vecă 
impăratului şi. urmaşilor săi. | 

l dea acestei leuie tot atât de necredutea și le-. 
„gea însăși. Ea ar fi conterit | wmpăratului, printre 
- alte privilegii, acel.de a. edicta 1ot..ce va-crede 

cu, cale.pentru: Stat; ea i acorda: prin: urmare a-- 
tot-puternicia, şi dreptul.de- a numi insăşi: pe 
urmaşul: săii. Noi credem.că acest drept. a fosti, 
nici, uă.dață, perdut saă: părăsit:oficialmente,,. 
cel: puţin. in-ce- priveşce Senatul care la pus. 
de mai-multe: ori. în aplicaţie, căci: dacă acestă, 
adunare. perdluse.de. fapt: t6tă: autoritatea; sa, 
ea: a- urmat: să existe în. formă: Politica im-. 
păraţilor cerea. acesta... 

 In.fine, cum, să: admitem. că'linpăraţii” nu: 
s'au ten:ut de a lovi in susceptibilitatea popo- 
rului rotman,, atât. de. sensibil „pentru. tot ce.
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deştepta uăamiitire a regalităţei, ŞI că ei au 
culezat să se sprijinescă: pe uă lege egală, 
adică pe uă rămăşiță-a acelei regalilăţi care 
i-a rămas vecinic odiâsă ?, : 
„Eacă, dupe părerea generală: a autorilor; 

„adevărul asupra acestei faimiese' legi: ea nu 
este alt ceva de cât legea personală, votată de 
Senat, şi aclamată de popor, în câmpul lui 
Martie; în fav6rea fie-cărui Impărat, la suirea 
sa pe tron. De Gre-ce acestă lege nu prea se: 
șchimba, ea sa -putut numi întrun mod ge: 
neral: lez regia, lea: de iribunitia potestaie, 
saii lex de imperio, fără a numi pe impăra- 
tul cu numele său. . : 

Din secolul din urmă, acesta e >. sensul în 
„care jurisconsulţii înţeleg legea: numită, lex 
„regia. Descoperirea sa Sa făcut la 1349, sub 
pontiticatul lui Clement VI, ea nu a-fost publi- 
cată de cât in secolul al XVI-lea, şi au trecut 
secole până să se bănuiască importanţa -în- 
scripţiunei care o 'relată. Dacă ar [i fost o- 
pera unui falşificator, cum ar fi rămas ea'atât 
timp ne luată în seamă, şi cu ce scop s'ar [i 
plăsmuil ? Credem dar că putem, invocând 

Cons. Imp, 7
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autoritatea lui Mommsen, Henzen şi Bruns, 

să primim acest document cu deplină încre- 

dere ; făcând insă reservele, care le am arătat 

maj sus, în cea ce priveşce origina ei, şi ade- 

văratul nume care i-ar conveni mai bine de cât 

acel pe care 7] pârtă. 

Originalul acestei legi este săpat pe uă tablă 

de aramă, transferată prin ordinele Papei Gre- 

goriu XIII la Roma in Capitol, unde am vă- 

duo în Museul Capitolin;: ea datează de 

la suirea pe tron a împăratului Vespasian, de 

acea se numeşce une ori lez de imperio Ves- 

pasiani. 

Mai mulţi autori 1) ai. reprodus în lu- 

crările lor textul acelei legi, noi il dăm 

aci după Fontes Juzis Romani antiqui 

de Bruns, care ni se pare că a reprodus'o 

mai corect. | 

Am incercat a da uă traducere cât de exactă 

posibil a acestei legi, al cărui inceput şi sfir- 

1) Acâstă lege se mai găseşce în colecţiunea lui Gruter, în 

Gravina, Orig. jur. civ. p. 231 şi urm.; în Heineccius, Antigui- 

tatum romanarum, Î, 2, 67; vedi Cramer De Wespasiano s. de 

cita ct legislatione Vespasiani, lena 1785.
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„“Sitisunt necomplecte.. Persâne competinte au 
incercat să reconstituie acestă lege cu-ajutorul 
“scriitorilor clasici şi cu texte epigrafice care se 
'raportă la diferiţi Impărați. Numele de Iuliu, 
'dat printr'acest monument legislativ lui Ti- 

„“beriu şi care nume nu se recun6şce acestui 
Impărat prin vr'un document s6u monument 

“a lăcut să să nască indoelă despre autenticitatea 
legei Vespasiane; unanimitatea aprope însă 
a autorilor o priveşce ca reală. 

Eacă acâstă lege: 
des. . 

“LEX DE IMPERIO VESPASIANI 

» =. foedusve cum quibus “volet facere liceat 
ita, uti licuit divo Augusto, 'Tiberio lulio Caesari Au- 
'gusto. Tiberioque Claudio Caesari Augusto Germa- 
"nico; 

utique ei senatum habere, relationem facere remit- 
tere, senatus consulta, per relationem discessionem- 
que facere liceat ita, .uti licuit divo Augusto, 'Tiberio 
Iulio Caesari Augusto, 'Tiberio Claudio Caesari Au- 
gusto Germanico ; | | | 

utique cum ex voluntate auctoritateve iussu man- 
datuve eius praesentove eo senatus habebitur, omnium
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rerum ius perinde habeatur servetur, ac si e lege se- 

natus edictus esset, habereturque ; 

utique quos, magistratum potestatem imperium cu- 

rationemve cuius rei petentes, senatui populoque Ro- 

mano commendaverit,  qubusque  suiTragationem 

suam dederit promiserit, eorum comitis quibusque 

extra ordinem ratio habeatur ; | | 

utique ei fines pomerii proferre promovere, cum ex 

republica censebit esse, liceat ita, uti licuit 'Tiberio 

Claudio Caesari Augusto Germanico; 

utique quaecunque ex usu rei publicae maiestate 

divinarum humanarum publicarum privatarumque, | 

rerum esse censebit, ei agere facere ius potestasque 

sit ita, uti Divo Augusto, Tiberioque lulio Caesari 

Augusto, Tiberioque Claudio Caesari Augusto Germa- 

nico fuit; | 

utique quibus legibus plebeive scitis- scripturm fuit, 

ne divus Augustus, 'Tiberiusve Iulius Caesar Au- 

gustus, Tiberiusque Claudius Caesar Augustus Ger- 

manicus tenerentur, iis legibus plebisque scitis impe- 

'rator Caesar Vespasianus soluius sit; quaeque ex 

quaque lega rogatione divum Augustum,' 'Tiberiumve 

lulius Caesarem Augustum, Tiberiumve Claudium, 

Caesarem Augustum Germanicum facere oportuit, 

ea omnia imperatori. Caesari Vespasiano Augusto fa- 

cere liceat;
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. utiqgue quaecunque ante hane legem' rogatam 

acta gesta decreta imperata ab imperatore Caesare 

Vespasiano Augusto iussu mandatuve eius a quoque 

sunt, ea perinde iusta rataque sint, ac si populi ple-. 

hbisve iussu acta essent. 

SANCTIO 

Si quis huiusce legis ergo adversus leges regationes 

plebisve scita senâtusve consulta fecit fecerit, sive, 

quod eum ex lege rogatione plebisve scito senatusve 

consulto facere oportebit, non fecerit huius legis 

ergo, id ei ne fraudi esto, neve quit ob eam rem po- 

pulo dare debeto, neve cui de ea re actioneve iudi- 

catio esto neve quis de ea re apud se agi sinito. 

LEGEA IMPERIULUI LUI VESPASIAN. 

(o... Să "i fie permis (lui Vespasian) a face 

tratate cu cine va voi, ast-fel cum a fost acâsta per- 

mis divului August, lui Tiberiu Iuliu Cesar August, 

și lui Tiberiu Claudiu Cesar August Germanic; 

să 71 fie permis încă a presida Senatul, a "i face 

proposiţii, a pune la uă parte pe cele care ar fi făcute 

„de alții, astfel cum a fost permis divului August, lui 

Tiberiu Iuliu Cesar August, etc.; 

de asemenea, când, după dorinţa sa, asupra invi-
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taţiunei 'sele, asupra ordinului săii, Senatul va fi con- 
vocat prin representantul săi, s6i prin el însuşi în. 
personă, ca tot ce se va face să fie privit ca regulat 
şi valabil, absolut ca şi cum adunarea senatorială ar 
fi fost convocată și ţinut ședință conform cu legea; | 

că ori-ce candidat care ar cere cu rivnă uă ma- 
gistratură ordinară, uă sarcină, conferând fie potestas, 
fie i, imperiu, uă magistratură extraordinară, ori-care 
ar fi, pe care Impăratul Tar fi recomandat Poporului 
săi Senatului, s6ă cărui î ar fi dat s6ii promis votul 
sti, să fie ales extraordinarmente ; 

ă Y fie permis (lui Vespasian) de a apropia sâu a 
duce mai departe limitele ocolului urbei (pomoerium) 
când va crede tolositor republicei, precum acâsta a 
fost permis lui Tiberiu, Claudiu Cesar August Ger- 
manie ; : i. 

să aibă dreptul şi puterea de a îndeplini tote actele 
care va judeca folositâre republicei şi demne de ma- 
iestatea lucrurilor divine și umane, publice și private 
ast-fel cum acesta a fost permis divului August, și lui 
Tiberiu luliu Cesar August, ete; : | 

Impăratul Cesar Vespasian să fie deslegat de a ob- 
serva legile și plebiscitele de care divul August, Ti- 
beriu Iuliu Cesar August, etc., aii fost expres scutiţi ; ; 
şi că tot ce acești împărați ai avut dreptul să faca
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în virtutea oră-cărei legi sâu ori-cărei alte disposiţiuni 

legislative, Impăratul Cesar Vespasian August să aibă 

asemenea dreptul de a face, . 

Că tote actele, faptele, decretele, ordinele isvorând 

dela Impăratul Cesar Vespasian August, și tot ce s'ar 

fi îndeplinit în virtutea comandamentului. sti, stu 

prin ori care delegat al stă, înaintea votului presen-. 

tei legi, că tâte acestea st fie privite ca juste, să fie 

ratificate, ca și cum aceasta ar fi fost făcut din ordi- 

nul Poporului sai al Plebei 

SANCTIUNE.: 

Dacă cine-va, conform cu acâstă lege, a făcut sai 

este să facă ceva care ar fi contrariu legilor, dispo- 

sițiunelor, plebiscitelor sâi senatus-consultelor, sâii 

dacă, din contra, conform cu acâstă lege, n'a făcut 

cea ce trebuia să facă în virtutea unei legi, unei dis- 

posiţiani, unui plebiscit, s6ă unui senatus-consult, a- 

cesta să nu “i fie vătămător ; să nu fie ţinut în acestă 

privinţă a plăti uă sumă câtre popor; ca nimeni să nu 

potă obţine în contra lui, nici acţiune nici hotărire 

şi că nici vre uă autoritate să permită ca să înceapă 
înaintea €i vre uă instrucţie pentru acest motiv. 
, 

Ar Îi prea lung şi grău pentru noi să facem 

un comentariu a diferitelor paragrafe ale dis- 

>



104 „CONSILIUL IMPERAȚILOR 

posiţiunei legislative de mai sus; rugăm pe 
cititorii se consulte în acâstă privinţă, scurta, 
dar substanţială explicaţie, dată de d. Mispou- 
let în opul săi «Les institutions politigues 
des Romains», precum şi acea a d-lui Mom- 
msen în cartea sea: Roemisches Staatsrecht.



| NOTA B. (/a2g.27) 

CONSTITUȚIUNILE IMPERIALE !) 

Constituţiunile imperiale, una din isvârele 

dreptului Roman, au inlocuit plebiscitele şi 

senatus-consultele, In adevăr,. se scie cur 

Cesar August făcu; când deveni singur stăpini - 

tor, săi se dea cu încetul tâte demntăţile, tote 

1) de Fresquet, Traită €lEmentaire de Droit Romain, ti. p. 

79—82 ; Ortolan, Explication historique des Instituts de Justi- 

nien, t. 1, N. 340; Ch. Maynz, Eldments de Droit Romain, t 

1, p. 1831—134; Ch. Demangeat, Cours €lementaire de Droit 

Romain, t. 1. p. 99—103; Bruns, Fontes juris romani antiqui 

p. 134% și urm.; Mispoulet, Les institutions politique des Ro: 

mains, t. 1. p. 270—272; A. Rivier, Introduction historigue au 

Droit Romain, Bruxelles, 1881, $ 174—176; Bethman-Hollweg 

„ Der civilprozess des gemeinen  Rechts, în geschichtlicher Ent- 

“wvicklung, Bonn, 1866, $ 149; Ad. Fr. Rudorfi, Roemische Rechts- 

geschichte, Leipzig, 1857, t. 1, $ 79; F. Walter, Geschichte des 

roemischen Rechts, bis auf Justinian, Bono, 1861, $444 şi 445.
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magistraturele superidre ale anticei Rome. 

Acestă usurpare se făcu însă fără sgormot, şi 

Montesquieu a putut spune, comparând pe 

Sulla cu Octav: «Sulla, om necăjicios duce cu 

„violenţă pe Romani câtre libertate; August, 

tiran şiret i conduce incet'spre servitute.» 

Pentru a conţine mai bine pe Romani, Au- 

gust iși însuşi pe nesimţite puterea legislativă; 

insă. nu o usurpă în realitate; acestă putere îi 

era coricedată, de lex regia, precum am. dis 

deja, lege despre care am dat uă idee reprodu- 

când chiar textul ei. Iacă ce die în privinta 

acesta, mai înteiu Uipian : «Quod principi 
placuit, legis habet vigorem»!) şi în urma ivi, 

Institutele lui Justinian: «Cum lege Regia?) 

_quae de ejus imperio lata est, populus ei et 

în eum, omne iu imperium suum el poles- 

tatem concedat (Pentru că, prin lez regia 

care Pa inzestrat cu puterile sele, poporul îi 

cedează, şi transinite intr'insui t6tă forta şi 

„tâtă puterea sa). 

1 Cart. 1 Pr, Dig. De constat, princ. |, d... 

2) Cart, |, C. Il$6. .
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“Constituţiunile impăraţilor sunt de. patru 

feluri: edicte, decrete, rescripte şi mandate!) 

«Constilutio prineiwpis est, dice Gaiu?, gquod 

împevator decreto, vel edicto, 'vel epistola 

constituit. "Nec unquam dubilatum - est, 
quim id legis vicem oblineat; cum ipse im- 
perator per legem imperium accepiat»(Con- 

„stituția principelui este cea ce impăratul sta- 
bilesce printr”un decret, un edict sâu uă epis- 

tolă ; nu. s'a indoit nici-uă-dată nimeni că 
acesta ţine loc de lege, de Gre-ce impăratul 
insuşi primeşce împerium printi”uă lege). 

. 

ŞI. 

„_ Edaete.— Se dă numele: de: edict unei or- 

donanțe generale, prin care impăratul făcea 

un regulament noii asupra unei materii 6re- - 

care. Cele mai multe edicte aii un caracter 

1] Impăratul întrebuința cerneală de -purpure. pentru a' scrie 

rescriptele, edietele, etc. O găsim pe diplomele împăraţilor, de la 
Leon ] până la căderea Imperiului grec (Biblioth ăque raisonnde 

de la diplomatie grecque . 1, p. 309—514, : 

21,85. ?
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local saii adininistrativ. Savigny 1) admite 

numărul de:23 pentru edictele în materie de 

'drept-privat de la August penă la Septim-Se- 
ver, şi din care numai patru aparţin lui Au- 

gust, patru lui Claudiu, ete. Acesta nu tre- 

bue să ne mire; primii împărați, pentru a face 
să se creadă că mai există republica, avură 

grija de a conserva comiţielor prerogativele 

lor. legislative 2). Trebue să adăogăm că im- 

părații dădeau numai în calitâte de ma- 

 gistrați decretele saii edictele lor. Cea ce 

probează acâsta, e că multă vreme ordo- 
nanţele de felul acesta n'aii avut forţă obli- 

gatoriă “decât in cursul vieţei impăratului 

„care le făcuse. Numai dacă le confirma Sena- 
tul, obțineau uă autoritate perpetuă 3). Când 

însă impăratul, în loc de a representa pe pri- 

mul magistrat al republicei, fu considerat ca 

1) Irait€ de droit romain t. 1 Ş 21, nota d. 

- 3) "In legea 3, C. II, 43, Si minor, cuvântul constituțiune 

„este pus în oposițiune cu cuvântul rescripte, 

3) Giraud, opu citat, p. 258; Sueton, Claudiu, 1I,  Domitian 

cap. ult. -
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stăpinul absolut al lumei romane, atunci edic- 

tele fură privite ca legi ale imperiului 1) 

După Constantin, constitaţiunile imperiale 

se propun de questor sacri palatii, în ințe- 

legere cu înalții demnitari ai Imperiului (pro- 

ceres) ; ele sunt după acea supuse deliberăre! : 

Senatului. După acâstă încercare ele se trans- 

„mit consistoriului imperial şi se redacteză in 

biurouri (scrinia). Ele se publică cu semnă- 

tura împăratului şi contra-semnătura a qutes- 

ton sacri palatii  Prefecţii pretoriului pri- 

mesc uă copie de pe ele, şi o transmit la ren- 

dul lor guvernatorilor, pentru a fi afişate pe 

pieţele publice şi citite în pretoriul tribunale- 

lor. Legile făcute de unul din impăraţi, după 

5) Un scriitor cu sutoritate, Gibbon, descrie întrun chip pă- 

trundător progresele puterei legiuitâre a împtraţilor. „Se vede 

că' Adrian a fost cel dintâiii, dice ilustrul istorie (t. Il p. 169) care 

Iuă fățiș, și pe deplin, puterea legiuitâră; îngăduirea timpului 

săi, absenţa sa îndelungată din Roma, autorisară acdstă inova- 

” iune atât de analogă cu activitatea, spiritului stă. Urmașii săi 

adoptară aceaşi politică, şi, după metafora cam sălbatică a lui 

Tertulian, „securea edictelor și a rescriptelor împăratului rări 

pădurea întunecâsă și spinosă a vechilor legi.“
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iunpărțirea imperiului, se trămiteau celui-l-alt 
spre ale promulga in acelaş mod :). 

ŞII, 

Decrele.— Sub numele acesta se coprind: 
tote hotăririle pe care Principele, ca magi- . 
strat, învestit cu jurisdictio, le pronunţă în 

afacerile în care. avea să judice, în primă in- 
stanţă scu in apel, dar tot. d'a una întrun 

od definitiv 2) și executoriu. | 
Pe timpul primilor împărați, aceste sen- 

tințe asupra chestiunilor importante nu se dă- 
deau decât cu participarea Senatului ; putin 
mai tirdiu insă, ei cerură concursul Consi- | 
Jiului impărătese; La, început, aceste decrete 
nu aveau putere de lege decât pentru casul 
pentru care se dase; dar principiele pe care 
le fixau se bucurau de uă mare autoritate în 
tote casurile analâge ; jurisconsulții le citau 

- 1) Cod. Teod. IX, 19,3;1Y,1, 1; Cod. Just. 1, 14, 2,3și8; 
Symm. Epist. X, 2, 

2) Fragment, 22, 26, Dig. De appellationibus 49, 1; Fr. 38 
Dig., de minoribus 4,4; Fr. 22, pr. în fine, Dig. ad.. S. Cure- 
bell, 36, 1; Sueton, Octav, 23; Dion Casiu LII, 21, 23,
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adesea, şi făceau colecţiune de ele 1. Justi- 
nian făcu nă inovaţiune în privinţa lor: hotă- 
tirile delinitive avură putere de lege şi fură 
aplicate în tote casurile analoge 2). 

Ş UI, 

Rescriple.— Ast-fel se numesc răspunsu- 
rile scrise pe care impăratul le adresa particu- 
larilor sai magistraţilor care ?1 consultau asu- 
pra unui punct indoios de drept şi ?l rugau 
să dea el insuşi uă decisie 2), In casul acela, 
chiar sclavii puteau să se adreseze princi- 
pelui 4). Rescriptele aveau diferite nume, 
după modul in care se făcuse răspunsul. Când 
răspunsul era scris alătură de cererea, şi sem- 

nat de irmpărat cu cernelă purpuriă, rescrip-. 

tul se numea adnotatio saii subscriptio. În 

cele mai multe casuri, sub forma acâsta s'a 

1) Se citează Pauli libri Decretorum. 

*) L. 12, C. de leg, 1, 14. 

3). 7, pr. C. De dirersis rescriptis, |, 93; Fr. |, Ş 1, Dig. de 

" „const. pr. |, 4,4; Frag, D. de lege Bhodia, 1% 2; Pliniu epist. X, 

71, 72, 74, 77 și  passin. 

LL, 6. C, De precibus imperatori aferendis 1, 19; L. 6, C. 

de testamentaria maniumissione, 7, 2,
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dat răspunsurile persânelor particulare ?), 
motivul este lesne de înțeles: era necesar ca 
magistratul cărui se presinta rescriptul să cu- 
nâscă faptele pentru care se trămisese r&spun- 

“sul imperial. Când răspunsul se ficea prin- 
iruă scrisâre separată, rescriptul se numea 
epistula 5). Insă, când rescriptul era făcut 
printr'un act solemn, când Impăratul îl a- 
dresa unei corporaţiuni, unei cetăţi sau unui 

corp constituit, şi când avea privire la un ser- 
viciu public, rescriptul se numea pragmatica 
sanciio. În i6te aceste casuri, şi dintrun 
ore-care punct. de vedere, se pote dice că 
Impăratul îndeplinea oficiul de jurisconsults). 

Autoritatea pe care o aveau rescriptele era 
destul de restrinsă, afară de escepțiuni nume- 
„rose, in cari ele aveau —ca şi edictele —uă, 

1). Gaius 1, $ 94% Fr. 1, $ 1, D., De const, princ, Î; 4 L. 
10, C.'Th., de dirers. ofic. 12, 60; L. 5., QC. Th. De itinere mu- 
niendo 15, 3; Nov. 1heod., 8; De naribus non excus. 

2) Uă epistula de aceste s'a găsit pe malurile Auviului Thyra 
(Dnistru do azi) aprâpe de orașul Alkerman în Basarabia, și s'a 
publicat pentru prima, Oră în actele Societăţei istorice din Odessa. 
Nu se pote citi de cât partea din urmă a acestei epistulae, dată 
de împărații Sever și Caracalla, şi expediată legatului provineier 
ca să o aducă la cunoscința locuitorilor, 

3) Maynz, Op. citat t. 1, p. 132 şi nota 64; Legea 7, C, De 
dicersis zescriptis I, 23; L. 15, C., De prozimis sacrarum 
scriniorum 2, 19,
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putere obligatoriă pentru toţi 1). Neapărat ju= 
decătorul era dator se respecte _rescriptul, 
însă numai în casul particular pentru care fu- 
sese dat, şi în care avea necesarmente putere 
de lege. Şi apoi, reseriptul nu constitua un 
drept. decât pentru cetățeanul care fusese favo- 
risat cu dânsul; și acest drept transmisibil, 
moștenitorilor sei, nu putea se fie legitim in- 
vocat decât de persânele interesate in afacerea 
care provocase reseriptul 2). 

Simţim aci trebuința de a desvolta cea ce 
„am spus mai sus despre forța legală a 
decretelor şi a rescriptelor. După Savigny, a- 
ceste decrete şi rescripte se aplicau numai spe- 
țieă care le dase naşcere. Puchta în Cursus 

der Instituliones al săii?! probează, până la 

evidenţă că acâstă opiniune este greşită. Mat 
inteii, dice densul, e neindoios că: regula 

"a 

stabilită printr'un plebiscit, un senatus-con- 
sult sii chiar un edict al Împăratului are 

1) Savigay, opu citat t. |, p. 127. 

2) Savigny, loc cit.,p. 131; [L. 4, 1.12 » S$ 2,10, G. Th. De 
diversis reser, "iptis 1, 2; L.2, c, De dicersis reser pipi, 23, 
DT.I$UL 

Cons. Imp. N 8
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„uă valore absolută, şi că ea se aplică la tote 

casurile analoge. Intr'adevăr, Gaius, în cartea 

1 $ 5, al cărei text am dat mai sus, pune în- 

tocmai pe aceaşi treaptă diferitele speţe de 

constituţiuni: decret, edict, rescript, şi pentru 

a face cunoscută valorea juridică a unei Con- 

stituțiuni,: ori care ar fi felul. ei, se servă de 

aceleaşi cuvinte pe care le a intrebuinţat pen- 

tru a ărătă pe acea a plebiscitului și a senatus- 

consultului. Gaius nu are simplicitatea de a 

spune că decretul nu are putere de lege decât 

pentru speța cu ocasiunea căreia a fost dat; 

„acestă putere trebuia neapărat să se întindă 

la tote, casurile similare. Pentru rescripte in. 

special, aflăm că Impăratul Macrin avu idea 

de a desfiinţa rescriptele predecesorilor sei ; 

eacă cum se esprimă asupra acestui punct Ca- 

pitolin : 

Fuat în jure non incallidus, adeo ut sta- 

duissel omnia vescripla velerum princi- 

pium tollere, ut jure non rescriplis agere- 
tur, nefas esse dicens leges videri Com- 
modi et Caracalli, et hominum imperito- 
rum voluntales, cum Trajanus nunguam 

sa
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bhbellis vesponderit, ne ad alias causas 
acta proc, erentur que ad gratiam com 
posila viderentur. 

(Nu fu lipsit de inteligență juridică, ast-fel 
că decisese să desliințeze tote rescriptele ve- 
chilor Principi, voind să se judece după drept, 
nu după rescripte; el privea ca uă crimă să se 
considere ca legi voințele unui Commod, unui 
Caracala și a 6menilor necompetenți, pe când 
Traian nu răspunsese, nici-uă-dată la libele, 
de irică să nu se invâce în alte cause fapte 
care s'ar vedea că nu tind de cât a capta bu- 
na-voința judecătorului). | 

Ar [Îi avut Macrin acâstă ideă, dacă res- 
criptele nu ar fi avut în principiu puterea ab- 
solută a unei legi ? | 

Dar să urmăm demonstraţiunea n6stră. 
După termenii legei care i da imperium, 
Împăratul are dreptul să facă tot ce crede cu 
cale, prin urmare şi acel de a face cutare de- 
cret. saii rescript, pe care ”] crede necesar, şi 

» pentru ca acest decret sală rescript să aibă, pu- 
terea unei legi, ajunge ca el să puroeadă de la 
voința Împăratului. Cum să ne'asigurăm des-
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pre acâsta,: când el nu sa exprimat lămurit 

asupra acestui punct ? Chestiune de interpre- 
tare care privesce pe jurisconsulţi. 
"Apoi pentru a opri ea rescriptul să se fal- 

sifice, el era supus unor forme esteriâre, ri- 
guros determinate 1). 

Dar, ori câte precauțiuni s'ar îi putut: lua. 
se putea întâmpla ca petiţionaru! să [i obţinut 
un rescript pentru fapte care nu mai existau, 

seu care fusese cu totul modificate, atunci 
partea opusă avea dreptul de a face uă cerce- 
tare asupra modului în care se ohţinuse res- 
criptul 2). 

Pentru a impedica. asemenea fraude, se 
vede că Traian, celd intâiii, nu mai dete re- 
scripte după singura cerere a părților şi nu au- 

torisă pe judecător se ceră vre unul decât în 
casuri cânul era să. se indrepteze legea 3). 

Totuşi rescriptele, care compun cea mai 

mare parte din codicele lui Justinian, aii spo-: 
1) Sarigny, p. 132; L. 3, 4, 6; C. De diversis descriptis 1, 23; 

L. 1, C, Theod. 1, 2, 
2 Savigny, p. 132, L.7, c. De dicersis rescriplis 1, 23; L. 

8, Si contra jus, |, 2. 

5) Gibbon, opu citat p. 170; Savigny opu citat t. I, p. 132,



LA ROMA ȘI LA CONSTANTINOPOL 117 

rit într'uă proporţiune considerabilă corpul 
dreptului rotnan ; jurisconsulţii le: dădeau 
mare atenţiune şi făceau colecţiuni din ele 1) 
ŞI lucrul este natural; împărații se adresau 
în genere pentru a redacta acele reseripte la 
jurisconsulţii care fâceau parte din Consiliul 
lor. Mai cu seamă decretele se dau in Consi- 
liul: în auditorio Principis 3) Uă altă probă 
incă că un mare număr de constituţiuni au 
fost făente de Impărați cu ajutorul Consiliului 
lor, este cea ce ne spune. Lampridiu în Ale- 
zandru Sever ?). | 

Leges de jure populi et fisci moderatas 
et înfinilas sanzit, neque ullam constitu- 
lionem sacravit sine viginti jurisperitis, et 
doclissimis ac sapientibus vinis,. îisdemque 
dissertissimis non minus quinguuginta, ul, 
non minus în consilio essent sententiae 
quam senalus-consultum conficereni,. . . 

1) Se citează Adriani sententiae et epistolae a Dositheo ma- 
„ gistro libri tres ; Dirorum 'Fratrum libri XX Constitutionum 

“a Papirio Justo.. 

21, 22 Pr Dig, 4a Senatus-c, Trebell C. 86, Cap. 1. 

3) Alexandru Sever, 15,
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(EI sancţionă legi moderate și în număr in- 
finit, privitore la drepturile: poporului şi la a- 
cele ale fiscului, şi nu promulgă nici uă con: 
stituţiune fără ca să fi fost preparată de doui- 

deci din cei mai învăţaţi jurisconsulți, şi. de 

omeni inţelepţi, asemenea buni vorbitori, 

care nu erau mai puțini la număr de cinci-deci 

aşa în cât numărul voturilor. exprimate in 

Consiliu nu era mai mie de cât acela care era 

prescris spre a se daun Senatus-Consul4). 

$1V. 

Mandate.— Mandatele sunt instrucţiunele: 
adresate funcţionarilor, şi care aveau să le 
serve ca liniă de purtare. Cele mai multe ce 

ne aii rămas sunt privitâre la dreptul criminal 

şi la măsurile poliţienesci 1). 

Autoritatea mandatelor era tot-d'a-una res- 
„trinsă la provincia pentru care fusese date. 

Avem şi câte-va mandate despre materii 

| Brisson De formulis, Car. 3. cap. 84; Dion. Cassiu [ III, 
13 ; Pliniu Epist, X, 64,
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de drept privat; ele sunt insă puţin 'nu= 

merge Î.. | i o 

Bacă care sunt diferitele feluri de Constitu- 

ţiuni, ne rămâne numai să adăogăm puţine 

. cuvinte în privinţă epocei la care apar ele pen- 

tru prima dată în dreptul roman. De și cea mai 

veche constituţiune imperială, pe care o găsim 

în diterite colecțiuni, datâză numai de la A- 

drian, nu ne indoim:a spune că existau con- . 

stituţiuni imperiale chiar înainte de acest 

Principe. 

Am indicat mai sus patru edicte ale lui 

August, altele ale lui Claudiu, ş.c.a. 3; 
este asemenea un lucru cunoscut că August a 
dat adesea instrucțiuni. şi mandate guvebnato- . 
rilor unor provincii ale imperiului. Se maiseie. 
că particularii se adresară adesea la August ce- 
rendu'i protecţiunea, seu pentru a obţine scu- 
tirea de efectele unei legi, su ui subvenţi- 

1) Maynz, opu citat, t. [, p. 133; Fr. 1, pr. Dig, De testa- . 
mento mnilitis, 29, 1; Fr. 2. 81, D. De his guce ut indignes au- 

, feruntur, 34, 9; L. 6. C., De nuptiis, 5, &, 

3) L. 2, pr. ad. C, C. Vell., 16, 1; L. 26, de lib. et posth,, 

28,2; L. 8 pr. De gucest., 48, 18.
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une; cu alte cuvinte, August a făcut aseme- 
nea şi rescripte. Rămân decretele, existenţa lor 
însă este probată de Tacit; el ne spune în A- 
nale că după mârtea lui Germanicu, Senatul 
rugă pe Tiber să judece el insăşi acestă întu- 
necosă afacere. Constituţiunele imperiale nu 
trebue dar să le atribuim lui Adrian, ci chiar 
lui August 1). 

1) Ortolan, opu citat, p. 134, -



NOTA C. (fag. 43) 

Imperiul trebuia, acâsta era una din condiţi- 
unele existenţei sâle, să inființeze uă nobi- 
lime care să datoreze ridicarea ei lavorei Printi- 

“pelui, iar nu strălucirei numelui şi mărime 
faptelor; căci stăpinul natural n'avea încredere 
în ilustraţiunele care puteau să "i pricinuiască 
nelinişte. Găsim in nobilimea acesta, ordinul 
senatorial şi ordinul ecuestru, ale căror orga- 
nisaţiune vom căuta s'o schiţăm. 

ORDINUL SENATORIAL 3) 

August regulă condiţiunile admiterei |a no- 
bilimea senatorială ; nimeni nu putea aspira la 

„ 1) A. Bouchâ-Leclercq, Manuel des Institutions Romaines p. 
128,360,363 ; Willemms; Droit Public Romain, p. 40% 406, 
390-592; Naudet, De la noblesse et des rtcompenses d'hon- 

ucur chez les Romains, p. 65 şi urm.; Mispoulet, Institutions Do-
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acestă demnitate dacă nu erade nascere li- 
beră (ingenuă), dacă nu poseda cel puţin tn * 
milion de sestertii, şi dacă nu se bucura de jus 
"honorum, adică de dreptul de a [i chemat 
la funcțiunile publice şi la onorurile care erau 

„legate de ele. +) Acâstă, nobilime era meredi- 
tară şi se „transmitea numai agnaţilor 2. Uă 
inovaţiune care dovedeşce dispariţiunea mora- 
vurilor republicane şi invasiunea datinelor mo- 
narchice, este că femeile şi fetele nobililor se 
bucurau de titlurile şi onorurile in posesiunea 
cărora era şeiul familiei și le transmiteau ur- 

litiques des Romains, t. 11, p. 188 — 193; A. 'Troisfontaines, 
Introduction: ă Phistoire : du droit public ltomain, p. 289— 
293, Bruxelles, 1877 ; Madvig-Morel, Z/Etat Romain, sa con- 
stitution et son administration, t, |. p. 135 —156; V. Duruy, 
Sur la formation historigue des deuz classes de citoyens desig- 
ncs sous les noms d'honestiores et d'humiliores (Hist. des Bo- 

mains, t. VI p. 629—646; Hoffa, De ordine senatorio, Mar 
burg, 1837; Ludwig-Lange, Roemische Alerthimer, t. Lp 
382—385; Becker-Marquardt, Handbuch der roemischen dlter- 
thiimer, Leipzig, t. II], 3, 220—224; Ferdinand Walter, Ge- 
schichte des roemischen “Rechts, dis auf Justinian, $Ş 280 și 
372—8374; Cod. 'Theod. De senator. VI, 2-XI1, 1; Fest:s, De 
cerborun ; Zosim, UI, 11. 

-1) Dion Cassiu LIV, 17, 26. 

.) Die L 9, 10,
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maşilor lor, fără distincţiune de sex, până la 

a doua şi chiar a treia generaţiune. Acestă re- 

gulă care nu fu admisă mai întâiii de cât pen- 

tru șoţiele membrilor ordinului senatorial, 

deveni, sub Marcu Aureliu, uă lege generală 

pentru tâte titlurile de nobilime +). 

Demnitatea senatorială mai putea fi dată 

de Împăratul fără ca să dea şi dreptul la Se- 

nat. La inceput, senatorii s6 deosibeau intre 

ei prin natura magistraturelor pe care le exer- 

sase. Asa erau senatori consulară, pretoriani, 

tribunițiani, edilitiani s6u cestoriani.: Dar nu- 

mărul senatorilor: era mărginit, şi impă- 

rații, avend a satisface uă mulţime de ambi- 

ţioşi, născociră titulari fără, vre-uă funcţiune 

reală. Onorurile consulatului su preturei pu- 

teaii dar să se dea la persone cari nu fusese 

nici consuli nici pretori. Nisce liberţă, cari nu 

aveau nici un alt merit de cât de a «ci să 

trecă cu vederea ruşinosele pasiuni ale stăpi- 

nului lor, erau adesea obiectul unei asemenea | 

favori. Ahbusul acestor numiri deveni ast-fel 
- 

1) Dig. 1, 9, 8; Cod. 1. 11, de quoestu IX, Al.
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de mare în cât, după.un decret al lui Perti- 
nax, pretorii cari nu exersase pretura trebuia 
să vie în urma celora care indeptinise aceste 
funcțiuni D. | . 

Membrii ordinului senatorial puteau deveni 
tribuni militari, dar uă decisiune a lui Gal- 
lian declară că ordinul senatorial va fi d'a- 
tunci inainte exclus din funcţiunele militare 2). 

" Ceicari făceau parte din ordinul senatorial 
aveau singuri dreptul se implinească magistra- 
turi superire; aceste magistraturi incepeau 
atuncă prin copslat, sprea sfirşi prin vigintizi- 
ratus ; afară de acâsta, impăratul alegea d'in- 
tr'inşii pe şefii misiunelor particulare, su 
nişce funcţionari administrativi, ca legati. le- 
gionum, legati Augusti pro praetore, cura-. 

tores aquavum, curatores operum publi- 

Corum, Curalores viarum, praefectus ae- 
varii, ect. Ri mai erau admişi la audiențele 

solemne imperiale și la recepțiunile curţei; 
aveau intrarea liberă la guvernatorii provin- 

1) Capitolin, Pertinax, 61. 

* 2) Aureliu Victor, De Csaribus 33.
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cielor, spre a solicita graţii, saii favoruri; cele- 

l-alte persâne.n'aveau intrarea lor la cel mai 

mic. funcţionar, fără să fi obţinut audiențăi). 

Când un membru al ordinulvi senatorial 

era pus sub ui acusaţiune criminală, era ju- 

decat de praefectus urbi dacă locuia la 

Roma, şi de prefectul Pretoriului, dacă avea 

reşedinţa sa in provincie; afară de acesta, ju- 

decătorul nu putea să dea ui hotărire defini- 

tivă mai “nainte de a îi referat la Împărat. In 

sfirşit senatorul remânea liber, până la pronun- 

țarea unei sentințe prin care era destituit din 

rangul său, | 

In afacerile civile, indreptate în contra lor, 

cei nobili nu puteaii fi constrinşi să dea cau- 
țiune. Dacă trebuiau să fie ascultați ca mar- 
tori, judecătorul era dator să se ducă la ei 
spre a lua jurimentul, fără ca aceştia să fie. 
ținuți a merge la tribunal. Nu puteau fi su- 
puşi la tortură 2). Un alt privilegiu important 

„1 Salvian, De Gubernatori Dei, 14, 9. 

"?) Cod. Theod,, L. 17, de of. praf. urbi Î, L. 13, de. acc, 
1X, 4; L+'10, de poenis, US, 40; L, lide Exhib. reis IX, 2; Cod. 

IL, 16, De dignitatibus, Îl, 1.
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le era recunoscut: scutirea de contribuţiuni, 

afară de contribuţiunea funciară; ei eraă ase- 

menea apăraţă de prestaţiunile personale, și nai 

cu s6âmă de sarcinele dise sordida munera,; 

+ care apăsau asupra locuitorilor din municipie. 

Aceste scutiri nu se aplicau numai la persâna 

lor ; ci se intindeau chiar la toți acei pe care 

i întrehbuinţau la administraţia seu exploata- 

rea domenielor lor 2). ' 

Ori cine atenta la viaţa unui Senator, era 
„pedepsit cu morte ; aceiaşi protecţie era acor- 
dată ferieilor şi copiilor unui asemenea per- 
sonagiu 2. 

Membrii ordinului senatorial purtau ace-.. 

leaşi insemne ca şi Senatorii: inelul de aur, 
laticlavul, încălțăminte de purpură (calceus 

„senalovius). Scaunele eraii reservate în .cir- 

"curi şi la teatru. Uă mare contribuţie în aur 
(glebatis, functio auraria, pensio, follis se- 

natorius) era prejul pe care obțineau nobleţa; 

1) Dig: de muneribus, L. 4 Cod Theod paratitlou, de decu- 

rionibus XI, 1, 

2) Cod. Theod,, 1, 3, act. leg. Coru de sicariis, IX, 14; Sym.- 
macu Epist, 1, 70. SE
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dar un decret al lui Arcadiu și al lui Honoriu 

desfiinţă, această dare 2). 

Era interdis asemenea membrilor ordinului 
senatorial a face parte din asociaţiunile publi- 

„canilor; în fine nu le era perinis a se însura ; 

cu liberte 2). 

1) Cod, L. 2, Depraetore XII, 2, 

2) Friedlaender, Histoire des moeurs Romaines t, 1. 93.



NOTA D (fag. 43) 

ORDINUL ECUESTRU:) 

Ordinul ecuestru fu aprope, sub Imperiu, 
cea ce era deja la finele Republicei, adică uă 

1) Naudet, De la noblesse et des ricompenses d'honneur chez 

les Romaius, p. 75 și urm. ; Madvig-Morel, I/Etat romain, sa 
constitution et son administration, t, |, p. 169—197 ; Willems, 
Droit Public Romain p. 125—127, 498 409; Mispoulet, Les 
institutions politigues des Romaius, t. LI, p. 292—296; idem, des 
equites equo prirato, Revue de Philologie VIII, 1884, p. 177— 
186; E. Belot, Iistoire des cheraliers Romains, t. II, Depuis le 
temps des Gracques jusguă la division de PEmpire Romain, Pa- 
ris, 1873 ; Gomont, Les cheraliers Romains depuis Fomulus jus= 
qw'ă Galia, Paris, 1854; Do BeautortLebeau, Aemoires de 

" VAcadimie des Înscriptions, t. 28 (1761); A. Bouche-Leclercq, 
Manuel des Institutions Romaines p. 356—360; Marquardt, 
Mistoriae eguitum Romanorum librz 1 V, Berolini, 1840; F. 
Mihlert, De equitibus Romani, Hildesheim, 1834; Niemoyer, De 
eguztibus Romanzs conimentatio historica, Gryphiae, 1851 ; Stei- 
nike, De equitatu Romano, Halle, 1864; C. G. Zumpt, Ueber die 
rămzscen Ritter und den Ritterstand în Rom (Abhandl. d. Berl.
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nobilime intermediară între ordinul senatorial 
şi pleba. 

Se intra într'ânsul prin avere, pe când in 
principiu, ordinul senatorial nu era ascesibil 
de cât celor cari fusese insăreinaţi cu uă ma- 
gistratură sii cu uă demnitate superidră. «Să 
"ți psească şese saii şepte mii sesterţie la 
patru sute de mii ce posedi, dice Horaţiu, ŞI 
vei fi tot plebsian» î, 

- Împăratul alegea din acest ordin pe procu- 
ratorii, funcţionarii şi magistraţii sei inferiori. 

Acei din membrii ordinului ecuestru cari nu 
erau admiși la aceste favoruri, tot se mai deo- 
sebiau de restul poporului prin nişce decora- 
țiuni particulare şi nisce precăderi. 

După lege, condițiunele următâre se cereau 
spre a face cine-va parte din ordinul ecuestru: 
censul de400.000 de sestertii, ingenuitatea şi 

Akad. 1839); Kappes, Zur Geschichte der romischen Ritter un- 
ter den hoenigen (Gymn.-Progr) Freib, 1, Br, 1845; B. Gerathe- 
svohl, Die Ritter und die centuriae equitun zur Zeit der roemi- 

„ schen Bepublit:, Miinchen, 1883; Otto Hirschfeld, Untersuchun- 
gen auf dem Gebiele der roemischen Verialtungsgeschichte, Ber- 

lin, 1876, t.1, p. 240—258. 

1 Epist. 1, 1,59. 
Cons: Imp. , 9
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jus honorum. Dar aceste două din urmă con- 
diţiuni nu erau aşa de riguros cerute în cât 
impăratul să nu confere demnitatea ecuestră 
la - nisce liberţi, declarândui fictivamente 
ingenui. Aşa, un bărhier imbogăţit, nişce fii 
de gladiatori, sai telali publici şi persâne 
care exersau uă profesiune ruşin6să, putură in- 
tra în ordinul ecuestru în puterea avuţiei ŞI a 

favorei stăpinului 1), 

August împărți pe cavaleri în trei clase 
perfect distinse. 

Prima coprindeape eguites publico equo, 
împărțiți în şâse tummae, comandate de se- 
vii ; erau în pumărul de şse mii. Impăratul 
făcea, în fie care an, un recensemânt parti- 
cular (fransvectio, recognitio equitum), a- 
vând de obiect a da, sâu a lua înapoi calul Sta- 
tului, eguus publicus. Nu era uă etate de- 
determinată pentru admitere : unii intrau la 
şese-spre-dece ani, s6u chiar mai inainte de 
acestă etate. Marcu-Aureliu, deja consul, fu 

"făcut cavaler la etatea de sâss ani. Păzitorii 

V Hor., Epig. V, 27; VII, 57, 64 ; Jurenal, Sat. II1;153,
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împăratului se recrutau din detașamentele de 
cavalerie (furmz 1 

Comandamentele în armată erau reservate 
la equites equo publico. Afară de acesta, 
aceşti. cavaleri nu datoreau nici un serviciu 
militar efectiv, şi organisarea lor militară nu | 
era de câtuă amintire a vechielur instituţiuni. 

A doua clasă coprindea pe fiii senatorilor şi 
ai cavalerilor eguo publico, cari nu figurau 
in turmae. Din această. clasă se recrutau 
inalții funcţionari în administraţiune şi în fi- 
nanţe, mai rar insă în armată. 

A treia clasă se compunea de cei care, ne- 
putând a se sprijini pre vre uă ilustrație per- 

„sonală, nu se recomandau decât prin posesiu-: 
nea censului equestru, şi aşa n'aveau drept de 
cât la insemnele acestui ordin. Acâstă clasă 
era lesne accesibilă plebeianilor imbogăţiţi. 

Cavalerii treceau adesea de la ordinul ecu- 
estru la ordinul senatorial, printr”uă decisiune 

1) Tacit, Anale, II, 83; Denys, VI, 13; Dion Cassiu, 1, 1; 
LII, 21; L. 1, 17, $7; LIIX, 9; Ulp., VII, 1; Capitolin, Marcu 
Aureliu, A; Sueton, August, 38 şi 39; Caligula, 16 ; Clau- 
du, 16.
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a Senatului su prin favorea imperială; se bu- 
"_curau de cea mai mare parte a priv egielor | 

atribuite persânelor ordinului senatorial, 

mai ales. de intrarea la Curtea Imperială.



n 

NOTA E (fig. 47) 

PREFECTUL PRETORIULUI 1) 

Prefectul Pretoriului (Praefectus praetorio, 
7 2mapyas my Anpure6pwv) nu este la început de 4 

| 1) Madvig-Morel, !'Liat Romain, sa constitution et son ad- 
ministration UI, pag. 311—314; Mispoulet, Les Institutions po- 
litiques des Romains t I, p. 285 — 286 și IL, p. 340; A.-Bou- 
ch6-Leclereq, Manuel des iustitulions Romaines p. 153—157; 
Th. Mommsen, Rămisches Staatsrecht, II, p- 911 șiurm; D, Otto : 
Tlirschfeld, îu opera sa: Romische Ver raltungegesclichte, I, p. 
219—239, dă numele:a una, sută două persâne care ai fost pre- 
fecţi al pretoriului, de la August la Diocletian; Walter, Geschichte 
des râmischen Rechts $ 362; Zosim 11, 33 apud Danz |, $ 74, 
2: „Kwvazavatvuş 6 ză vadis zadiarâza XWVâ5V, patav oisay ? 23 
sEooapas dntthev, pls — — Taizn dtedduzvos iv Tâby Smâgăaor 
ăplăy, za ăidots apbnotş dhazrăaat za5ziy 2omujăaasi. PEgeazbzw 

„To Tis anaveal.oă GTgATubTats 03 uivov Exazove olt 40) Yrhăe= 
ov, CN za ză defautyov dovzâv, o aTgatrțâv îv îxăozu 
1670 Tati îzitlov OTpatdăTaş ZATAITI GAC, z0v ui 375 înzo, . 
Tov 8 zwy zitâv, ei; torou; ât Tiv îtousta 305 zdszewv oîgazt- 
WDTXş ua Tawrstada 204 âuzpzăvovtaş uezaYsis, Zagsidezo za! 
Tairrs Tov Văs/0ys 373 ayVavziaz, 4
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cât şeful gardei imperiale, și, în acestă cali- 
tate, nu are de cât puterile ordinare ale șefi- 
lor de corpuri, adică dreptul de a apliea pe- 
depse disciplinare, de a numi pe sub-oficieri: 

şi de a da congediuri. Dar trăind în intimitate 
cu Impiratul pe care "1 răsfringe, ca să dicem 
ast-fel, a devenit cu vremea cel Minţâiii func- 

ţionar al Imperiului. 

August işi făcu uă gardă personală pe care 
nu o desfiinţă, precum făceaii generalii mai 
"nainte, îndată ce resbelul se isprăvea, si al 
cărei efectiv se urcă pină la nouă cohorte. 
Tiberiu “i zidi chiar uă casarmă dinaintea 
porței Piminale. Şeful militar al gardei era 
Impăratul însuşi, dar doui ani înaintea lui 

Cristos, fu comandată de duoi pretecţi cel pu- 
țin, câte uă-dată de trei, însă prin excepţie. A- 
cestă impărțire a puterei era uă garanţie in 
contra ideilor ambiţiese care ar fi putut să 
le aibă acești prefecţi. 

Competința acestor şeli merse neincetat - 
crescând. Trupele aşedate în peninsula Ita- 
lică sunt puse sub ordinele lor. La finele se- 
colului al duoilea, afară din cercul compus de
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uă sută de mile imprejurul Romei, reservat 
lui prafectus Urbi, prefecţii pretoriului în-. 
tind jurisdicţiunea lor de la afacerile militare 
la cele civile şi criminale, ca suplinitori al 
Împăratului. 

Chiar la Roma, e permis a face apel de la 
prefecţii annonei şi a vigilelor, la prefectul pre- 
toriului, care judecă atunci în cea din urmă 
instanţă. 

In sfirşit acest prefect devine, nu numai ju- 
decitorul cel mare, ci şi jurisconsultul cel i 
maj inalt al Imperiului; în acâstă calitate, 
Papinian fu numit, prefectul pretoriului. 

In curând, prin puterea Iverurilor, totul se 
- concentră în acest prefect, care atunci, fiind 
copleşit de nouile sale funcțiuni judecătoresci, 
nu mai găsea timpul să indeplinâscă funcţiu- 
nele s6le militare. Alexandru-Sever luă chiar 
pe aceşti prefecți din Senat, din care făcean 
parte de drept prin natura funcţiune lor. 

In urma relormei lui Diocletian, Imperiul 

se imparte in patru prefecturi : 1) Occidentul 

(ltalia, Illyria Occidentală şi Africa); 2) Galia; 

Orientul : 1 (Orient şi Thracia) 2 (Illyria).
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Prefecturele, administrate fie-care, de un pre- 
„ fect al pretoriului, sunt sub-impărţite în dio- 
cese, administrate fie-care de un Vicariu al 
prefectului. | 

Astfel prefectul pretoriului devine supre- 
mul administrator al provincielor, ŞI un func- 
ționar curat civil, fiind-că Constantin supri- 
mase pe pretoriani. Are dreptul săi de juris- 
dicţiune asupra ori-ce şi ori-cine, afară de 
armată, care are de judecător pe 7agistri 
milatum. |



NOTA F (pag. 78) 

PREFECTUL URBEI!) 

August, pe cât timp lipsea. de la Roma de- 
lega puterile sâle unui praefectus unbi. Ti- 
beriu petrecând afară din Roma cei din urmă 
un-spre-dece ani ai vieţei s6le, prefectura 
oraşului deveni oficial uă instituţiune perma- 
nentă. Titularul era numit de împărat pen- 
tru un timp nedeterminat şi dintre senatorii 
consulari. ?). | 

1) P. Ltotard, De praefectura urbana, guarto post Christum 

saeculo, Paris, 1873; C. Franke, de Praefectusa Urbis capita 

duo, Berolini, 1850; Mispoulet, Les Institutions politiqies des 

* Romains, t.], p* 283—285 și t. II. p. 341; Th. Mommsen, Roe- 

ntsches Staatsrecht, +. 1], p. 892 și ur,, Otto Hirschfelă : Poe- 

aische Verwaltungsgeschichte t. ], p. 217 și ur, 

-2) Tacit, Anale, VI, II ;Dion Cassiu, [.. 11, 21.
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Avea, sub ordinile sâle, spre a menţine 
pacea şi a veghea la siguranţa cetăţenilor, uă 
gardă urbană, compusă la inceput de trei, 
şi mărită succesiv Îa cifra de şese cohorte ur- 
bane, formată de 1000, şi pe urmă de 1500 
Omeni 1). 

Prefectul Romei fu omnipotent, şi putea. 
Îi privit câ un dictator în tâtă puterea ne- 
limitată a cuventului ; poliţia sa îmbrăţişa 
tote: aşa juridicţiunea sa se întindea nu nu- 

„maj la poliţia propriu disă, dar şi la descope- 
rirea asociaţiunelor ilicite, la reprimarea ma- 
noperilor întrebuințate cu scop de a scumpi 
intrun mod facticiu preţul celor necesare 
hranei, a camătei, a epitropilor necredincioşi, 
a stăpinilor cari usau de crudimi față cu sclavii 
lor, a liberţilor cară căleau datoriile lor câ- 
tre vechii lor stăpini sâu a fiilor care se pur- 
tau rău cu părinţi lor ş. e. |. 

EI aplica pedepsele în proporţie cu delictele 

1) Tacit, Anale 1V, V; ; Istorie, UI, 64; Dion Cassiu LV, 24, 
Marquardt, 5, 465, 468; Mommsen, in Zermes, XVI (1581, p. 
643—647); Eichhorst, De Cohortibus urbaniis Imperatorum.
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şi, sub punctul de vedere al acţiunei civile, 
incuviinţa despăgubirile la care dădeau loc a- 
ceste delicte, 

Incă de lu III-lea secol, praefectus urbi 

avu pe deplin jurisdicţiunea criminală; putea 
condamna la ocnă şi la exilin. In contesta- 
țiunile civile, avea dreptul să retormeze, ca 
judecător de apel, sentințele date de ma- 
gistraţii urbani. | 

Cu tote acestea, jurisdicţiunea sa criminală, 
şi civilă fu mărginită teritorialmente la uă 
rază de 100 mille, avend Roma de centru, 
câci peste acestă lirnită era competinte pre- 
fectul pretoriului. 

Cu tote aceste multiple atribuţiuni, acest 
prefect nu conducea şi alte serviciuri admini- 
strative, încredințate la nisce pretecţi speciali, 
ca prelectul annonei şi acel alvigilielor.



NOTA G (pag. 48) 

PREFECTUL ANNONEI !) 

C. Gracchu se însărcinase cu executarea 
„legei sâle frumentarie, în calitatea de Cu- 
vator, si Cesar instituise chiar  Aediles 
Ceriales. August, [intre anul 8 şi 14 dupe |. 
(., numise un priefectus annonae, exugyos 
&vdvvlue, ales din membrii ordinului ecuestru, 

1) Mispoulet, Les Iistrtutzons Politiques des Rommins, t. 1. p. 
286—288; Pigeonneau, De convectione urbane annonae et de pub 
licis naciculariorum corporibus apud Romanos, Paris, 1577 ; 
Nasse, Meletemata de publica cura annonae apud Nomanos; E. 
Gebhardt, Studien îiber das Perp „flegungsicesen ton Rom und 
Constantinopol în der spiteren Raiserzeit, Dorpat, 1881; G, 
Krakauer, Das Verpflegungsiwesen der Ştadt how în der spă- 
teren Kaiserzeit, Leipzig, 1874; 'Th. Mommsen, Die praefecti 
Frumenti dandi, V. Hermes, IV, 1870, p. 364-—370; O. Hirschfeld, 
Die Getreidever 1caltung în der rămischen Kaiserzeit (Philologus 
XIX, 1870, p. 1—396, cp. Untersuchungen, 1, 1876, p. 128 —139,
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Avea ca atribuţiuni a supraveghia aprovi- 

sionarea cu grâi, a lua măsuri în contra vin- 

derei sâle. cu un preţ exagerat, a presida la 

distribuţiunile lunare şi gratuite. - 

Acest magistrat avea sub ordinele sele un 

cestor cu reședința la Ostia, şi, de la domnia 

ui Claudiu, fu instituit un procurator pentru 

„portus Ostiensis saii ad annonam. Pentru 

distribuţiunile, conservațiunea grânelor în 

grănăriile publice şi comptabilitatea, pree- 

fectus annonae avea -sub ordinele sâle un 

Gre-care număr de mensores frumentarii 

şi tabularii. Avea şi în atribuţiunile sele po- 

liţia brutărielor. 

În provinciele din care Roma 'și procura 

aprovisionările sele, guvernatorii aveai sub 

ordinele lor nişce curatores saii adjulores 

annonae. 

Spre acest scop, Praefectus urbi avea drep-. * 

tul să cheme în ajutorul stii puterea publică, 

şi exersa jurisdicţiunea sa în contra uneltire- 

Jor de monopolisare, decidea dificultăţile ce se 

iscau între armatorii şi căpitanii corăbiilor, 

judecând ast-lel delictele şi contravenţiunele



142 CONSILIUL IMPERAȚILOR 

determinate prin natura tutulor funcţiunilor 
sele. 

Afacerile seridse erau mai tot d'-a-una tri- 
mise la Prefectul Romei; totuşi, sentințele 
nu puteau [i reformate de Prefectul urbei, in 
apel erau-traduse la tribunalul Împăratului, re- 
presentat prin Prefectul Pretoriului. Prefectul 
annonei avea un ajutor sub numele de sub-- 
preefectus. | 

Credem că trebue să ne oprim aci, pen- 
tru a nu da acestui apendice uă întindere 

care ar întrece lucrarea n6stră principală a- 
supra Consiliului Impăraţilor : în adevăr, nu 
este bine ca anexele modestului nostru e- 
diliciu să facă să dispară, prin proporţiunele 
lor prea întinse, impresiunea ce dorim să 
producă, acest mic op asupra .celor care tor 
bine-voi a'l citi. Dacă ne am întins ceva mai 
mult asupra Constituţiunelor imperiale, causa 

„este că ele sunt-— precum am dis'o aiurea— 
unul din isvârele cele mai bogate ale Drep- 

„tului Roman, drept care a devenit, şi tre-
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bue să rămâe, basa' dreptului poporelor ci- 

vilisate. 

Ne ar fi plăcut asemenea a trata mai pe 

larg despre natura puterilor Impăraţilor la 

Roma, de cât am făcut in Capitolul 1V, pre- 

ferim însă a da mai în urmăuă notiţă deose- 

bită asupra acestei materie, pentru a nu ne 

depărta prea mult de subiectul ales.
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Zonara. Anale. 

Zummpt. Ueber die Roemischen Ritter und den Ritterstand în 

Rom. Berliner Akademische Abbandlungen 1839. 
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INDREPTĂRI 

Pag. 34 lipsesce Nota 1): ZZerodian 7, 6. 

Id.  înloc de AWofa 1 citesce Mota 2... | 

Id. > Aola 2 e intervertită cu Wola 1 pag. 35. 

» 51 rendu 19 în loc de Antoninus Sarmaticus citesce Au- 

foninus Augustus Sarmaticus. 

> 57 >» 20 > Merit citesce : Merita, 
> 82 >» s > reîntîmpine citesce : preîntimpine 
>» 90 x 9 > Brimanus şi secundanus citesce : 

Zrimarius și secundarius, 

omite în imperium citesce ; one 

imperium. 

mezedtar citesce : ereditar. 

Scaunele erau, citesce : Scaune le 

erau. 
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