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3 PREFAŢĂ 

Primul volum al operii de faţă se razimă pe două edi- 
țiuni anterioare; în ediţiunea actuală o mai largă dezvoltare 
a' materiei ce cuprinde ar fi fost inutilă: istoria dreptului 

public, doctrinele politice, instituţiunile sociale, politice, eco- 
nomice ale diferitelor popoare, dreptul publice comparat, sunt 
doar istoria omenirii întregi, dela începutul ci şi până astăzi. 

De aceea pe lângă rectificările obligatoare, ne-am mărginit 
numai la o disciplinare, la o paragrafare, la o clasificare me- 

todică a.vastei materii pe care o rezumează. | 
" Asemenea şi cu volumul al doilea; în acest volum co- 

mentăm dreptul constituţional al României. Decât .acest 
volum acum se revede pentru întâia oară după douăzeci și doi 

de ani dela apariţia lui şi după repedea sa epuizare. 
“Dreptul nostru constituţional, atât ea obârşie, cât şi ca 

evoluţiune, urmând marile curente din statele civilizate, este 
transpus din teoriile generale ale dreptului public, şi, prin” 

urmare pentru limpezirea chestiunilor, am găsit cu cale să 

expunem în referire cu punctele ce am atins, doctrinele genc- 
rale care au fost fixate de ştiinţă. Din expunerea acestor doc- 

tine am desprins, pe cât ne-a fost cu putinţă partea origi- 

nală şi deosebirile ce caracterizează instituţiile noastre so- 

ciale. Mărturisim că din acest punet de vedere rolul nostru 
este foarte îngreunat, întrucât România, dacă a avut o des- 

voltare socială învederată, din punctul de vedere politie este 

încă întrun stadiu rudimentar. Desigur, uniformitatea vieţii
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noastre de Stat, acalmia care a urmat războiului petru Dea 
târnare, ne-au redus energiile politice, şi ne-au făcu să ne 
mulţumim mai mult cu o imitaţiune necontrolată a instituţiu- 

nilor altor popoare. - . o „ „ 
Acest lueru ne provoacă oarecare întristare Şi nam în- 

cetat niciodată, atât în cursul celor treizeci de ani de pro- 
fesorat, cât şi în luptele vieţii noastre politice şi juridice, de 
a insistă asupra puterii noastre naţionale proprii. Am aflat 
în vechile noastre aşezăminte, elemente mai potrivite cu firea 
noastră nativă românească, cu psicologia originală a popo- 
rului nostru, izvoare limpezi pentru: multe din întoemirile 
noastre politice şi juridice. Fără îndoială faptul că demo- 
craţia tinde tot mai mult să cucerească viaţa noastră publică, 
emancipându-se de sub opresiunea aristocrației teritoriale 
nu poate decât să ne bucure. Vedem pe zi ce trece elemente 
noi complectând partidele noastre politice, şi astfel, lărgind 
din ce în ce mai mult cercul vieţii noastre constituţionale. 
Vedem că libertăţile şi drepturile .constituţionale, a căror 
dezvoltare exegetică şi teorică o facem, încep să cerească în 
conştiinţele păturilor noastre sociale, şi că activitatea noastră 
socială începe să aibă tot mai multă siguranţă şi să fie îngră- 
dită tot mai mult de saranţiile legale. 

Partea pe care personal am luat-o, în ultimul pătrar de secol la mai toate mişcările Şi transformările Statului nostru, experienţa uneori amară pe care am căpătat-o din spectacolul lucrurilor și eorupţiunilor ce am văzut, din luptele de tribune ale grupărilor politice, rând pe rând căzute câte odată în oligarhie sau în demagogie, nu au stins în noi credinţa că tot 
mar există un ideal, o mişcare lăuntrică, o forţă, latentă, care incepe a se manifestă din ce în ce mai vie în elementul po- pular, EL abia acum pare că intră în luptă mai numeros şi mai dârj, în paguba altor clase ce sunt slăbite. ” 

Se istoriseşte că Walpole aveă atârnat în camera sa de culcare un tablon reprezentând sentinţa de moarte a Jui Carol I cu inseripţiunea: M ajor Charta! _AȘă şi în România, opinia publică de ce este drept, bine, patriotice, se y ce guvernează și luptă pentru afir 

instinctiv iubitoare 
idică mai pre sus de cei marea demnităţii omenești
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a cărei religie o avem şi căreia opera de faţă îi ridică modestul 
său altar. 

* 
x + 

„Aceste rânduri erau serise în Septemvrie 1912, când 

am hoțărit retipărirea cursului amplificat. 1913 cu schimbă- 
rile lui în guvernul 'Părei, munca covârşitoare la care te în- 

datorează guvernul, vremea ce ţi-o ia viaţa parlamentară, 

fără mare folos, fie zis în treacăt, desgutul ceţi dă spectacolul 

velei credinţe din politica militantă, o absenţă de mai multe 
luni din ţară în 1914, m'âu silit se amân publicarea lucrării. A 

venit şi 1915 cu năprasnicele lui evenimente, cu speranţa în 

o renaştere naţională, întro întregire a neamului, amenințate 
de acel positivism bolnăvicios care dacă nu bagi de seamă 

te împinge numai la lupta cu câştiguri sigure. In altfel te 

ţine în loc prin ameţelile ceţi dă. 
Acestea sunt cauzele întârzierei tipăritului. Profit -de 

tăcerea şi izolarea în care mă aflu pentru a retrăi în mine 

- cele mai frumoase clipe ce am petrecut în tinereţe la catedra 

de unde făceam lecţiunile de Drept Public, revăzând acest 

manuseris pentru editat. 
e 

re | „“ DISSESCU 

Râmnicul-Vâlcea . 

1915, Iulie.



  

  

INTRODUCERE 

„NOȚIUNI ASUPRA STATULUI 

1.' Originele. —. Cunoştinţele noastre sunt foarte reduse 
în ce priveşte originele organizaţinnii sociale, originele gu- 

vernământului şi fazele prin care a trecut societatea, înainte 

de a.se înfăţişă în forma şi cu caracterul ei actual. Materia- 
lurile, care servese pentru reconstituirea şi cercetarea epo- 
cilor primitive sunt: poveştile istorice, poveștile călătorilor, . 

vechile legi serise şi obiceiurile, miturile, tradiţiile şi mo- 

„numentele arheologice. Din datele pe care le posedăm se vede 

îndoiala şi nesiguranța: eră olimpiadă a Grecilor se sue la 

170 a Cr.; după Heeateu în secolul IX a Cr. zeii nu se-mai 

uncau cu oamenii. Indienii Sau stabilit în secolul AVIII a. 

Cr. la râul Cabul. După Ebrei, potopul lui Noe s'a întâmplat 

la 3308 a. Cr. iar istoria lui Abraham începe la 2296. In China 

nu. se știe. nimie înainte de 2357 a; Cr. După Maăriette Bey 

listele lui Manethon în Egipt se urcă la 5004 a. Cr. 

Cele din urmă cercetări asupra istoriei primitive a ome- 

nirii stabilesc 'că existenţa sa e de peste 20.000 ani. Dar mai 

multe sutimi. de mii de ani au trecut “dela ivirea omului pe 

pământ. | | 
2. Monogenismul şi Poligenismul. — Există o diseuţiune ce- 

lebră în ştiinţă asupra chestiunii dacă omul se coboară dintro 

singură pereche sau din mai multe perechi, precum şi asupra
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istorice, decât pe ipoteze metafizice, „eră familia în pia lia 
formă, familia originală, adevărata familie arhaică. amilia 
patriarhală, este aceea în care genealogia _este stabilită, prin 
raporturi la un strămoș bărbătese_ comun, trecând prin Jinia 
bărbătească direetă şi în care autoritatea superioară aparţinea 

ascendentului bărbat celui: mai bătrân“, Numeroase dovezi 
ştiinţifice, de observaţie_şi analogie, susțin_această. părere, O 
iglomeraţiune de persoane trăind sub același acoperis, pose- 
dând în_mod colectiv pământul și având conştiinţa ai 

SA uuSirămos comun, iată ce.eră familia primitivă, familia ariană, 
po 7: Evoluţia familiei. — Până la organizarea familiei, care 

! este de origină tardivă, omenirea a trecut prin trei perioade: 
N promiscuitateas matriarhatul_ şi >patriarhatul. Ele nu se ob- 
| servă în succesiune precisă, totuşi pot fi-eercetate din punet 

de vedere ştiinţitie, ca trepte ale evoluţiunii familiei. Dela 
-  uniunile sălbtice şi barbare Sa! ajuns cu timpul la noţiunea 

| de castitate a femeei, şi s'a disciplinat viaţa sexuală, astfel 
i încât sau: putut -întemeeă legăturile conjugale și viaţa do- 

mestică. | - 
| $. Promiscuitatea. — Membrii familiei trăese într'o stare „de amestec, de indiferenţă, ea dobitoacele. Rudenie indivi- duală: tată, mamă, st 'ămoş, frate, nepot, văr, ginere, nu există, Vârsta determină un fel de rudenie; se chiamă moş bunic, orice bătrân; tată, mamă, frate, oricine ţi-ar putea îi în această Di: promiscuitate, Aşă e la sălbatecii de astăzi. Gelozia şi oroarea ! incestului, nu erau cunoscute. Eră haos şi confuziune. Poli- "+ oamia (pluralitatea feiieilor) ' 

precum și poliandria (plurali- tatea bărbaţilor) eră starea generală și animalică a primelor timpuri, Mae L.ennan!) observă că în aceste hoarde primitive se praetică infanticidul, şi de obiceiu sunt Jertfite fetele, căei femeea este considerată ca o pricină de slăbiciune, pentru trib: astfel femeile deviri 
mădui această crescândă lipsă decât pr „Prin poliandrie, Acest ultim obiceiu urme în ceremoniile atâtor popoare 9. ri i ilia boli 

Mat, iarhatul. — In familia poligamă, ———— 

in furt de femei sau 
Xogamia/ şi aduce/e 
     

5 

„Poliandră sau 

  

4 
) Apud Stareke: Za famile primitive, pag. 128. 

din ce în ce mai rari şi nu se poate tă- _ 

ŞI, lasă. 

ema
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monogamă, mama este centrul. Aşă eră. altădată la Egiptenii 

cei vechi, la Btrusci, şi aşă este azi la indigenii din Sumatr: 
şi în unele părţi din Africa. Copiii au numele mamei, idee 

care a fost propusă şi şi în timpurile noastre de . către_parado- 
ci n—hudenia se stabileşte prin femei -Moş- 

== 

ea se face priii femei şi întreaga filiaţiune este uterină, 

sistem observat şi astăzi de către: Morgan la 
milie fr atele inamei e mai puternic decât, tatăl. i. Matriarhatul 

se sprijină în general pe ideea că tatăl nu_e cunoscut, ca şi la 
animale şi teoria a_ fost. desvoltată. din. apliearea- doctrinelor. 

economice în istorie de către Fredsrie Engels!). 

xalul E. de Gir: alu 

    

  

  

triarhatului. Sant unele “tribiiri de ţigani, care “când se în- 
soară bărbatul intră în familia nevestei; el şi urmaşii lui 

aparţin grupului femeei. După un pasaj din Polib la Lo- 

uezi. In fa--. 

Gvante 
Aa. 

ac cl 

L la 

As DS 
Da 

cr 
crienii Epizefiitieni, „ noblețea unui om depindea de strămost Dre ut, 

materni şi nu de cei paterni; la Atena, înante de Ceerops 

„copiii purtau numele . mamei lor. 
10. Patriarhatul. — 'Frecerea dela matriarhat la Starea 

  

= 

de monogamie patriarhală, sa întemeiat pe necesităţi eco-. 

nomice. S'au domesticit animalele şi turmele, sau ivit bogății 

Anecunoseute: Și atunci, spune Engels, în ipoteza lui: „eu tur- 
"inele lor de cai, cămile, măgari, boi; capre şi porei, popoarele 

păstoare care câştigau neîncetat teren, îşi procurară bogății, 

necesitând puţină vigilenţă_; şi grije. Mijloacele întrebuințate 

mai înainte au fost lăsate pe al doilea plan; vânătoarea care 

mai înainte a fost o necesitate, a devenit o distracţie“. Astfel 

aceste bosății. începură să intre în stăpânirea celui mai: pu-. 

ternie şi celui mai capabil. S'a născut atunci dreptul patri- 

„arhal şi legătura de: rudenie maternă s'a transformat într'o 

rudenie paternă. . pr 
| Cele două trebuinţe primordiale care ci călăuzese pe omul 

primitiv: sexualitatea şi foamea sau disciplinat din ce în 
a ——— 

ce şi în regii patriarhal predomneşte autoritatea bărba- 

tului celui mai tare, celui mai dibaciu, celui mai inteligent, 

. celui mai prudent. Gelozia născută în sufletul său, îl deter- 

1) In cartea sa: Origina familiei, proprietăţii private şi statului. 

:) Apud. Starcke: Op. cit. pag 111, ssq.
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mină să vegheze cu stăruinţă asupra femeci sau femeilor sale, 

pe care le consideră drept proprietăţi ale sale cu puteri i imi- 

a tate asupra lor. In acest regim intervine şi consacrarea reli- 

gioasă a cultului strămoşilor. Cel care a murit se transformă 
în zeu!) şi €Gntinuă de dincolo să privigheze asupra familiei 
sale. El continuă să o ajute şi să se manifesteze cu mai multă | 

tărie chiar din eternitatea sa, luând parte activă la serbările 
familiei, la care este cinstit ca şi când ar fi în viaţă, ajutând 
pe riWboinici în potriva duşmanilor. Romanii îi numeau zeii 
Mani, Dis Manibus, iar Grecii Chtoni?). Acest cult este 
de o importanţă capitală şi. a avu mai mare întâurire 
asupra alcătuirii statului şi formării guvernămintelor. In 
acest agresat patriarhal întâmpinăm chiar cele mai vechi! 
urme de jurisprudenţă. Puterea tatălui de familie, spune pro- 
fesorul danez Stareke?) se întindeă asupra vieţii şi asupra 
libertăţii tutulor acelor carei erau supuşi. Femee, copii, ni- . 
meni nu scăpă puterii sale şi nimeni nw'i cereă socoteală de 
actele sale. Singura barieră pe' care legile o impuneau voinţei 
sale,scră respectul puterii celorlalţi. şefi de familii, Femeea, 

Nf. „Care a fost până âtunci considerată ca obiectul şi proprietatea 
Sai bărbatului, a profitat de acest progres; bărbatul ma mai în- | 9 îi drăznit so omoare fără a o acuză înaintea unu: consiliu al- 

    

S„tătuit: din membrii familici. Patriarhul deveni un judecător, , a —— „ale. cărui-hotăriri erau dictate de cutume. IE 11. Hoare. Garii AI AZ II. Hoarde, clanuri, triburi: = An văzut că, întâia formă vieții comune a, fost horda: un agregat instabil, fără orga- ] 9 ” izaţie, fără rudenie, o stare instinctivă în: vederea apărării. În hoarde nu există șef, nici autorita oţi sunt de o potrivă intotdeauna, afară doar de momentele, când cel mai tare îsi Impu . 1 br ă . i i 
i pune forţa lui | brutală, asupra, celui .mai slab;=Spencert) ii ată ca în aceste societăţi elementare, nu izbuenese con- iciele care se pre într Il lipsiti ă 
N Li bi “supun intre oamenii lipsiţi de guvernă- ânt, pi A . . | i a, clanul, cuvânt scoţian dela clau, copil, 

, 1) Eschil are un pasaj în care se inv eșii un zeu sub pământ !« 
:) Fustel de Coulanges: Za cite antique. Pag.. 16, *) Za familile primitive, 1891 i + Pag. *) Justice 1893, pag. 237, i 

oacă un răposat: „O tu care 
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este prima unitate socială, primul agregat fix, stabil, cohe-: 
rent, închis, întemeiat pe o_ăfiliaţiune_ de interese, consan-. 

guine şi religioase. Nimeni nu poate aparţine deodată la două 
e 

"Clanuri, căei clanurile sunt inamice. | 
In clan există “solidaritate, organism. Clanul are pro- 

  

„ prietatea armelor plăşilor, Ountrilor. Cine e atacat trebue 
apărat. In clan avem. _şi.o autoritate: consiliul bătrânilor care | 

administrează, și i) judecă. Leşi nu sunt, dar există obiceiuri, 
unele stupide și sângeroase. Conducătorul său în timp de 

"vezbel este fermecătorul. 
Fiecare clan are un_totem, un semn care reprezintă 

animalul din care se scoboară elanul. Eră şi este credinţa 

că fiecare clan este protejat de un spirit familiar, care ia 

forma unui animal sau unei plante. Aşă, chiar astăzi în Ame- 

riea pieile roşii an totemuri. 

— Cuni Său unit clânurile şi sau format triburile, din 

_care mai târziu a eşit Statul? - 
Se crede că două: sunt cauzele care au contribuit la: 

unirea clanurilor: 1) ezogamia, adică prohibiţiunea uniu- 

“nilor sexuale în acelaşi la; cecâce a făcut să dispară pro- 

niseuitatea şi incestul; 2) resbelul, urmat de asimilaţiunea 

învinşilor, în urmă căruia dintre două sau mai mult clanuri, 

elanul învins s'a contopit. Rezbelul a dezvoltat şi regimul pro- 

prietăţii - acumulate prin_£ “sclavie. Când sau intelectualizat: 

“instinctele, proprietatea. a devenit. rezultatul muncii,- și. dela 

„iaţa_ nomadă_a_hordei, sa trecut. la viaţa sedentară, a, agricolă, 

„când sa putut, aleătui Statul, | 

12. Statul şi societatea. — Am arătat că prin evoluțiune 

înceată, s oe6 dela rudimentara organizare socială 

a triburilor, îp (pliată mai mult pe legăturile de rudenie 

şi de superstiţi 6, Cd q ceea a Ce ROLE ra &aeială mai precisă, mai. 

eficace! Nuiner ase Suit OANĂ Peabe explică această trecere” 

şi care tălmăcese obârşia Statului. Pentru a înţelege această - : 

chestiune atât de dificilă, trebue să precizăm deosebirea între 

toate celelalte or; ganizaţiuni_ sociale şi între precisa organi- 

“zaţiune a Statului” Aristot eonsid En De om ca-ti n-animi als 

politie, „Zoon politikon', “tub Fade dtitea Îi 

condepţiunea modernă sau: precizat stora lor astfel încât nu 
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mai poate fi nicio confuziună)Cel dintâi care ui stabiliţ deo- AT 

sebirea este englezul Eergusson?). După el, germanul Seh Gzei | U 

distinge o grupare: socială comună (gemeinde) de gruparea | 

socială înzestrată ' cu un împerium (Herrschaft) cu autori- Gto. 

tate și cu forţă de constrângere. Această grupare socială carți Dat 

este considerată de către Loud. Gumplowitz?), ca o stăpânire miza di 

a unui oarecure număr asupra altui număr de oameni, adică______ 
o supremație a minorităţii asupra majorităţii, presupune Însă, - 
un scop superior de garanţie a liniştei şi “de „solidaritate 
socială. tf. astra Yi Ge o Şlaizee. <e, 
„_* In doetrina marxistă Sta. onfundă-=cu-guxernul, Oa 

întrucât o clasă exploatatoare şi-a însușit autoritatea pentru Neue. 
a îngenunchiă o clasă oprimată. 'Teoriticianii socialişti cer | iaca 
deci nimicirea Statului şi identificarea, lui cu societatea. 7 Ca e 

Statul.este însă o formă deosebită. de societate, dar de oa: 
rivată din societate, prin urmare altfel organizată decât o 
celelalte grupuri sociale, preistorice, istorice sau moderne. In her 

. . A 3 sua Ă Vv stare preistorică sau în stare nomadă omul a trăit în totdeauna A ST - - i K Li: înt”o formă socială şi nu se poate demonstră o stare pre- 4; 
socială. Origina stării sociale este origina omenirii și câmpulO,, e 
de cercetare al acestui fapt este fără limite. Singura problemă ( | 
care se poate pune din punctul de vedere al dreptului consti- f a £ 
tuţional este origina Statului şi deosebirea dintre Stat şi so- (-f . , . . <A u a DAC cietate, deosebire care se poate rezumă în următoarele puncte: 

1. Statul presupune un teritoriu; 3 în dă — 2. Statul presupune o colectivitate; > 
3. Statul presupune un guvern, o autoritate, o forţă de. constrângere externă. 
Astfel chiar dacă există grupare şi forţă de constrân- aere ȘI nu există un teritoriu, nu se poate alcătui un stat. Biserica, de pildă, nu se poate numi un Stat, cu toată auto- ritatea Sa văzută şi nevăzută, cu puternica sa organizare evarhică, fiind ilimitată Şi fără teritoriu. Unii scriitori văd în . iserici v: i 1 ] 3 
ca un caracter mai mult femenin pe care îl opun carac- terului masculin al Statului. - ARI NR 

1) Essai sur Phistoire de la Meunier). . 
3) Grund 

" Societe civile 1793 (trad. Bergier et 
iss der Sociologie trad. franc. par Charles Baye 1894, 

N. _ A 
A) Aral ur dat r 

v Ă - 

SU IN a zi « pp _
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Seriitorii germani!) mai stabilese un caracter special 

al Statului (Zusammen gehărigkeit) adică unitatea, legătura 

comună, entitatea sub care îl privese Statele străine. -Dar „entitatea, 
această însușire. intră în- noţiunea teritorială a Statului, al 

cărei caracter este unitatea şi indivizibilitatea, după cum 

vom vedeă. Determinarea teritorială a Statului nu sa putut 

face însă decât prin trecerea dela starea nomadă_a_ starea 

_sedentară,—și-pe această întindere fixată sa putut desvoltă 

viaţa politică care este de esenţa Statului. Câtă vreme o :0r- 

ganizaţie socială nu are conștiința teritor iului său nu Do îi 

—Vilson “Woodrow, în opera sa citată, dă ca a pildă poporul 

frane. EI a fost înghiţit de poporul roman toemai pentrucă 

nu.s'a putut limită pe un teren determinat. Regii lor nu erau 

regii Franţei ci erau regii Frâneilor, și nu au devenit regii 

T'ranţei decât atunci când poporul franc, a at î în posesiune | 

„teritoriul lor. 

__ Analizând operele cugetătorilot din diversele timpuri, 

vom vedeă doctrinele care explică formațiunea Statului în- 

tun mod mai mult sau mai puţin ştiinţifie. In privinţa 

acestor doctrine există multiple controverse şi autorii de 

drept constituţional le cercetează nu atât din punctul de. ve- 

dere. al originii Statului cât din acela al legitimităţii sale 

politice. Putem spune însă că interesul de solidarizare socială 

a alcătuit coeziunea Statului atunci când | Statul s s'a închegat” 

Cliau” prin forţa « câlui mai tare ăsupra celui mai slab, atunci - 

când-torță să reglementat E din interes, ațât în societate cât şi 

în Stat, cum spune Rud. von Ihering? 

13. Doctrine!e teocratice. — Din timpurile cele mai vechi, 

explicaţiunea care s'a. dat originii” "Statului și - guvernămân- | 

tului este aceea a dr eptulai- divin . . 

Dumnezeu deleagă Suveranului pimântese o parte din 

suveranitatea sa cerească." “Dumnezeu însuşi face elecţiunea 

persoanelor şi dinastiilor care să guverneze. După, această 

  

1) Bluntschli: Zheorie -gâncrale de bEtat. “Pag. 13. 

2) Zuvecli, im Recht. (brad. franc.) pag. 199... 
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crin ii sii i şi multă vreme regii au - doctrină regii sunt unșil Domnului Şi 1 i e regi an 

" fost consideraţi, mai ales în orient, ea persoane cu earaeter 
sacru şi suprauman. Dar şi în această doctrină dosvoltată, Sc > N A .. AR . . I Ț _ în Franţa de către scriitorii catolici, Suveranul deţine pu | 
terea în sine dela Dumnezeu, dar puterea coneretă porneşte ! 

“dela popor şi este de drept omenesc. „I/Etat est moi“. Tată - 
cuvintele atribuite lui Ludovie XIV şi care concentrează toată 
doctrina teoeratică. Şi teoreticianul timpului Bossucet în tra- 
tatul său: Politica după sfânta Scriptură, spune: Principele 
nu trebuie să deâ nimănui socoteală despre cele ce cl Porun= 
ceşte. Nimeni nu poate să-i zică: „Pentru cc ai făcut aşă 7, 
»O, regi voi sunteţi zei, adică aveţi în puterea voastră, adică 
purtaţi pe frunţile voastre -earacterul dumnezeirii“, 

“In sfera acestei doctrine se cuprinde şi doctrina drep- 
tului divin providenţial, ai cărui reprezentanţi în sec, NIN au fost de_Maistre şi Bonald. Fi susțin o providenţă directă 
a evenimenteloi: și voinţelor omeneşti, teorie care după d. Duguit „nu 6ste inconciliabilă cu un Suvern limitat prin în- tervenirea reprezentanţilor poporului şi prin existenţa legilor omeneşti consacrând răspunderea efectivă a. guvernanțilori, 

Această doctrină nu este” ştiinţifică. Ea nu poate fi de- monstrativă întrucât în starea actuală a ştiinţei nu se poate concepe ca o forţă extra-socială să fi dăruit omenirii Suver- nele sale. Aristot a simţit acest lucru când spune în Politica . sa: „omul prin fitea lui este un animal politie“. El confundă aici Statul cu societatea, omul prin firea sa fiind un animal social./ANumai o fiinţă din cale afară de degradată sau numai o fiinţă din cale afară de superioară, trăeşte izolată şi în afară de societate. 
| * 14%. Originele Stătului după doctrinele elenice. — în ex-: punerea istorică a doctrinelor Statului nu putem trece cu vederea teoriile asupra Statului, pe care le-au desfăşurat seriitorii politici eleni. La Greci, după cum observă şi Jel- linel, Preocupaţiunile religioase şi morale erau în primul rând hotărîtoare, In aceste preocup silit să afle. maxime care să le d Astfel, cugetătorii Eladei 

un Stat ideal şi să stabile 

aţiuni scriitorii greci sau 
irijeze acţiunea politică. 

au căutat mai. mult să determine ască rolul pe care individul trebuie 

22 steka 
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să-l aibă întwun asemenea Stat. Bhintsehli în cartea sa asupra 

Statului numeşte această metodă, după care se caută a se 

stabili un tip abstract de Stat fără a se ocupă de Statul real 

0 ideologie abstractă şi această ideologie-se poate impută în 

special lui Platon ale cărui teorii le vom vedeă.. 

——-—45. Doctrinele mecanice şi doctrinele organice. — Nume- 

»oasele teorii care explică origina Ştatului pot alcătui două 

grupuri, care după starea, filozofiei omenești din care sau 

dezvoltat se pot numi: .teori: mecanice şi teorii organice. 

După teoriile mecanice Statul este un produs arbitrar 

format din_libera_xoinţă a oamenilor printrun pact comun. - 

Aceste teorii presupun: o stare prosocială Sub-formă-de război, 

după Hobhes, sau sub formă de pacifism ideal, după Rous- 

seau. Ea a fost dezvoltată de către cugetătorii secolelor XVII, 

şi XVIII, ale căror opere şi influenţe le vom analiză, şi a 

făcut un pas mai departe în evoluţiunea teoriilor de Stat 

înlăturând vechea hipoteză că puterea Statului sa pogorit 

„deplin alcătuită din sferele cerești. 

| Doctrina sociologică organică presupune. în contra teo- 

riei societăţii-contract teoria unâi societăţi-organism. Este o 

teorie modernă. Deșeartes, susţine teoria mecanistă după care 

omul însuşi nu este decât un automat. E teoria materialistă 

care sa produs ca o reacțiune a teoriei animiste a filozofiei 

grece şi medievale, şi la care Sau raliat chiar Spinoza şi Leib- 

Ritz. În contra acestor teorii, mecanistă și animistă, sa produş. 

„reacţiunea vitalismului, datorită lui_Bichat, (mort în '1802). 

După această teorie există o relaţiune indestruetibilă între fe- 

nomenele materiale şi între fenomenele vitale, o solidaritațe 

între toate părțile şi funcțiunile organismului omenesc; Există 

deci proprietăţi vitale distincte de proprietăţile fizice, din 

lupta, cărora se naşte viaţa. Sa deosebit astfel ştiinţa biolo- 

gică de ştiinţa fizică. Această teorie însuşită de Kant şi Schel- 

  

line. și atenuată de către Comte, a dat naștere doctrinei :so- 
2» 

ciologice organice. Legile sociologice au înst identificate cu 

legile vieţii. Spencer a dezvoltat această teore a -analogiei 

organismului social cu organismul omenesc. 
vu 

"Din această doctrină Sau diferențiat şi sau specializât 

„
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o mulţime de alte sisteme!). Intre altele este sistemul iat 

wicow?) care stabileşte curente de voliţiuni și de con i e 

în societate: voliţiuni economice, politice, intelcetua c, Și ve le 

în Stat un organism viu, cu manifestări de viaţă socială, ce 

ar presupune. conştiinţa superioară a unui macrocosn. 
 Bluntsehli?) aplică. Statului aceste „teorii. şi_ constatând 
că „orice orvanism este. uniunea elementelor trupeşti-mate- 

riale şi a puterilor de viaţă însufleţite“, în orice Stat, prin 
analogie, el află: trup 'şi spirit, voinţă, mădulare active. 
Trupul Statului este forma exterioară a vieţii, constituirea 
lui. Orice funcţiune, orice adunare obştească, alcătueşte un 

"“mădular. 'Poate, un principiu moral, un suflet, un spirit care 
înrâureşte pe slujbaş. Statul are _şi el creştere, apogeu, declin. 
şi moarte ca şi individul, cu un. cuvânt el are o înaltă per- 
sonalitate morală, după cum vom vede, capabilă de a aveă 

“o situaţiune patrimonială, cu interese, şi datorii. deosebite. 
„Sehzeffle4). si apoi după el Lilienfeld5) consideră de ase- 

menea societatea ca un organism real şi numai astfel o supui : 
„unui examen inductiv.. 

16. Intocmirea statelor şi monarhiilor. — Din cele mai 
sus arătate vedem că formarea Statulni este mai mult un 
fapt, şi ca atare trecut prin evoluţie continuă. Diferitele state 
mici, grupuri izolate .cu şefii lor, nu puteau să dureze mai .. mult timp ca state mici. Precum în aglomeraţiunile cu totul accidentele cei mai tari atacă pe eci mai slabi și-i supun, lot astiel şi acolo unde găsim mai multe state lu un loc, statele mai mari, mai puternice, cucerese pe cele rnici Şi din amalga- marea sau contopirea lor naşte un stat de o întindere mai mare, Iată cum dela aglomeraţiuni, ajungem 'la cetăţi, dela cetăţi, la state, dela state mici, la state mari. Este evoluţiunea 
2) Spencer: Principes de sociologie (trad, franc.) Fouilte A: Ha Science sociale contemparaine. Bunge C. O. ze droit c'est la force. (Paris e noff: Curs de thăorie generale du droit Pret. de Larnaude. :) . Novicow : Conscience et volonte sociale, Paris. 2 giunlsenli: Theorie generale de t'Elat | chaefile: Bau und Lebe ocialen KG 

şi viaţă, conaeiăi socul), n des socialen Korpers, ele. (Structura 
5) Paul von Lilienfeld : Gea mhen i 

j on : anlen iiber eine Socialuiss ler 
Zulunft (Cugetări asupra unei ştiinţe sociale a viitorului “ ensctefi
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din afară!), reguli: dictate de ideea de justiţie, care ar fi con- 

stans ac perpetua voluntas. jus Stim cuique tribuendi. 

29. Doctrinele de drept — Dreptul ese din domeniul ab- 
stracţiunilor de justiţie, presupune totdeauna o energie 

„pentru realizare, şi este în strânsă legătură cu ideea, de forță, 

prin n necesitatea sancţiunii: Unii cercetători “confundă chiar 

dreptul eu forţa „le droit c'est la foree“2), concepţie care în . 
Germania a căpătat o denumire cam brutală de. Paustrecht 
(dreptul pumnului). Această teorie ăre pârtizanii săi. D. 
Aguilera spune3) că forţa este ideea mamă şi punctul central 
al a] evoluţiunii juridice germane. Posesiunca sau Gewehre este 

un drept: mundum (înanus), 0 datorie de protecţiune a inca- 

pabilului; sunt manifestările puterii. De aceea sa atribuit lui 

Bismark expresiunea Gewalt vor Recht adică forța primează 

dreptul, eare este mai mult sinteza cugetării sale. 
După şcoala -antropomorfică sau biologică, dreptul este Se bi 

un act care a devenit reflex. Școala abskractă şi aprioristică. 

presupune o întimă philosophia, cum ziccă Cicerone, adică o. 0, 

idee de drept absolută, cu care ne naștem. In şcoala egoistă,. a gi 

ai cărei reprezentanţi sunt individualiştii anarhici, sfărămă= IE 

tori de idoli, Max _Stirner?) şi Fr. Nietszehe, nu există . un ÎS) 

* -ideal; idealul, ideea, patrie, libertate, justiţie, drept, nu sunt - 

decât fantome, Dreptul este un produs al egoismului omenesc, ”  € 
teorie _eare_£ a_ determinat amoralismul. “puterii. In_şcoala cos- e i 

mologică dreptul este o forţă difuză, ascunsă, larvaţă; e un i 

fel de logos, o permanenţă juridică abstractă, dreptul pur, cum 

îl numeşte B. Picard). După Savigny9), reprezentantul 
şcoalei istorice, cu teoriile căruia se uneşte şi Puchta?) dreptul Ni 

“este ceva real, izvorit din trebuinţele_ noastre. sociale şi din 5 
| moravuri, In_şcoale _teologică conformarea cu. „voinţa unei. 1 

o __ 

fiinţe nevăzute constitue tot dreptul. d 

1) Aubry et Rau: Droit civil. NO e , Î, [2 PY 

:) Bunge: Le droit cest la force. 9 JR ua 

pe 

pt 
T 

, 

1 

mă 

i — 

3). TTa6e dă dr. en All. p. 3—6, 341 apud Lagorgelte: Le fondetient Di 4 y 

du droit et de la morale. Pag. 40.:Paris, 1907. , 

3) Punique el sa proprietă, tr. Lasvignes. 

5. Ze droit pur. : 
% Vom Beruf unserer Zeil fur Gesetagebung und Rechtswissenchaft. 1814. 

1). Ch. Beudant: Le. droit îndividuel et PEtat. 1891,  
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| : - > ama a. Scoala contractului social a lui Hobbes, Rousseau De 
supune acordul unor voințe a cărui consceinţă este dreptul. 

„ Ci 

Kant:) a formulat doctrina individualistă a coezistenţii liber- 
tătilon după care dreptul fiecărui individ nu are altă limită decât dreptul natural care Presupune drepturi primordiale, înăscute şi abstracte. Dreptul individual a fost consacrat de, revoluţia franceză?). şi â proclamat absoluta libertate în exer- citarea acţiunii omenești. Sistemul logic sau. Dozitivist. presu- pune un sentiment de conservare a individului Şi a speciei din care s'a născut. dreptul. Partizanul acestui sistem a fost Litră, În s'stemul 'teleologic există un Scop, un scop al omului şi al societăţii In doctrina utilitaristă, atribuită lui Bentham, şi ” desvoltată de Stuart MII, Leslie” Stephen şi alții, dreptul se întemeează "pe „trebuinţele—onieneşti;. precum la orice fapt trebuie să se aibă în vedere consecinţele, dreptul se naşte din nevoile omeneşti, din interes, din. plăcere sau cun durere. Dar în şcoala utilitaristă o preocupare de folos există, nu pentru liecare individ în parte, ei pentru toți. In Sfârşit în şcoala solidaristă se propune ideea solidarităţii sociale adică a 16- găturii dintre oameni ca Principiu de acţiune morală, toate acţiunile noastre trebuind să fie inspirate de interesul social; omul nu însemnează nimic 'ca Îndivid n -- Tată doctiiinele care sau formulat Până acum asupra originii dreptului, Se observă între ele'o deosebire generală: unele propun ca fundament a] dreptului interesul individual, altele propun interesul ocial. Este un. sâmbure de” adevăr _ 

  

'şi întro-parte ŞI în alta, Dreptul este O normă, adică este o 
“regulă care conduce la un Scop superior: la existenţa indi- 
vidului şi-a colectivităţii sociale în acelaş tinp.:Criteriul după: 

astă în con: 
cetarea, interesului sau a vătămării care se produc prin aâ- 
tele noastre. fie individului, fie societăţii Că dreptul este un produs al relaţiunilor omeneşti şi al 
evoluţiunii, :cum susține marele romanist Wj 

cursa ni € 
indseheid.în dis- 

2137 s: "ec . 
îi 

ST Pe > . 

_ său e reetorat. la Leipzig?) sau că poate să se'doz- 
* 

1) Kant: Principes mâlaphiysiques de droit. 2) Puchta; Das Gewohnheilsrechţ, ” Du 
3 Ă .. - . 

. 
N 

) Tanon: evolulion «du. droit:et: de la COnscience Sociale, .
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volte în afară de orice experienţă şi numai după datele ra- țiunii, suntem în sfera idealelor şi a ipotezelor.. C'ecace importă a se şti este însușirea sa. Din acest punct de vedere pe lângă cele ce am desvoltat anterior, constatăm că Statul însuşi se supune regulei de drept, adică legii, și îşi limitează. acţiunea în interesul individului pe de o parte; pe de altă parte indi- vidul se Supune_regulei. de. drept. şi. îşi. limitează acțiunea în interesul Statului. Existenţa. individului fiind necesară exis- | 
tenţii colectivităţii organizate în Stat, şi existența Statului! 
fiind necesară existenții individului, acest echilibru se păs- 
trează prin păzirea normelor + obligatoare. de drept, care au un At? caracter variabil, după interesul de mai sus, . , 

24. Caracterul dreptului. — In sfera juridică, ca şi în 
lumea care ne înconju ă, toate actele noastre externe se mani- 
festează într'o formă. Principiul morfologiei din natură își 
are acţiunea sa şi în sfera juridică. Un drept care nu se spri- A jină pe o formă cât de îragilă nu este un drept în sensul legal. 
Forma aceasta o determină legea scrisă şi obiceiul constant. 
Dreptul lipsit de forma determinată de legea serisă poate fi 
un drept natural, poate ayeă o _valoare morală, veligioasă, nu 
este un_ drept pozitiv. Exemplu: a avcă copii este un drept 
natural. Dar dacă copilul nu este născut din o uniune formal 
recunoscută, el nare, în legislaţia română, faţă cu tatăl, un 
drept pozitiv, căci dreptul lui nu e recunoscut, dreptul lui aste 
infor. Aşă şi dreptul de a sța în judicio e uh drept legal, 
“întrucât țrebue recunoscut în formă. De aci vedem: că nu 
trebue confundat dreptul cu legea; dreptul e _anferior. Jegei.. 
legea este semnul exterior._. al. dreptului și — compleeteaziă, | 
obiceiul. i | 
25: Diviziunile “dreptului. — Pentru ce adăosăm califi- 
ativul de public sau privati ) la cuvântul drept? Există mai 

„multe drepturi, unul eu caracter public, altul privat? Organi- 
Agdhvea socială care se face prin lege, are de obicet chiar Orga- 

nizarea suveranității și noi vom vede că suveranitatea este 

“3) Unii recunosc şi alte drepturi: dreptul cclesiaslic, interna-- 
țional, social. - 

8:953 
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una; prin urmare când 'obiectul lui este indivizibil, cum ar 
puteă dreptul să fie divizibil? Dreptul considerat în sine în- 

suşi ca ştiinţă al cărei obiect este. vegularea >vieţii_sociale,. re- 
glementarea raporturilor sociale, fie între membrii societăţii, 

“ca particulari, fi& din punctul de vedere al guvernământului, 

al raporturilor dintre guvernanţi şi -guvernaţi, sfera sa 6 in- 

divizibilă: Ji dar o eroare a se ci'ede că sunt mai multe feluri__ 
de-drepturi.-Insă de oarece metoda joacă un rol însemnat în 
învăţământ, căci fără ea învăţământul nu ar putea să-şi ajungă 
scopul, dreptul considerat ca obiect de studiu, din acest punct 
de vedere al metodei, trebue să fie despicat în diferite ramuri, 
şi anume: 

2) Dreptul care tratează despre organizarea politică a 
Statului, constituirea. suveranităţei și a puterilor publice, se: 
numeşte drept constituțional. In unele țări, asemenea în-Ro- 
mânia, dreptul constituţional este constatat printr”'o lege spe- 
cială numită lege constituţională rigidă, în deosebire de legea 
ordinară. Distincţiunea, este întemeiată pe forma particulară 

„şi organul special care produce legea constituţională. 
8) "Tot din punctul de vedere al metodei, avem dreptul 

care tratează, în special, despre acţiunea şi competinţa puterei 
„executive, despre administraţiunile. generale și locale în ru- port.cu drepturile şi interesul j general al Statului. Acesta se 
numeşte drept administrativ, 

Raportul dintre dreptul constituțional şi cel adminis- trativ e foarte intim. Din intimitatea, din strânsele raporturi ce există între aceste două ramuri, nu trebue să conchide la confuziunea lor: dreptul constituţional mai mult organizează, se ocupă cu struetura politică a Statului, cel administrativ mai mult. lucrează. Organizaţiunea Statului, acţiunea sociali a Statului, "ata obiectul dreptului publice, descompus în drept constituţional și administ 'ativ. 

in O Topor e enter i ce amin văr, din momențul ce are tul : mie | e*p lică ușor. In ade- 
—Hiunea_unei puteri trebue Pare ac minist ativ se ocupă de ac-. 

noastem organizăiza. neelei Sos ca inainte de-toate să cu- 
„ee acelei Duteri. Precum nu. se poate cu- 
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noaşte functiunea fisiologică a unui orgân, fâră u Ti studiat mai întâi organizaţia lui, tot astfel nu se va puteă cunoaşte. funcţionarea unei autorităţi, dacă nu se va şti cum e ea alcă- 
tuită. Spre a studiă cu folos fisiologia, trebue măi întâi să se 
înveţe anatomia; tot aşă şi în ce privește dreptul public, îna- 
inte de a cunoaşte dreptul administrativ, trebue să cercetăm dreptul constituţional. | 

Asemănarea aceasta nu e o simplă comparaţiune fictivă; 
ca e reală, pentrucă și Statul e-un organism, cum susţin unii, 
după cum am văzut, ca şi individul, compus şi dânsul din 
diferite organe .cu atribuţiunile lor. După cum la individ 
organele sunt formate din celule, tot astfel şi în Stat avem 
celule, avem atome ale vieţei sociale, avem pe om. Şi organi- 
zarea individului ca şi cea socială sunt de o potrivă fapte com- 
plexe; şi precum o totalitate de celule formează organul, tota- 
litatea indivizilor formează societatea. In organizarea socială 

„Va trebui să ţinem socoteală de existenţa individuală a fie- 
căruia, din două punete de vedere: în raport cu el însuşi, în 
raport cu ceilalți, eu societatea. După cum în medicină stu- 
diem omul şi ca totalitate, ca rezultat al organizării com- 
plexe, dar ne ocupăm şi de diferitele sale organe în parte, de 
plămâni, de ereer, de inimă, tot astfel și noi vom privi socie- 
tatea ca persoană deosebită de fiecare din membrii săi, ca per- 
soană socială, res publica, cum ziceau Romanii, şi ne vom 
ocupă pe de altă parte şi de particulari în raporturile lor:reci- 
proce. Diferitele celule care formează un individ există fie- 
care în parte şi ficeare în raport una. cu alta. "ot astfel, orga- 
nizaţiunea socială, va trebui şi ea, pentru a-şi împlini scopul, 
să ţie seamă în acelaş timp şi de faptele sociale izolate și de 
complexul lor, de modul lor de-a se produce unul în raport 
cu altul. | 

Dreptul public. priveşte Statul în interesul lui general, 
considerându-l ca o singură persoană, deosebită de fiecare din 
membrii ei, precum oceanul este deosebit, de picătura sa, având 
constituţiunea sa proprie. Dreptul privat se ocupă de orga- 
nizarea şi desvoltarea socială atât cât e vorba de interesele 
speciale ale tuturor şi ale fiecăruia din membrii care compun 
societatea. * 
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„dlividul este scopul şi 

36; 1. 

“- 26. Deosebirea dintre dreptul public şi. privat. — Deosebirea 

dintre dreptul.publie şi privat e foarte Yeche. Romanii au în- 

trevăzut-o, pentrucă ei sunt aceia care au avut spiritul Juridie 

cel mai:desvoltat, un fel de facultate cu care se năşteau pe 

lame.. Romanii ziceau: Publicum jus est quod ad stalum re: 

romanae spectat;' privatum, auod ad singulorum ulilitatem 

pertinet, sunt enim gquaedam publice utilia, Qquaedam.  pri- 

uatim. In această definiţiune găsim formulată admirabil de 

bine distincţiunea între dreptul public şi privat. Grecii care 

aveau o civilizaţiune mai înaintată, care au format educaţiunea 

Romanilor, erau cu toate acestea inferiori Romanilor în ce 

priveşte noţiunile juridice şi ei ienorau această distincţiune. 

Deosebirea dintre aceste două ramuri nu e numai doctri- 

nală; ca are utilitatea practică, căci confuziunea dintre 

dreptul publie şi privat ne poate duce la consecinţe foarte 

grave, Germanii au confundat şi ei cele două diviziuni. Vor- 
bese_de_ Germani, pentrucă după civilizaţiunile greacă şi ro- 

mană avem invaziunile barbarilor: Germanii reprezintă a: 
treia evoluţiune în istoria organizărei sociale. Ei bine, Ger- 
anii au confundat şi dânşii dreptul publice şi privat, şi din 
cauza acestei confuziuni-am-avut.o_ epocă îndelungată de su- 
terinţe în Europa. Numai prin această confuziune ne putem 
explică cum suveranitatea teritorială eră privită ca o proprire- 
tate privată şi cum sarcinile publiec erau considerate ca bu- 
nuri de familie. Așă de ex. notariatul e o funcţiune publică de 

"Stat; a da transacţiunilor dintre particulari caracterul obli- 
sator de a îi crezute așă cum sunt a ătate, până la inserip- 
țiunea în falş, aceasta nu o poate face decâţ Statul, sau cel 
care.e investit de către Stat cu această facultate. Investirei 
aceasta nu se poate vinde la, oricine, nu se poate da de zestre, ans a Ti a a ua mite la moştenitori. Ei bine, ani îndelungaţi (şi în Franța iar acum) oficiile acestea au fost considerate ca oticii de: caracter privat şi au fost în comerţ. 

Distincţiunea dinta : ic și i 
rost pas i Sp dintre dreptul public şi dreptul privat a it. Ta î a A Savieny şi Stahl, după scopurile urmii- 

„ An areptui publi Î : i i 
publie | Şiatul este, scopul în dreptul privat în- 

atul mijlocul. Puchta stabileşte dife- venţa dreptului după cum e posedat: de individ e a persoană
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privată, drept privat; ca membru al unei societăţi organi- zate: drept public. Distineţiunea dă naştâie la o confuziune: în dreptul publie adesea, Statul este cel care posedă drepturi în paguba individului, Bihre şi după el Gier ce şi Jellinek în Germania împart dreptul în drept. privat ( privatrecht) care cuprinde raporturile oamenilor ca indivizi. şi în drept al so- cietăţii ( Genossenschaftrecht) care cuprinde raporturile oa- menilor consideraţi ca membrii ai unui organism social, 27. Ramificările dreptului privat și public. — Dreptul privat la rândul său are diferite ramificări. Când se ocupă prinei- palmente de raporturile cu caracter comercial se numeşte drept comercial; când priveşte raporturile dintre particulari ce n'au caracter de speculaţiune 
_drept civil. | , | 

Să nu conchidem însă din aceste diviziuni şi ramificări că separaţiunea, că demareaţiunea lor e bine caracterizată, şi că în dreptul privat nu vom găsi decât dispoziţiuni de utili- tate specială, particulară, iar în dreptul publie numai dispo- ziţii privitoare la societatea considerată în ea însăşi, ca un tot, ea persoană aparte. In fapt vom întâlni de multe ori dis- 

  

pozițiuni de drept public în dreptul privat şi viceversa. [E greu - de tot să stabileşti limita între societate considerată ca per- soană şi între diferiţii ei membrii, tot astfel precum întrun fapt al omului e foarte anevoe să stabileşti până unde merge acţiunea cereerului şi unde se amestecă acţiunea altor organe. Spre exemplu, te mişti dela un loe la altul; e aci o.acţiune cerebrală dar'e şi o acţiune de mușchi, o mişeare de picioare; e greu să arăţi precis când începe una, când încetează cealaltă; e chiar imposibil să le separi' pe deplin. Tot astfel în dome- niul dreptului se găsesc în codul civil dispoziţiuni comer- „_ciale, după cum în codul de comerţ întâlnim dispoziţiuni civile. Dreptul public la rândul lui se împarte în drept public “intern şi în drept public extern; aceasta din urmă este dreptul 
înternaţianal, împărţit şi el în internațional publice şi privat. 
Dreptul public intern. cuprinde dreptul constituţional, care cercetează instituţiile unui Stat, drepturile și obligaţiunile sale faţă de indivizii ce alcătuese. E 
XE, Sancţiunea legilor.— Lega socială nu trebue să rămână 
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ne comercială poartă numele de 
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un simplu percept, un consiliu; dânsa după ce comandă, tre- 

bue să aibă şi mişloacele de constrângere pentru cei care nu 

i-ar.da supunere. Aceste mijloace de const ângere formează 

ceeace se numeşte sancţiunea legală; fără sancţiune, legea e 

o vorbă, o idee, dar de nici o aplieaţiune, de nici o utilitate 

practică. | | a _ 

Orice lege socială, trebue prin urmare, să aibă două cu- 

ractere: a) Să fie determinătoare, adică să ne spue ce putem 

face şi ce nu e îngăduit să facem, şi b) Să fie sancţionatoare, 

adică să ne spună ce se întâmplă când nu facem, şi cum ne 
constrânge să facem cele ce preserie ea. 

"Sancţiunea e de două feluri: civilă şi penală. 

Sancţiunea, e cizilă, atunci când e pusă la dispoziţiunea . 
oricărui. particular, ca să constrângă pe cinevă. 

——— Saneţiunea”e” penală, când eoprinde mijloacele puse nu- 
mai la dispoziţiunea societăţii, când numai ca vorbeşte, nd 
e în joe un interes soeial.. In procedura penală, se vede cât de Ta . u . POI mare e deosebirea între aceste două feluri: de sancţiuni: ele se : 
exercită, în cazuri cu totul diferite, în condițiuni cu totul va- 
riate. Sancţiunea civilă e prevăzută în legea de procedură ci- 
vilă, iar sancţiunea _penală_într?0_serie d&dispozițiuni din 

i codul penal și de procedură penală. 
o Şiad să nu mergem iarăşi cu spiritul de demareaţiune prea departe: da, în principiu sunt deosehite cele două sanc- 
ţiuni în două corpuri de legi, dar de multe ori vom găsi sane- buni penale în codul de comerţ şi saneţiuni civile în codul 
penal. a 

Care e pricina acestei. deosebiri între saneţiuni? Dacă 

7 

sancţiunea consistă în mijloacele de a constrânse pe cinevă să se supue la lege, apoi legea nu e ca de interes obştese? Nu trebue oare să o executăm, să ne supunem ei în toate cazurile? Dece uneori numai acţiune civilă, şi altă dată toată forța pu- blică, curţi cu Juraţi, tribunale corecţionale, minister publie zguduire generală? Fiindcă e diferenţă nare între violările de lege trebue să fie şi o deosebire tot aşă de mare între mijlo: pele de întrebuințat. Precum unui om nu-i dai aceiași edict entru. i da a ga E “ 
pentru: toate iregularităţile care i se întâmplă în organism, ci 
v . ZI . 

a 
> 

arlezi substanţa, doza, modul de întrebuințare, tot astfel pro-
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cedăm și faţă. cu societatea, când e vorba de simptomele: ei pa- 
tologice. Dacă Primus violează legea prin faptul că nu-şi.plă- 
teşte la termen. ceeace trebueă să plătească, deşi. după lege este „obligat să plătească; dacă vânzătorul nu remite cupă răto- 
vului lucrul vândut. ei Tăptuese,. ce e dreptul,.o infracţiune 'la 
lege, dar nu de un caracter aşă..de grav, ca_atunei.când ci ar 
tură.0 sumă de bani, ar ucide, sau ar comite alte erime. In 
acest din urmă. caz, societatea e izbită în existența, în fiinţa ei 
considerată ca deosebită; alarma e generală, răul se resimte în - 
întreaga societate, şi prin urmare societatea în cuprinsul ei 
trebue să reacționeze. Când, din potrivă un simplu particular 
e lovit: în_interesele. sale, atunci nu e trebuinţă să punem în: 
îişeare întreaga societate, pontrucă el se poate apără singur 
de răul întâmplat, de pildă, neîmprumutând lui Primus banii 
pe care numai vreă să-i înapoeze, sau în tot cazul, luând sa- 
ranţii de plată: ipotecă,.gagin. E logie deei .ca Primus să nu 
poată invocă decât o protecţiune îndividuală,-şi prin mijloa- 
cele de constrângere puse la „dispoziţiunea sa de legea civilă .. 
să obţină plata ereanţei sale. Când însă în lipsa cuivă de acasă, 
Primus se introduce în locuinţa lui, sparge casa de fier, şi 
“fură banii, în acest caz are dreptul să invoace protecţiunea, 
socială, şi chiar dacă nu o invoacă, 6a singură să intre în ac- 
ţiune, căci afară de cel direct lesat, este adâne lovită socie- 
tatea întreagă, sunt ameninţaţi deopotrivă şi ceilalţi membrii, 
care nu.vor puteă în mod izolat să se apere de asemenea 
atacuri, vor sări împreună pentru pedepsirea celui ce a violat 
legea. Vedem dar că deosebirea se întemeează nu numai pe o 
idee filosofică, dar şi pe o trebuinţă reală, 
D< 29. Dreptul penal, procedura lui şi procedura civilă, — [n ra- 
mificările dreptului publice şi privat nu am cuprins nici proce- 
duza civilă, nici dreptul penal, nici: procedura lui. In ce pri-: 
veşte procedura civilă, deşi împrumută caracterul său drep- 
tului public, un face cu toate acestea parte nici din dreptul 
publice, nici din dreptul privat. Nu doară că, dreptul sancţio- 
nator are o natură sui generis, cum sa pretins de unii juris- 
consulţi, că e de o natură mixtă, şi publie şi privat. Nu. Eu 
cred, împreună cu Roussean!)_că dreptul penal-e-mai.mult c, 

1) Contrat social. Cap 2. 
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“Prudenţei, este studiul doctrinal, al legilor care nu f 
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faţă decât o varieta a dreptului, Am putea compară dreptul 
cu un cap ci doi ochi: cu unul ne comandă ceeace avem să 
facem, ne fixează regulele de acţiune; privindu-ne cu altul, 
ne:arată mijloacele prin care au să se execute aceste reguli. 
Astfel aceiaşi lese, civilă, comercială, constituţională sau ad- 
ministrativă e şi determinătoare şi saneţionantă. Dreptul 
sancţionator e dar împrăștiat în toate ramurile dreptului, dg 
oarece e corolarul necesar al oricărei legi, de orice ordine, . 

30. Greutățile ştiinţei dreptului. — Știința dreptului intâl- 
neşte mari greutăţi îi desăvârșirea sa, și dacă o comparăm cu 
celelalte ştiinţe constatăm că nici una nu a rămas mat înapo- 
iată.. Dacă luăm o epocă determinată, spre exemplu, timpul de 
strălucire al Grecilor, Romanilor, şi cercetăm starea de atunci 
a medicinei, mecanicei, astronomiei, fizicei, vom constată, 
comparând-o cu starea de azi, că în toate aceste ştiinţe sau 
tăcut progrese imense; numai ştiinţa dreptului a rămas pe loc, 
căci în definitiv temelia dreptului civil de azi, cel puţin dacă luăm Obligaţiunile, o aflăm acum două mii de ani şi la Ro- mani, Procedura civilă cu zecimi de ani îndărăt a fost aceiasi, În celelalte ştiinţe însă, în chimie, mecanică, medicină, se con- stată un progres colosal. In douăzeci de ani ele sau prefăcut cu desăvârşire. 

Stagnarea dreptului se explică prin aceea că el nu lu- crează totdeauna cu fapte pozitive, precise, determinate, ne- schimbate. Dreptul lucrează cu abstracțiuni, cu ipoteze care pot variă la infinit, după timp şi spaţiu. Legile se fac mai dinainte pe nişte ipoteze care nu sunt totdeauna bine determi- „nate în speța lor. J udecătorul care :aplică legea, are cazul de- terminat, special înaintea sa: pe vânzător, pe cumpărător, pe testator; are spre exemplu un testament pe care să'l exami- neze. Dar studiul nostru nu e studiul acesta praetie al jurix- 
ae decât să 

Asttel fiind, legea 
şi de aci mulţimea proce- 

rezolve ipoteze, date abstracte, variabile. nu poate să prevadă toate ipotezele selor și greutatea, de -a:le rezolvă, interese jeefioarea dreptului loveşte pc'de altă parte în unele 0 In toc de a le servi pe toate pe de o dată: descoperirile, 
erfecționările 

în orice ap ace Pe de 
p rfecţionările în orice altă ştiinţă decât dreptul, sunt mult
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mai uşor de realizat; ele pot Îi obţinute în urma unor studii și cercetări cu totul. unilaterale, ba chiar fără nici un studiu; mai mult încă: ele nu isbese în interese mari; se produce poate o mică tulburare într'o_ ramură de industrie, când se face o invenţie, dar tulburarea e trecătoare. Așă când sa descoperit “stearina, au suferit-producătorii de lumânări de seu, dar utili- tatea descoperirii e aşă de mare, încât ea a izbutit în potriva acelor câtorva nemulțumiri individuale. In drept nu e "aşă. 

  

  

Orice modificare loveşte în interese existente numeroase, schimbă situaţiuni dobândite, şi de aci o rezistenţă generală la schimbarea legilor. In materie de impozite e incontestabil ' că astăzi sunt avantajaţi bogaţii, căci plătese de pildă 6% fon- cieră şi moşia de un milion şi moşioara de zâce mii lei; e ine- chitabil; dar îndată ce sar face o propunere de impozit pro- gresiv se va găsi rezistență puternică înt”o clasă întreagă de proprietari mari, care prin natura lucrurilor pot să exercite o presiune mai îndârjită decât întreaga sărăcime, deşi mai nu- meroasă, căci de fapt acţiunea şi deciziunea, sunt îi mâna celor Logaţi. 
I 

2A- 31. Studiul dreptului public şi utilitatea lui.— In dreptul publice „vonă studiă legile după care se nasc, se desvoltă şi pier statele, vom studiă care sunt. mijloacele cele mai nimerite pentru a organiză Statul, şi cave e forma cea mai potrivită, care poate 
să răspundă la necesitatea de-a asigură, societăţii împlinirea 
scopului său. In această ultimă privinţă, vom găsi în întreaga 
istorie a diferitelor State, o luptă perpetuă pentru a descoperi cea mai bună formă de guvernământ. | 

E destul a arătă în aceste trăsuri generale obiectul drep- tului public pentru ca să se înţeleagă importanţa vie Şi Însem-. nată a acestei științe. Da 
Dacă e nevoe să cunoaşteim legile mecanice, astronomice, 

fizice şi chimice sau legile după care nasc, trăese şi se desvoltă animalele, cu atât mai necesar e studiul organizării societăţii omeneşti. | 
Forma de guvern a Statului nostru fiind monarhia con- 

stitujională, importanţa unui curs de drept public e evidentă, căci graţie lui, pe de o parte ne putem da seama de organi- 
zarea şi mecanismul instituţiunilor publice şi administrative 

—
—
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din ţara în care trăim, iar pe de altă parte, putem luă CUNOȘ- 

tință de imperfecţiunile regimului actual. In adevăr vom 

vedeă că reginiul constituţional are mu numai imperfeeţiuni 

de alcătuire, inerente de altfel, oricărei concepțiuni ȘI institu- 

ţiuni: omeneşti, dar.are mai ales multe părţi rele provenite din 

o viţioasă aplicare, agravată şi prin intervenţiunea partidelor 

politice, care -fiind. asociaţiuni de oameni ne reprezintă toate 

“slăbiciunile, .toate păcatele omeneşti. Ce e anormal în om se 

manifestează şi în .partidul politie. Ei bine, în aşă condițiuni 

studiul principiilor - organizărei sociale, studiul inconvenien- 

telor regimului constituţional prezintă un folos netăgăduit, 

căci graţie acestui studiu putem constată care sunt rezultatele 

practice ale principiilor înserise în constituţiune, şi văzând 

relele, se pot găsi mijloace de îndreptare. Indreptarea se poate 

face din două direcţiuni: de sus în jos şi de jos în sus. Cea 

dintâi datorită influenţei claselor conducătoare se face atunci 

când partidele se grupează pe idei, când cei ce vor să guver- 
neze Statul spun mai înainte cum înţeleg să guverneze, pe 

"ce idei; pe'ce principii. Indreptarea de jos în sus se face prin 

influenţa pe care o exercită stratul social inferior asupra celui 
superior; această îndreptare se obţine prin desvoltarea con- 

ştiinţei poporului, ceeace presupune. răspândirea culturei. 
32. Regimul constituţional ar funcţionă mult mai bine, 

şi ar da. foloase mai reale, dacă reprezentaţiunea_ naţională 
care,e sinteza constituţionalismului, rezortul în care se con- 
centrează tot regimul constituţional, ar fi expresiunea con- 
ştiinţei naţionale. Sistemul constituţional ar da roade mult 
mai bune dacă s'ar putea realiză acel ideal, de a aveă în Stat 

„9 adevărată veprezentaţiune naţională, oglinda curată şi vie 
An care să se reflecteze, tot ce ţara are mai bun, mai cult, mai 
rase En Din aie jure ani reprezentaţiunea naţională, de 
E 9 — e în mare p 
di total, produsul »solieitării, promisiunilor, intimidărilor, 
cae uei mila credinţă, simulărei convincţiunilor, insul- 
pute: £ ai Aceşti. factori lăturalnieci lucrează în mod 

lenta [i ba a e fiunci care se desvoltă 
- aa, Dacă viaţa politică ar fi numai 

arte, ca să nu zie 

   

azi în Viaţa par- 

rezultatul meca-
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43 
nismului politie alcătuit de lege, dacă guvernanţii şi guver- _năâţii nu ar face decât ceeace prescrie legea, atunci regimul conştituţional ar puteă da rezultatele-bune la care suntem în drept să ne asteptăm. Din nefericire însă, în jocul institu- țiunilor politice, se amestecă tendinţe, sentimente, pasiuni, și mai ales interese şi prejudecăţi în afară de ce prescrie con- stituțiunea şi legile țării. Ministrul, care suvernează oricare -. „ar fi el, în afară de mobilele de acţiune legală e constrâns de mediul ambiant să exercite şi 0_acţiune-personală, rezultatul intereselor și slăbiciunilor. Doctrina constituţională pură ne spune cum funcţionează inștituțiunile legale, doctrina ne 
spune de pildă, cum se fac alegerile din punctul de vedere 

_legal,- doctrina însă nu poate să ne spună în destul şi să ne 
păzească de alte înrâuriri lăturalnice contra altor factori 
oxtralegali care se dezvoltă cu prilejul unei alegeri denatu- 
rând-o. Desigur însă că expunerea doctrinii are o mare înrâu- 
rire asupra vieţii politice practice pentrucă cercețând fac- torii legali putem constată mai, cu, înlesnire acţiunea faeto- 
rilcr extralegali. 

33. Din cauza înrâuririi doetrinii asupra vieţii politice. 
practice s'a introdus şi obiceiul de a da profesori de drept 
publie viitorilor conducători_ai: Statelor. Istoria e plină 'de 
pilde în care vedem că totdeauna suveranii care aveau copii 
destinaţi să le ia succesiunea sau îngrijit de cu vreme să le 
deă o creştere politică îndestulătoare. In vechime, unul din 
cei mai mari oameni de Stat Alexandru cel mare a avut de 
profesor pe creatorul dreptului constituţional, pe_ Axistot. 
Filip seriă lui Aristot că nu se simte atât de fericit că arc un. 
fiu cât e de fericit că acest fiu s'a născut pe_vremea lui. 

In Italia Machiavel a seris Principele toemai ca să dea 
consilii oamenilor de Stat. 

In Franta F6nelon!)_a exercitat o.mare înrâurive asu pra 
Ducelui _« de Bourgogne a cărei educaţiune i-o încredințase Lu- 
dovie XIV ; de asemenea Bossuet asupra Delfinului2).___ 

Pe lângă tinerii care au să ia în mână destinele Statului 

„+ 1) Examen dela conscience d'un roi. 
:) Bossuet: Discours sur Phistoire ad usum Deiphini. 

  

Z
I
I



44 

-şi care e vădit că trebuie să-şi pregătească edueaţiunea poli- 

tică, se cuvine să studieze dreptul constituţional și acei care 

voesce să aibă o superioritate asupra celorlalți. Pe când aceştia 

se pierd în dedalul împrejurărilor de fapt și al intereselor ma- 

teriale acei care sunt îmbibaţi de cunoștințele doctrinale vor 

putea să scape de sub învâurirea împrejurărilor, să-şi întii- 

„rească puterea caracterelor. 

E o mare deosebire între viaţa politică şi între viaţa 

civilă. In viaţa civilă controversele, luptele, neînțelegerile ori 

cât ar fi de numeroase şi greu de rezolvat se rezolvă şi în 
mod obligatoriu pentru toţi, căci în viaţă civilă există destule 
mijloace legale de constrângere. Aşă de pildă: când două per- 
soane nu se înţeleg asupra chestiunii dacă unul are drept să 

ceară celuilalt o sumă de bani, dacă a existat sau nu o învo- 

ială de vânzare între dânşii, sunt mijloace legale de a constată 
existenţa creanţei sau a contractului de vânzare, sunt pro- 

bele stabilite de codul civil şi mijloacele din procedură; mer- 
gem înaintea tribunalului, pledăm și la urmă se dă o hotă- 
rîre cu caracter obligator. In viaţa civilă, încă odată, avem 

probe care au o forţă obiectiv obligatoare în viaţa politică, cel 
puţin în cea nedoctrinală, de fapt, în aplicaţiunea zilnică a 
vieţei de guvernământ, fie pentru guvernaţi, fie pentru gu- 
vernanţi nu avem, şi nu e posibil să avem probe cu forţă 
obiectiv obligatoare. In ordinea politică, controversele nu se 
rezolvă totdeauna cu argumente legale, cu texte de legi, cu 
probe scrise, cu hotărîri judecătoreşti definitive: aci convin- 
gerile personale decid totul. Să luăm un exemplu. Se afirmi, 
că eu oeaziunea unei alegeri, un funcţionar înalt, ministru 
sau prefect ar îi exercitat o influenţă extra-legală, ar îi făp- 
tuit un abuz. Nu există dovezi materiale, dar î ! l el s'a comis. Care 
e mijlocul de al constată? Dacă nu avem probe legale — căci 
faptele poli itice extra-legale nu se cam dovedesc prin acte serlse — atunci nu rămâne alteevă decât convingerile per- sonale. Aceste convingeri însă variază dela, unul la altul sunt chestiuni cu totul la disereţiunea individuală: de aci animo- atatea luptelor politice, de aci imposibilitatea de multe ori de joritate şi nu e o, întelegere, de aci lupta perpetuă între ma- Ș noritate, care nu pot cădeă de acord mai nici
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odată, căci probe legale nu are nici una, nici alta. Din această cauză dar, judecata e mult “mai anevoe în viaţa politică; în luptele politice fiecare afirmă că el reprezintă - ideile bune, ideile ţărei, suveranitatea. Intre mai: mulţi, sau între doi care face aceiaş. atirmaţiune de felul acesta, pe. cine -să credem? [xistă, ce e dreptul, presumpţiunea mandatului legal, dar această Presumpţiune, din nenorocire, se dovedeşte de multe ori contrazisă, de realitatea faptelor. Ei bine, doctrina consti- tuţională deşi nu poate să ne dea cheia definitivă de a rezolvă asemenea cestiuni, dar ajută mult în limpezirea adevărului. Iată. dar şi din acest punct de vedere o mare superioritate pentru cei care fac studiul doctrinal asupra celor care nu-l fac. In agitaţiunile politice, studiul. dreptului publice e de cel mai mare folos: el. servă de far conducător în mijlocul aparenţelor şi a curentelor greşite. Populaţiunea manifes- tantă pe uliţe sau aiurea, lucrează de multe ori sub: impul- siunea, unui curent de care nu-şi dă seama: principiile condu- cătoare ale Statului, nu sunt azi lă îndemână fiecărui om de Tând, ca să-şi dea seama în mod intuitiv de ceiace face şi ce ar trebui. Cei care cunose însă dreptul public, oricare ar fi ac- țiunea diferitelor curente, vor şti totdeauna ce parte de adevăr e sau nu într'însele. | 
Studiul dreptului public e cu deosebire important pentru cei care au să devină oameni de Stat, căci oamenii politici mai mult ca oricare alţii, trebue să cunoască limitele puterei ce au, Dacă e bine ca fiecare cetăţean să ştie care e datoria lui, cu atât mai mare cuvânt cel care vrea, să guverneze, trebue să-și cunoască ţărmul, căci greşelile mari care se fac din ignoranță, sunt de multe ori tot aşă 'de prejudiţiabile 'ea şi când ar fi fost făcute cu intenţie. ____ 
Atât de însemnat s'a găsit studiul dreptului public, încât în timpul revoluţiunei celei mari franceze, a mijlocit o .lege din 26 Septembrie 1791, care ordonă ca toate facultăţile de drept să însăreineze pe unul din: membrii lor, să explice tine- rilor constituţiunea, sau mai bine zis constituţiunile Franţei. Și o coincidenţă care merită să fie observată: studiul obligator al constituţiunei apare, se impune în Franţa, întro epocă ro- voluţionară; existau facultăţi cu sute de ani mai. înainte, 
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dar constituţiunea -nu se explică, de -teamă că dacă Sar îi 

tăcat adevărată ştiinţă, dacă sar fi arătat cae e adevărata 

teorie a libertăţilor, puterea absolută ar fi suferit desigur 

„druncinări nu tocmai 'dorite de cei sus puşi. Şi dovadă că nu 

sa acomodau de fel aceste două idei: putere-absoluiă cu pro- 

pcvăduire de libertăţi, e că sub Imperiu în Franţa a fost su- 

primatii catedra de drept public şi na fost reînființată decât 

mai târziu, când a venit Republica. Această observare arată 

cât de mult împinge în direcţiunea liberalismului studiul 

dreptului constituţional. 
34.. Isvoarele dreptului public. — Isvoarele dreptului pu- 

biie sunt legile constituţionale, politice şi administrative, tra- 

_tatele, decretele, jurisprudenţa, tradiţiunea, cutumele (obice- 

urile pământului), natura lucrurilor, împrejurările, şi întwo 

altă divecţiune, dar mai presus de toate aceste sorginţi, pen- 

trucă le domină, reglementează și controlează pe toate, e 

ştiinţa constinţită în scrierile publiciştilor!). 

35. Dreptul, politica si morala. — Studiind teoriile elenice 

şi organizaţia statelor orientale, se vede cea mai mare con- 

fuzie între morală şi politică. Există oare între aceste două 

_ ştiinţe o deosebire aşă de mare în cât să fie nevoe de separu- 

ţiunea lor? Morala e ştiinţa care ne dă reguli spre a face 

binele şi a evită răul; ea ne spune pentru ce trăeşte omul, 

care e scopul lui în lume. Morala se ocupă de om conside- 
_rându-l în raport_cu. sine însuşi, cu_alţii şi cu divinitatea. In 

acest din urmă caz morala se prezintă sub forma religiunei. 
Cel dintâi care a făcut deosebirea între politică şi mo- 

rală este Machiavel.. El însă a mers prea departe, după cum 

vom vedeă când vom analiză doctrina lui, stabilind chiar o 
; „eontradicţie- între. morală_şi politică. - 

| 6. Raporturile dintre morală şi politică.— Dacă morala se 
dcose veste de. politică, să nu er6dem însă că aceasta însem- 

« 29 a: - . e „3 ? A T oază că nu sunt raporturi între dânsele. Nu, ele sunt strâns 
egate, guvernaţii şi guvernanţii sunt solidari si ] i între pe au aanj 5 SU ernanţii suni -solidari. şi legaţi între 
anşii printr un sentiment,_0o_idee comună: binele, deep 

Ce ar deveni soci ARE - veptul, ar cteveni societatea, ce fel de guvern ar fi acela care par 

  

?). Bluntschh: Ze droit public general; Pag. 7 ssq



Paris, 1879. 

Pabowi e. ţine seamă de receptele moralei? E funest guvernul'Gare ar plecă 'dela ideea că în politică imoralitatea e permisă, fiindcă “Ştiinţa politicei se deosebește de morală. Dacă poporul tole- rează un asemenea guvern, aiunei dovedeşte că-] meriti, Când spre ex. întrun Stat în” mod constant, alegerile se face prin : intircidare şi alegătorii 'se acomodează cu presiunile fie mo- vale, -fic materiale, aceasta dovedeşte că acel popor merită să fie dus cu Îrica. Politica machiavelică, exprimată prin axioma: „scopul scuză” mijloacele“, e' combătută de toţi 'pu- blieiştii. Dacă morala și politica ar fi cu totul izolate una de alti, atunci sar putea zice că cceace dezaprobă morala, poate să fie bun în politică şi viceversa, sar puteă susţine cu alte cuvinte, că există două morale: una politică, şi alta morală propriu zisă. Precum între morală şi politică, aşă între drept ŞI politică, există deosebire. Morala ca şi dreptul este com- Plexul regulelor privitoare la acţiunile omeneşti, sau după cum am arătat este o normă etică deopotrivă obligatoare ca şi morala... An Putea zice că dreptul este morala convenţio- nală sancţionată. Ca să seapi pe cinevă din foc, să recunoşti copiii naturali, pot fi regule de morală, dacă nau sancţiune, - sau de drept pozitiv. dacă sunt SUL sancţionate. | 37. Definiţia politicei. —, Cuvântul politică a primit dife- rite aecepţiuni, atât în vechine, cât mai ales în timpurile mo-r derne. Principalele semnificări sunt în număr de trei: = 1. Politica e Ştiinţa guvernului sau arta de a guvernă, Ca ştiinţă politica lucrează în domeniul teoretic. In acest în ţeles'se întrebuinţează mai mult: expresiunea: științe politice, (Staiswissenchafien) decât cuvântul politică. - | In acest înţeles pe când dreptul public are în vedere partea teoretică și mijloacele de a organiză Statul, politica se ocupă eu modul de a conduce Statul.- 
Ca artă (Statskunst ) politica lucrează în domeniul prac- tie. Cu acest cuprins în secolul AVI se ziceă că este. ars non 7egendi quam fallendi homines, adică exploatarea. evenimen- telor. e , o 
Bluntsehli2) defineşte politica: tiaja_conștientă_a_Sta- 

1) Potitil: als Wissenschaft (trad. franc. de Armand de” Riedmatten) 
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tului, conduita afacerilor „ublice, ata practică de. a. giuvernă. .. 

Din acest punet de vedere, politica se ocupă cu agitaţiunile ce 

se produc în Stat, cu curentele şi cu manifestaţiunile vieţei | 

politice. Politica se reduce deci mai mult la o istorie contim- | 

porană. Aşă, când o diseuţiune are loc întao întrunire elec- 

torală, deşi nu e vorba nici de vre-o lecţie de drept constitu- 

ţional, nici de teoriile lui Platon, Aristot, nici: de examinarea 

principiilor constituţionale, totuşi se zice că în acea întru- 

nire sa făcut „politică“, de oarece sa discutat actele guver- 

nului, şi măsurile ce în împrejurările actuale trebuese luate 

pentru răsturnarea sau menţinerea lui. Din discuţiune se 

„poate degeneră la căi de fapt şi violențele prilejite vor aveă 

atunci un caracter politie, negreşit, nu în sensul că sar îi 

făcut eu această ocaziune aplicarea vreunui principiu de 

ştiinţă politică. , Ş 

Politica în sensul lui Bluntschli, însemnează discuţiuncu, 

agitaţiunile, stabilirea curentelor, manifestarea vieţei politice. 

Politica, zice Robert von Mohl), e ştiinţa_mijloacelor, 

___cu ajutorul cărora; statele îşi îndeplinesc misiunea lor. Asă, de | 
exemplu, stabilirea mijloacelor de dezvoltare a armatei, sau PR 

un tratat economie internaţional, sunt acte politice, căci ele 

sunt măsuri care asigură îndeplinirea misiunei Statului. In 

acest senz constituţiunea, noastră în art. 93, cere pentru con- 7 

venţiunile cu statele străine aprobarea prealabilă a puterei 

legislative, tocmai. pentnică în senzul lui Mob], tratatul în | 
sine e un act politie. Dacă cu oeaziunea lui se stabilesc cu- E 
reni, dacă se pot răsturnă guverne, sau se pot face agita- 

:ţiuni de stradă, acestea toate au caracter politie, nu în senzul 

lui Mohl, ci pe baza definiţiunei lui Bluntsehli. | 

58. Politica şi dreptul. — Politica se deosebeşte nu numai 

de morală, dar şi de drept, deşi amândouă fiind științe so- 

ciale (Gesellsehaftswisenschaften), au fost confundate de 

scop, alt obiect. E altoevă decât politica Deta te 
lreptul ca şi iti au e d Pon ca, Este adevărat ca 

C a Și poiitica au ca scop final de a asigura fiecărui 

1) Mob): Gesehichle und Litleratur der Slatsuissenschaften.  
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individ exerciţiul facultăţilor_ sale. Dreptul însă nu se preo- 

cupă de împrejurările şi trebuinţele momentului, el are un 

caracter miai teoretic, mai abstract, mai independent. de ceeace 

se petrece în fiecare zi. Politica, din contră, se.sileşte ca- să 

concilieze misiunea Statului-cu împrejurările actuale, de care 

dânsa ţine totdeauna” socoteală. Pe când jurisconsultul poate 

să trăiască în cabinetul său, indiferent la ce se serie în jur- 

nalele politice, la ce se petrece în întruniri publice, omul 

politie nu poate şi nu trebue să se. sustragă dela atmosfera 

actualităţii. De aci reese, că orice teorie politică e subordonată 

situaţiunii particulare a Statului, a societăţii la .un moment 

dat; o lecţiune de drept poate fi identică în Franţa, Germania, 

“la noi; o lecţiune politică va variă în timp și spaţiu. aa 

Poemai din cauză că împrejurările de tapt, aşă: de va- 

viabile, joacă principalul rol în politică, ea nu se poate învăţă 

ca celelalte științe, din carte, fie aceasta oricât de bine serisă. 

Manualul politicei e un deziderat, căci nu ştiu cine va fi în 

stare să trateze întwo carte, politica practică, atunci când o 

considerăm ca artă de a suvernă, şi ca studiu al agitaţiilor 

zilei. Cine va fi acela care să dea la îndemâna fiecăruia, re- 

medii pentru neînțelegerile politice? A seris Frary: Manualul 

| demagogului, dar cartea lui are mai mult de scop să învede- 

- veze spiritul de agitaţiune, care caracterizează pe demagogi 

şi mijloacele de izbutire, decât să serve ca manual pentru ti- 

nerii ce se destină vicţei politice. De aceia politica rămâne mai 

mult o ştiinţă de observaţie san după cum observă un om de . 

Stat englez, Sir Cornewall Lewis „problema abstractă a celei 

mai bune forme de guvernământ, rămâne pur ideală, de oarece 

nu gre nici un raport eu practica“. 

39. Omul. politic.— Calitățile omului politie sunt de acelea 

care se obține mai mult priri naştere decât prin studiu. Vom 

găsi în tratate precepte, câteva consilii asupra artei de a gu- 

vernă, vom găsi expunere de principii, dâr nu vom găsi solu- 

ţiuni ştiinţifice ca în domeniul dreptului. Prin studiu se vor 

desvoltă şi perfecţionă calităţile politice înăscute în cutare 

om, dar precum nimeni nu devine poet, oricât sar trudi cu 

prosodia, cu literatura, căci poeta nascitur, tot astfel omul de 

“Stat, dacă nu se va fi născut cu calităţi politice, în zadar va 

82958. 
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căută să obţie prin studiu, ceeace natura a refuzat să-i dea în 

mod grătuit. 'E un fapt aproape constant, că cei mai mari 

oameni, de Stat nu sunt aceia care au făcut cele mai profunde 

_studii, că în agitaţiile zilnice vedem de multe ori ridicându-se 
oameni, care însă din din punctul de. vedere e al cunoștințelor teo- 

„retice lasă mult de dorit. De 
—--Principălele “calităţi cerute unui om politic, sunt: 1) îndrăz- 

neala, luat acest cuvânt nu în sensul vulgar, ci al spiritului de 

iniţiativă; “sentimentul de răspundere al actelor sale; curagiul 
de a'şi însuşi răspunderea unei măsuri decisive în împrejurări 

grele, spre exemplu la un moment de rezbel. Omul timid nu 

vă fi niciodată un bun om de Stat; 2) prevederea; 3) prompti- 

tudinea, căci de multe ori şovăirea, întârzierea poate fi fatală; 
4) temporizarea; 5) talentul de a vorbi şi de multeori talentul 
de a tăceă; 6) rezerva. şi prevenienţa; 7) încrederea şi neîn- 
crederea, după împrejurări. Toate aceste calităţi, dacă nu le 
„avem din naștere, ştiinţa nu ni le poate da. 
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CARTEA I 
„CAP. 1 

VIAŢA POLITICĂ A STATELOR ORIENTALE 

| OS LEGIPTUL 

-40. Civilizaţiunea egipteană pare a fi cea dintâi care 

“a manifestat din primitivitatea timpurilor. Pe când celelalte 

popoare rătăciau încă în stare rudimentară, prin păduri şi 

prin peşteri, acum cinei mii de ani, Egiptenii se aflau în 

stare de civilizaţiune relativă, mărturisită de numeroase in- 

seripţieni, statui, sculpturi, temple şi alte rămăşiţe arheo- 

logice. | . 

' Societatea primitivă egipteană poartă şi ea caracterul 

1mturor societăţilor timpului, intoleranţă sângeroasă: se po- 

- vosteşte că regele Bosiris masaeră pe oricine îndrăzneă să 

vină în ţara lui. i e 

“Cei mai vechi locuitori ai Egiptului erău cânibali. Dio- 

dot afirmă că: Osiris şi soţia sa Isis ar fi pus temeliile unei 

societăţi civilizate. De atunci justiţia a devenit socială, violen- 

ele fiind oprite şi pedepsite. Clanurile popoarelor primitive 

ale Egiptului aveau şi ele totemuri: şi embleme; ursul, broasca, 

lupul, vulturul, corhul, delfinul, erau idolii lor. 

Si In timp de rezbel conducătorii clanurilor purtau în. 

„vârful șuliţelor semnele diferitelor dobitoace. Animalul luat  
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ca emblemă nu se mâneca. Astfel s'a născut zoolatria egip- 

teană. Fiecare provincie a- Egiptului avea animalul _său _ 

sfânt. In unele părţi se adorau crocodilii, în alte părţi caprele 

şi oile. _” 
— > Dal. Monarhia. — Monarhia egipteană nu Sa stabilit 

deodată. A urmat evoluţiunea despre care am vorbit mai sus 

când ne-am ocupat de întocmirea monarhiilor. La început 

monarhul eră ales pe viaţă ca semn de recunoștință pentru 

serviciile aduse. Mâi târziu puterea monarhică a devenit ere- 
ditară și de caracter. divin.- Inaintea monarhului se prosternau 

chiar preoţii. La moartea lui-eră doliu naţional: populaţia se 

plimba cântând himnuri lugubre spre lauda regelui mort. 
S2. Dreptul “divin: — E.interesant a cercetă cum sa sta- 

bilit dreptul divin la Egipteni, căci faptul e identic la toate 
popoarele vechi, Familiile care aveau dreptul de a_guvernă 

se coborau dintriin-șef ale cărui slujbe lăsaseră în amintirea 
poporului urme profunde. Faptele lor, cântate de poeţi și 
tiansinise din generaţie în generaţie, au devenit cu timpul așă. 
de măreţe în cât nu mai păreau a fi fapte omeneşti. Un 
Dumnezeu sau Fiul lui. Dumnezeu. fre ăia să le fi făcut. De 
aci o orivină cerească. Cu chipul. acesta 'se obținea și. o mare 
supunere fie Prin teamă, fie prin nădejdea unei răsplătiri. 

(Nu numai suveranii_ aveau. caracter. dumnezeese, ei şi . 
legile. “Izgile lui Menes, raportează Diodor, erau inspirate 
de o divinitate numită _Mereur. După altă legendă Isis a al- 
cătuit cele opt legi sub inspiraţia lui 'Tot (Hermes). In Egipt 
numai preoţii aveau cheile legilor. Dreptul e Îa obârşia lui o 
știință divină. Cei.mai vechi Jurisconsulţi au fost preoţii. ap 8. Monarhul. — Monarhul ca zeu ce eră, aveă o putere ab- solută. El avea dreptul s i. E ă privească poporul său ca pe o turmă. Diodor povestește că într”o zi Sesostris a luat pe toţi copiii Născuţi în ziua nașterii fiului său si a alcătuit cu ci o armată. De această putere absolută se serveau faraonii pentru a-grămădi colosalul număr de luerători la. lucrările bublice Se.presupune că-sute:de mii de o pe ș la piramide. ..:.  . ” 

+» Casa regală eră foarte întins 
( regală ă-prin numărul ec] : funcţionari și prin faptul. că. f ului eeuanare de 

amilia . Faraonului aveă multa 

——— 

ameni au lucrat zeci de ani . 
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pierogative. Champollion spune câ, în „Egiptul vechi suvera- 

i pa tiduri-onorifice, ordine, criiei, şi agrafe. 
DE SIC III Te 

4. Pământul. — Proprietatea pătiântului, eră. împărțită. _ 
E eee 

în trei categorii: 

1) Ovparte, şi ceă mai însemnată, eră destinată castei 

sacerdotale, pentru întreţinerea cultului, templelor, MOr- 

mintelor; 

2) Domeniul coro oanei şi al zesbelului; , 

3) Pământul castei ostăşeşti. 
Preoţii şi. militarii nu plăteau impozite. 

45. Organizarea Statului. — Cea de a treia, clasă socială 

eră a muncitorilor şi se alcătuia din păstori, agricultori, in- 

terpreţi, piloţi, meseriași. 

Guvernământul eră despotic, dar în acelaş timp părin- 

“ese. Legile impuneau solidaritatea. Fiecare eră dator să _apere 

_pe altul de o; orice agresiune şi să._o- denunțe. - > 

” Regatul se împărţeă în douăzeci și şease provincii quasi 
    

feudale, numite nome, căci se transmiteau de către nomarei 

pri moştenire, după investirea, guvernului. Ca şi feudatarii 

-ovului mediu romareii plăteau. impozite. suveranului _şi_ erau _ 

datori să. distribue justiţia. 

Libertatea individuală, de astăzi, cu toate manifestările 

ei, eră necuno necunoseută.” Societatea eră 'o piramidă. susținută la te= 

melie de selavi şi. proletazi. Totul eră-reglementat. Iniţiativa 

nu eră cu -putinţă nici chiar în praetiea medicinci: astfel, 

spune Aristot, nu se putea da curăţenie înainte de patru zile 

„sub pedeapsă de moar te, în cazul când polriavul murea, 

Pentru muncitori nu eră limită de muncă. Munca nu eră 

„liberă, eră servilă, şi. neplăcută. i. Luerau temei, copii, bătrâni 

şi bolnavi.! | | 

e Justiția. — Suveranul fiind a tot puternie eră firese 

a justiția. să fie un atribut al său. Precum suveranul şi legile 

aveau 0 origine. dumnezeească, așă şi judecata. Pe zidurile 

templelor s'au aflat inseripţiuni, bas reliefuri, în care se vede 

că divinităţile conterau regelui biciul, „semnul justiţiei eri — 

minale. - e 
Suveranii nu: judecau-i în mod arbitrar c ci confor m Cu obi- 

. 

= 
-
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ceiurile şi cu legea. Puteau însă să facă şi legi noi şi să le 
ice în specie. - E , 

phone i nedrepţi erau lăsaţi fără îngropăciune,: căci 

oricare răposat eră judecat. Dar judecata” pământească nu 

împiediea judecata de pe -lumea_cealaltă. J udecători nevăzuţi 
“așteptau sutletele în Ameuthi,-le judecau şi le pedepseau. Unii 
erau arşi în foc, alţii ferbeau în-căldări, alţii își scoteau și îȘI 
mâncau_inimile, _Judecătorii depindeau de suveran care îi 

numea şi îi plătea. Ei se reecrutau de obicciu din casta sacer- 
dotală. Astfel Pariş_rătăcit pe coastele Egiptului a fost jude- 
cat de către Preoţi. E - 

- Cele trei oraşe mari: Memfis, Teba, Heliopolis, delegau 
câte zece preoţi judecătoși, care âlcătuia marele tribunal. 

» —Juădecătorii prestau jurământ înaintea” Suveranului „că 
nu au să i se supună dacă vor cere ceva nedrept“. Prezidentul 
purtă la gât imagina în pietre a „Adevărului cu ochii închişi, 
iar judecătorii purtau statuete fără mâini: „simbolul nepri- 
mirii prezenturilor“. In afară de această Inaltă Curte erau Şi 
Tribunale locale în. fiecare nom.. 

47. Multe procese se judecau de capii familiilor. Din 
pricină că preoţii erau oameni de legi, sau și creat la Egipteni 
o mulţime de_delicte absurde cu Și credinţele lor. Astfel se 
pedepsea cu moarte GIne omora un ibis, 0 pisică sau vreun alt 
animal: emblematic. Fermecătoria eră pedepsită. _ 

* Tot din cauza caracterului divin al templelor sa născut şi dreptul de azi; căci nu se putea contestă divinității sene- roase dreptul'de a apără pe vinovat. Din dreptul de azi : născut dreptul de graţie pentru monarhi. 
In materie penală urmărirea se făce 

„Zatori, care aduceau pe acuzaţi în 
rămânea indiferent la o 
cu flagelaţia, 

"Martorii se ascult 
pe animale, pe rege. | 
_ _Aeuzatorul prezentă rechizitorul său în seris, şi acuzatul replică tot în. _seris. După deliberarea “judecătorilor se pro anţă sentinţa fără motivare în. chipul următor: prezidentul 

a mai mult de acu- 
aintea judecătorilor, Cel ce 

crimă pe care o vedea, se pedepsea 

au după ce prestau jurământ pe zei,
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es a câstigat, : N 

Avoeaţii pledanţi nu au fost decât sub Lagizi, în regimul 

__gree din. .see. IV a. Cr. e 

In caz. când acuzaţia eră dovedită falsă atunci acuzato- 

vul îşi luă pedeapsa ce sar-fi cuvenit. victimei. 

dezlega dela gâtul său statueta verității şi o lega de gâtul celui 

Tortura eră admisă.  Condamnaţii, deţinuţii erau _rău 
a teet Ia Ia ——— Jortura cra d | 

trataţi; erau ţinuţi în butuci şi noaptea în. lanţuri.  Jură- 

“mântul, mărturiile,-oracolele zeilor. serveau drept :mijloace-de. 

probățiune. 
48. Pedepsele. — Cele mai multe pedepse erau expresive, 

analoăge cu crimele făptuite. Ucigaşul se ucidea, falşificato- 

„rului i se tăiau mâinele, instrumentul se pedepsea împreună 

cu delieuentul. Bărbatul adulter se falotomiza,, iar femeei 

adultere i se tăia nasul, adică:se pedepsea îrumuseţea care a 

povăţuit-o la 'rău. Infanticizii trebuiau să ţină în braţe pe 

copiii ucişi trei zile şi trei nopţi; ei nu erau pedepsiţi cu moar- 

tea căci copiii erau proprietatea părinţilor. Paricizii se ardeau, 

după ce li se tăiau mâinele. 

Pedepsele aveau un caracter de egalitate socială căci se 

pedepsea cu moartea chiar asasinul unui. selay ȚEIe aveau şi 

e Dna 

_un. caracter_religios, _geeace” deniotă 0. mentalitate înapoiată. __ 

Astfel, se pedepseau: cu moartea fermecătorii, cei ce. mâncau 

bucate interzise, cei ce nu posteau,. cei ce_ junghiau. oarecare... 

animale divinizate. 
—— - 

- i A m... . “ e o ” ' 

Tn fiecare an se făcea. îndreptăţirea noilor. mijloace. de_ 

_trai,_sub pedeapsă de moarte pentru cine se_sustrăgea. dela. 

“această obligaţiune. Pedepsit cu moarte mai eră şi acel ce se 

A - e tii ae 
A * . * 

— îmdeltaiicea cu alt îneşteşug decât acela al tatălui său, 

_ Sclavul se judecă înainte de_osândire. Pentru neplata 

decât urmărirea. veniturilor. şi bunurilor debitorului. 

Soldaţii dezertori nu se pedepseau-cu.moart6, dar: erau 

declaraţi infami,:până când făceau un.act de. witejie. 

Yemeea însărcinată osândită la moarte nu eră executată .. 
  

până când nunăștea - 

Mai târziu pedepsele au căpătat un caracter de utilitate 

socială. Astfel, Sabacon, a înlocuit pedeapsa cu moarte. prin 

datoriilor nu_devenea nimeni selav, întrucât legea.nu autoriza __  
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minca silnică şi osândiţii erau puşi să lucreze lu diguri, ca- 

- nale, piramide. e a „ SSE40. rental obuil — "Viaţa juridică începe dela regele Ie 
, choris, din secolul IV, sub care s'a proclamat liber tatea_con-___ | 

“tractelor. . 
Căsătoria apare ca un contract liber între două persoane 
Iuerând cu toată libertatea lor. I'emeea contractează perso- 
nal, fără asistenţa nimănui. Ea se căsătoreşte. Bărbatul îi dă 

oarecare sume de bani ca arvună, şi. îi fixează ce-i va da pe. 
lună. Femeea rămâne. proprietară şi administratoare a averei 
sale, care se şi declară. Bărbatul constitue dotă femeci, nu 
femeea bărbatului. 

Căsătoria însă mavea caracterul monogam de azi. Ca o 
consecinţă a libertăței convenţiunei, bărbatul putea luă si alte 
temei. Din această cauză copii erau unii legali și alţii legitimi. 

Bărbatul puteă divorţă lăsând averea copiilor. "Toţi moş- 
teneau fără deosebire de sex. Intâiul născut luă o porţiune 
mai mare, căci reprezentă succesiunea în tot timpul indi- 
viziunei, 

Părintele nu puteă să-şi arunce copiii. 
Impiedicările la căsătorie trase din faptul rudeniei erau necunoscute. Căsătoriile între fraţi şi surori erau foarte dese: Cleopatra a luat în căsătorie pe fratele ci. 

a Femeea măritată sau nu, se puteă obliga fără asistenţa „unui karios, dar numai pentru trebuinţele personale. La. Vânzarea. — Ştim că la Romani vânzarea prin ea în- SășI nu eră translativă de proprietate, tradițiunca o transfera. În dreptul egiptean, vânzarea transfera proprietatea, ca şi 
azi î -e MA a , : : azi în dreptul nostru; tradiţiunea transfera posesiunea. Pri- mul act al vânzărei avea un caracter civil şi se alcătuia din trei scene. 

ȚA > . . i sui va ” 
— „a ) Vânzătorul şi cumpărătorul hotără luerul de vândut Ș rit ea (nu. (eterminarea) preţului, fără să se arate ţifra. anzătorul dedea cumpărătorului; 4 ile 

0) 
rătoruli : '0- 

prietăţăi „d | păr: ui titlurile” pro 
"o S > Că sa 3 x . ” ” 

cra Sa e obligă a garanta pe cumpărător ŞI această garanţie 
4 . 

s 
hr, 

. Ă N 

petuă, căci dreptul egiptean eră aşă de echitabil, că nu admitea preseripţiunea. Să o



Al doilea act avea un caracter religios: varză ut 

că dă proprietatea cumpărătorului. 

Punerea în posesie se făceu înaintea Tr 

declararea de garanţie: In urmă, se înlocuia în cadastru nu- 

mele vânzătorului cu al cumpărătorului. Na 

- Piindcă vânzarea eră translativă de: proprietate, vân- . 

zarea lucrului altuia nu eră permisă. 

Vânzările imobiliare erau izbite de o taxă proporţională. 

Contractele. se: trahsefiau întrun registru din care se 

puteă luă copie când se pierdeă originalul.: ” 

Preţul fiind declarat primit s'ar părea că nu se făceau 

vânzări pe credit. In realitate se făceau sub forma deghizată 

a unui contract de vânzare şi altul de împrumut, căci toate 

contractele egiptene erau unilaterale. In contractele curat per-. 

sonale se prevedeau clauze penale. Dobânda însă nu puteă 

__ “trece nici odată peste dublu. 
D—— 

51. Diferitele obiceiuri juridice. — Sipuranţele creditorului 

  

  

constau în gagiu, ipotecă -sau vânzare cu. pact de răscum- 

părare. 

Inchirierile erau scurte: pe timp de un an, din cauza 
. . SS 

inundaţiunilor. 

Festainentul ca testament eră necunoscut. Cine voia să 

lase averea copiilor, sau străinilor, le-o vindea. In acest caz 

copiii şi femeia trebuiau să aprobe şi să fie faţă. 

- Nu exista tutelă: copii vindeau în numele lor şi. dacă 

erau ezaţi, piteău ânulă actul. - o 

- Damilin eră în aceste ţări cam ce e azi: tatăl nu eră un 

"tiran, ci un protector şi prieten. . El administra averea pentru 

Gopii şi le-o împărțea când erau adulţi, cum a făcut şi La&rte 

din Odisea. Copii naturali nu erau; erau legitimi. Femeia eră . 

egală bărbatului, independentă. Sclavii erau rotejaţi şi se în- 

mormântau în catacomba stăpânulai 

Egiptul aveă o justiţie, o solidaritate socială și armate 
o DIO i E 

permanente. 

Câracterul dreptului egiptean eră dreptul, dezinte- 

DC: Proba contractelâr.— La început, contractele se făceau 
ondulate top i 

numai înaintea martorilor. Când s'a introdus în viaţa juridică  
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contractele bilaterale, memoria nu nai eră îndestulătoare, căei 
ele erau Gomplicăte? omul puteă să confunde obligaţiunile 

unitia cu ale altuia, să uite faptele. Dela Bochoris încoace s'a 
simţit nevoia _serisului.. În lipsă de probă serisă,_pretinsul 
debitoi se eredeă pe jurământul său: 

= ——Inserisul-fis privat; fis autentic (preoţii făceau pe no- 
tarii) se adresă înaintea a cinci martori, fiecare martor afir- 
mând în scris că a văzut pe părţi şi le-a auzit stipulând. 
Părţile seinnau originalul seris p€ foi de papirus. 

Dacă cel ce se obligă nu ştiă să serie, trebuiă să pue 
pecetia sa sub text, alături cu iscălitura notarului, obicei pe 

“care îl aflăm și la Asirieni şi la Greci. 
"La Egipteni-ca-şi-lu-cei -mai vechi Romani cră_prinei- 

piul că fiecare lucrează pentru sine: nu-se.cunoşteă mandatul. 
d. Dreptul egiptean a fost influenţat mai întâi de 

dreptul chaldean, apoi de dreptul grec, căci elenismul deve- 
nise o forță cuceritoare, în urma dominaţiunei macedonene, 
şi în fine în cele din urmă timpuri. şi de dreptul roman care 
la rândul său fusese în mare parte o_imitațiune a dreptului 
egiptean. De cc 

Magistraţii din provincie văzând funcţionând diferitele 
instituţiuni egiptene, le-au imitat şi introdus în edictele lor şi au dat astfel naştere la noi subtilităţi juridice. Impăraţii au lucrat în acelaş senz, mai cu seamă eci ce vencau din ţări străine. Impăraţii de origină feniciană ca Septimiu Sever, Antoniu Caracalla, Alexandru. Sever se inspirau de dreptul fenician, derivat din dreptul egiptean şi chaldean. Ei se în- conjurau de Jurisconsulți de origină feniciană ca Gaius ȘI „Pibian, Dreptul roman. a împrumutat următoarele GlGinciite ela-Bgiptul ptolemaig:, 1) Auditorium (consultaţia juris- consulţilor), 2)_Notariaţ, 3 Pactul îuidiit pecunia constilulta. 4). Hipateea, 5) Antiehresa,_ dela Chaldeeni. ai sait nt Bien St Simion manii Para ce a 0] rumutat toate elementele sale. Ro- ap au creat dreptul. Dreptul guirita aveă originalitatea sa, insă el a dispărut şi sta înlocuit di $ ui tim“, Dreptul înpr a Ial€ „(IN ce în ce cu „jus gen- Drac prumutat de români este origina dreptului modern iar nu dreptul quiri ă 

' quiritar, Adevăratele i : 
4 | să t ISvoare ale drep- 

tului modern sunt Iicipiul și Chaldea“,



x ŞI. INDIA. 

54. In India, concepţia juridică e mai slabă decât în 
Egipt. Ii schimb, concepţia metafizică, religioasă, literară, 

este mai puternică. Indienii au o natură mistică. La ei aflăm 

poesia şi mitologia cen mai veche. Dreptul'că Organism apare 

foarte târziu. | - 

Indiauiştii disting trei perioade: perioada 

perioada bramanică şi-perioada-budistă..- 
- 55. Perinada vedică. —' Este perioada cărţilor sfinte. Se 

numeşte astfel pentrucă cuvântul veda în sanserit însem- 

nează ştiinţă sau carte serisă.- Aceste cărţi erau: Rig-V eda, 

Yadjur-Veda, Sama-Vedu si 'Atharvu-Veda. In ele sunt con- 

semnate himnuri şi ritualuri. 

Perioada vedică sc întinde delo: pretinsa creaţiune a 

lumei până la revoluţiunea socială făcută de preoţi. | 

Este epoca fabulelor, legendelor, miturilor de care sa 

inspirat Moise şi poesia greacă. Creaţiunea: lumei, nașterea 

primului om, păcatul originar, istoria potopului, sau conceput 

În epoca vedică găsim populaţiunea împărţită în mai 

multe triburi sau state, iiecare eu un rege a tot puternic, mai 

puternic decât chiar preoţii. Afacerile publice sunt însă con- 

duse prin înrâurirea acestora. - 

Asnpra organizaţiunei sociale” din perioada legendară, 

ştim foaste puţin. . 

Meginiul pare a îi lost suai mult egalitar,” căci găsim 

_selavi, fără a otisi o clasă servilă. Căsătoria 'se făceă prin 2in- 

părarea fereei. Pentru a nu muri cinevă fără urmași, se 

obicinuiă adopţiunea. In dreptul penal găsim răzbunarea sub 

forma, inteleetualizată a: despăgubirilor tarifate prin dare de 

animale. 

Dar oricât de mistică să fie o rasă în geniul său şi în 

tendinţele sale, ea este obligâtă de a regula prin legi civile 

sau morale actele vieţii comune. O societate care ar trăi adân- 

cindu-se întwlma în gândiri şi contemplaţii, dispare repede. 

Viaţa presupune luptă, acţiune; iar acţiunea -trebue regle- 

'ariovedică, . 
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mentată; are trebuinţă de legi. Astfel s'a născut legislaţiunea 
__zeligioasă pe care o găsim în a doua perioadă. Ă 

——38. Perioada Brahmanică. — Principalele monumente în 

care găsim legislaţiunea religioasă, morală şi civilă în această 

perioadă sunt cărţile numite Sutras: o serie de sentinţe filo- 

sofice şi morale care fac baza dreptului un fel de Institute. 

Avem apoi Legile lui ]Manu!) numite M/anaru- Darhma- 

„- Sastra.. 
” Principalii autori ai cărţilor Sutra par a îi nişte perso- 

nagii legendare (divinităţi?) ca Visnu, Gualama, Banda- 

hayana, poetul Vasistha, Apastamba, Narada. 

zi Perioada Brabmanică începe cu vreo treizeci de secole 
a. Cr. Ea se numește aşă din pricină că s'a inaugurat de către 

preoţi, care în perioada vedică fiind supuşi regilor, voiau 

acum să pună mâna pe putere. In această perioadă, societatea 

eră întemeiată pe caste, i iar religiunea._ vedică e înlocuită cu 
religiunea bramană, o religiune natur: alistă-deistă, intemetată 
pe ideea ca urmiitoare: există o fiinţă supremă, care nu se arată 

„niciodată, și. m. mai prejos de ea, există o trinitate (trimurti) 
"alcătuită din: Brama,. care este creatorul, trecutul, soarele; 

Visnu, conservatorul, . înţelepeiunea, prezântul, apa; Siva, 
_—dis ructorul „Justiţia, focul. , 

57. Sutra. — In privinţa organizaţiunii familiei codu- 
rile brahmane recunose diferite categorii de căsătorii, dintre 

„ care două sunt mai însemnate: căsătoria legiuită şi concubi- 
natul.: Ii căsătoria leg giuită se fac oarecare solemnităţi reli- 
gioase. 

Indienii. sunt exogami, căsătoria fiind oprită până în gradul al seaselea + Şi între indivizii care poartă acelaşi nume. 
E însăduită_ întreg > persoane de diferite caste, însă numai băr- 
întul poate A See a castă inferioară ă. In lipsa tatălui 
lipsa acestora _cele 1 materne.__ mai apropiate rude paterue, si în 

SRR „ Poligamia eră ră îngăduită, însă, cu cât cineva seădeă în o 

“ 

ns social, prin casta. inferioară” la care aparţineă, cu atât aveă drept la mai puţine femei, E Aa IN | 

  

1 - n? 
. . 1) Rădăcina cuvântului manu Înscamnă a cusota t
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Y'emeea nu aveă o capacitate desăvârşită. Ea eră sub 

autoritatea tatălui, a bărbatului, şi în văduvie a fiilor săi. 
Divorțul nu se cunoștea î în principiu. Dacă bărbatul eră 

absent în timp de şease ani, căsătoria se desfăceă dela sine. , 
- Moștenirea se împarte între. fii; fetele nu succedau, ci 

numai_fiii fetelor. In lipsă de moştenitori. avetea se: cuveneă 

regelui. | 

Testamentul eră necunoscut, fiind înlocuit prin _adop- 

_ţiune. E controversă în ce priveşte donaţiunile mortis causa. 

Puterea patern ă eră restrânsă; copiii nu se puteau dărui, nici 

vinde, nici cumpără; copilul cheltuitor putea: fi. desmoştenit. 

fa 58. Modurile de a dobândi proprietatea Grau INORteniIGa; 

A nzarea, împărţeala, uunărirea, găsirea, donația, cucerirea, 

munca pentru cei ce lucrau, şi chiar preseripţiunea, admiţân- 

du-se şi o pr eseripţie prin trei. generaţii î în linie directă. 

Dobânzile erau îng oăduite dela o castă la alta până la 

orice sumă, în aceeaşi castă până la a egalari ea capitalului. Gajul, 

antihresa, vânzarea cu pact de răscumpărare, cauţiunea erai 

cunoscute și obicinuite. Obligaţiunile băneşti treceau lă moş- 

fenitori.. Datornieul care tăgăduiă în mod falş o: datorie o 

plătei îndoit. Creditorul plătit trebuiă să i plătească, regelui a 

doiiăzecea, parte: A 

59. Împărţitorul: dreptăţii eră. regele pers sonal, - “cu: aju- 

torul unui tribunal de brahmani.: EI judecă după tradiţie şi 

cod, preferind codul: în caz z: de contradicţie. E observă atitu- * 

dinea acuzatului, £ glasul ui, os ochii, chipul. Nu există deosebire 

între penal şi civil întrucât violarea. oricărei. obligaţiuni atră- 

geă pedeapsă. . - 

Pedepsele erau:--moartea, pocăinţa,; mutilăţiile. trupului, 

exilul, amenzile: ele se întemeiau pe. inegalitatea, socială. Uei- 

derea unui “brabman_€ eră cea mai ai îngrozitoare. crimă. “Brah- 

manul nu: se osândeă- nici odată la. a moarte, ci, , după ce își făecă 

pedeapsa acintră în casta. sa. - 

3 Regele avea. dreptul de graţie,. cu văspunderea morală. 

In caz 'de:furt el făceă tot ce eră cu putinţă ca: victima să:re- 

între în posesiunea | ea ucr acului său.” Dacă nu _izbuteă regele - o 

  

  

  

IRI a 
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Probele civile erau posesiunea, scrisul, martorii, jar în 

penal se încuviinţau şi ordaliile, precum şi prezumţiile, | 

Actele serise erau sub semnătură privată sau autenti- 

ficate de rege, ori de martori. Se cereau cel puţin doi martori; 
ma întnaaat 

martorul spuneă ce a auzit şi ce a văzut; refuzul de a mărtu- 

risi eră de o potrivă Gu minciunoasa mărturie. La început ju- 
rământul nu eră obligatoriu. In caz de egalitate de martori, 
judecătorul apreciă; în altfel se admitea proba majoritiţii 

martorilor; procesul se puteă revizui dacă se constată că măr- 
turia a fost mincinoasă. ! 

 —C0. Legile lui Manu. — Au fost traduse în franţuzeşte de 
către L.oiseleur Deslongechamps!). Au o mie de capitole. Ele 
au avui şi până astăzi 6- mare înrâurire asupra Indienilor. In 
vechime le-au consultat şi împrumutat Grecii şi Romanii. Unii 
scriitori au confundat chiar pe _Manu cu Manes al Egipte- 

“-nilor, cu Minos al Cretanilor, chiar cu Moise al Ebreilor, fă- 
când din ei un legislator mitie și legendar. Un fapt însă este 
netăgăduit, şi anume, înrâurirea legilor indiane asupra drep- 
tului roman. Romanii erau de origină ariână. Instituţiile ves- 
talelor, castelor, capitis diminutio erau luate dela Indieni. Mai 
atțim identitate Ja împrumut; la comodat, la depozit. 61. Caste'e.— In toate societăţile şi în toate vremurile, 
aflăm inegalitate; nicăeri însă inegalitatea nu eră mai deter- minată ca în India. în alte ţări sunt clase sociale pe câtă vreme în India şi în Egipt găsim adevărate caste, care după obiceiul lor, se întemeiază pe o deosebire de obârşie, de făptură, de sânge. După Manu castele s'au desfăcut din Prama și anume:  Brahmanii (preoţii) din trupul lui; Aatria (războinicii) din braţele lui; Vaisjia (muncitorii) din coapsa lui:Sudius (sela- vii) din picioarele lui. Fiecare din aceste caste are o misiune , morală si Dee paeosebită, Brahmani au ca misiune pacea, 

purtare, generozitatea; Vaissie na Dămă, Si pa puna 
vitelor. Sed servite dia, munca pământului, cultu a 
una din aceste patru clase erau pn e a iăceau. parte din „ICI Îi aid | au paria, dintre care ceâ mai în: 

2) Manava-Dharma Sa : Zois, -Sastra : Luis de Manou insti 

| ana Ar 
compre: . - 

tutions civiles et religicuses. des Indiens. Paris 1833 pronani les nsti 
. : 

” ! iti
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semnată categorie: eră Tyingari;_€i erau .rezemnaţi, şi nu do- 
reau nicio schimbare, c ceeace explică şi starea lor mizerabilă 
de astăzi. | 

Raţionaliceşte î însă origina castelor nu poate să i fie dum- 
nezeească, :ci_istorică, pornită din cuceririle. treptate. şi. SU- 
perpuse. Castele hotărăse spiritul politie. al guvernământului 

indian, 
02.: In India ; găsim teocraţia desăvârşită, Bralmuiti este 

între partea dreptăţei, a suveranităţii. El. are trebuinţă de o 
putere. le aci întovărăşirea cu Xatria, însă nu egalitatea. 
Forma Statului este monarhică. Regele este delegatul divi- 
nităţei. E o divinitate sub formă de om. Regele datorește. 
respect „Brahmanilor,. împarte cu ei „toate. Buinusile. Celelalte 

- două caste n'au di: epturi, an datorii. . 
33. Cuprinsul legilor lui Manu. — Codul lui: Manu cuprinde 

următoarele materii de morală, drept civil şi penal: căsătorii,___ 
obligaţiuni, vânzări-închirieri, depozite, societăţi,_succesiuni, .. 
donaţiuni, drepturi reale (proprietate, hotărnicii), delicte, în- 
jurii, torturi, violenţe. adulter, „Joeuri, lupte_de animale, drept . 

_ maritim. “. 
Pârîtul chemat în judecată trebue să se înfăţişeze în 

cincisprezece zile. In altfel se osândeşte în lipsă. 
Chemarea în judecată nu e singurul mijloc de a-şi do: 

bândi dreptul său; chiamă în judecată cine are drept discutat 
şi discutabil; mai sunt şi alte mijloace pentru cel ce are un 
drept. netăgăduit: bunăvoia, blândeţea, servitutea debitorului 
până se va achită, munca pentru datorie, şiretlicu (iei cevă 
debitorului, ex.: căciula), postarea creditorului nemişcat la 
ușa datornicului, puterea, ameninţarea, executarea cu sila. 
Vânzarea luerului altuia 'e oprită ca hoţie. - 

In materie mobiliară e admis principiul piul preseripţiunei |, 
instantanee prin_faptul posesiuni. Daniile se puteau revocă 
pentru neexecutarea sarcinei. În sate proprietatea este indi- 

"viză şi cultura 'comună. In ce priveşte condiţia femeei, Manu 
este umanitar: Ubi tu Gaius, ego Gaia. Femeia nu se poate 
mărita decât o singură dată.-Nu poate fi vândută, nici pără- 
sită, dar ” câteodată bărbatul mai poate Iuă.o.femee.. Copiii sunt 
ăi tatălui, chiar când nu i-a făcut el, prin drept de accesiune 

  

7   
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(sămânța aruncată în' câmpul proprietarului îi profită lui). 

Convenţia contrară e posibilă. Pământul aparţine celui ce Va 

erat. Luerul judecat este irevocabil, dar câte odată cu drept _ 

de revizuire. . 

-———artorul. trebue să fie bine născut, de profesie onora: 

pilă, să aibă avere, să aibă copii, să fie inteligent şi drept. Sunt 

recuzabili: oniul amorezat, supărat, -ostenit,-bucățarul, actorul, | 

"Teologul habil, călugărul, regele, cel _ce prostițue - femeea sa, 

beţijrul, oibul, sclavul. | 

1-64. Budismul. — Budismul nu este o doctrină juridică în 

sensul modern al cuvântului. Este o doctrină cu aspect întru- 

câtva religios, dar mai cu deosebire moral. El ne interesează, 

„căci în vechime, morala se confundă cu dreptul şi cu reli- 

siunea. Graţie mai cu seamă caracterului său moral, DB 

    

udismul 

a putut cuprinde a treia parte din omenire şi într'o viaţă îna- 

intată de trei. mii de ani pare că 'reîntinereşte cu o vigoare 

nouă, căci azi budismul a ajuns la modă, deşi mulţi din cei ce 

vorbese despre dânsul nu-l eunose decât din nume. 
Budismul este azi religiunea femeilor care au suferit, 

“a oamenilor de ştiinţă, desnădăjduiţi că în ardoarea lor de a 
descoperi adevărul şi tainele naturei, se văd înselaţi faţă de 

o ştiinţă, care după vorba lui Brunetitre a_dat faliment. 
i Această religie a luat naştere cu vre-o seapte sute de ani 

înainte. de_Cristos. Nu: s'a constituit însă într'o 7i, căci n'a 
eşit în întregul'său din concepţia unui om. Sakiamuni Buda 
a fost filosoful care a întrupat o serie de cugetări, le-a di- 

  

vulgat și vulăărizat. . a 
___* Intemeetorul. acestei religiuni este prinţul Sidharta, fiul 
iluziunei Mada, mâma sa,-care eră o femee foarte frumoasă; 
făceă parte, din casta Natria. Discipolii săi Pau supranumit 

„Budha, adică strălueitorul, inteligentul, iluminatul. După co 
cu mare greutate sa' însurat, a-părăsit la v şi 

  

e ăsit la vârsta” de 29 uni 
pe temeia -sa, -cusetând ca-și' Crist în pustie. Ucenieii săi Pau. 

—îndumnezeit. și 7 sa_făcut chiar dogma învierei. | i 
printi Doctrina :budistă “se poate "rezumă. în patru mari 
ineipii numite cele Datru adevăruri sublime. Aceste ade- 

văruri Buda le-a alcătuit înaintea ucenicilor. săi la Psenaoa 
după patru ani de meditaţie. - ? EI a e ... 

i
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1. Pesimismul_budic. Viaţa”şi durerea. Intâiul adevăr. 
Durerea 6 legată de fiinţa noastră. Lumea € O masă de rele. 
Orice viaţă este o durere. Totdeauna omul, oricare i-ar fi 
condiţiunea, e atins de durere sub o formă sau sub alta. Por 
mele durerei sunt: naşterea, bătrâneţea, moartea şi altădată 

boalele, conflictele, ete. 
2. Cauza durerei ci. "Frei fapte sunt pricinele durerei: setea_ 

"ag plăcere, setea de existenţă, setea de.putere. De aci pasiunea, 
“dorința, greșala. o. 

3. Incetarea durerei. DDhurerea poate să înceteze prin Wir- 

vana, care este scopul suprem şi recompensa. tuturor silin- 
ţelor. Cum vedem, acest adevăr e mai consolator. 
"Ce e viaţa? Budismul pretinde că existenţa noastră este 

nedesăvârşită, că totul este o amăgire, şi că trebue să eşim 

: din lumea materială pentru a trece în cea nematerială. Această 

lume nematerială, neschimbată, permanentă este Nirvana dela, 

Nir, nu, va, a suflă, cuvânt eare însemnează stingere adică 

stingerea, existenţei. Viaţa e comparată cu o lampă care arde. 

Meolo ne vom confundă cu Bodhi, principiul permanent, ne- 

iperitor, raţiunea desăvârşită, Nimic nu durează: nici zei, nici 

sistemul lumei; viaţa n'are nimie care să te lege de ea. In Nir- 

unu este fericirea « cea mai mare: acolo încetează toate do- 

rinţele a tot ce este. pieritor.. A Nu iubi avuţia, femeia, viaţa... 

“lucruri tr &cătoare. Iubeşte Nirvana. De aci iubirea de moarte. 

Când ai intrat în Nirvana nu mai renaşti, existenţa sa sfârşit. 

Scapi astfel de legea renaşterii care aduce cu sine noi sufe- 

vinţe. Pentru a ajunge la Nirvana desăvârşită, sunt patru 

regiuni de străbătut: a ) Regiunea iti în Spaţiu; b ) re- 

  

nimic; dar e există ideea neantul. - , 

"In afară de Nivvana complectă, mai e: este o Nirvană. in=- 

complectă, Diana sau extazul, accesibilă _ chiar în viaţă.-—. 

4 “aijiocul, drumul_care te călăuzeşte la încetarea du- 

perii este nântuirea. Ce este mântuirea? Cum să ne mân- 
  

uşii? Piiii stingerea setei de viaţă, setei de plăcere, setei de 

putere. Iată calea care te conduce la Nirvana. Dar cum 0 Să 

stingi această_ întreită sete? . 
+ 

st
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1) Printuo viaţă dreaptă ca cugetare şi dreaptă ca vorbă: 
să nu minţi niciodată; 2) printa”o profesiune cinstită; 5) prin 
compătimire; 4) să nu ucizi; 5) să nu urăseti, să practici re- 
  

semnarea: budistul are simţul dreptăţii; 6).să_nu te dai sen- 

_sualităţei; 7) să nu te îmbeţi; 8) să nu te sătești: de aci obi- 

“ceiul portului preoţese făcut din zdrenţe; să nu te culei în 

pat mare; 10) „să nu iubeşti aurul, argintul. 

"Din această scurtă expunere se vede. că budismul sar 

puteă rezumă în două cuvinte:_doetrina.durerei. 

Budismul nu se ocupă nici de ştiinţă, nici de Dumnezeu. 

EL nu cercetează obârşia lucrurilor. Inceput nu există, dar 

sfârşit poate fi. El se adresează omului care suferă şi care 

vrea să scape de durere. Budismul a personificat geniul răului 
Ta nod simbolice în_JMara (geniul rău), diavolul Budismului 

care reprezintă ispita, păcatul și moartea. Mara se mai nu- 

meşte şi Varsavarti adică regele_ cerului plăcerilor. El poto- 

leşte „întreita sete“ a omului: «) pentru existenţă; b) pentru 
plăcere; c) pentru putere; Mara incarnează piediea celui ce 
aspiră să ajungă la Buda; el ispiteşte. chiar pe Buda. 

In mitologia budică Mara este principele lumei. EI ţine 
în mână roata lumii sub chipul universului întreg, cerului, 

” pământului şi infernului. Pe această roată este întruchinat 
egoismul cu toţi factorii săi, cu ura, ienoranţa, desfrânarea, 
simbolizate print”un cocoș, printi”un şarpe, printrun pore. 
Tot pe roata lumii, mai ales la budismul japonez, mai sunt 
arătate şi cele douăsprezece nidana, sau lanţul cauzelor, care 
se leagă pentru a produce viaţa; ignoranţa e reprezentată 
punti un o stupid; acţiunea printr”o roată de olar; conşti- 
| a Printro maimuţă; personalitatea distinctă printr'un 
pilot; cugetarea prin un corp uman; contactul prin eci doi 

zat care plânge: dorinţa 
a printun om care urmă- 

Ă 'o femee are e prada dure- 
€ up sunt sintetizate: suferinţa, bătrâ- ele ea, mita, anentța ingeri vedere. > ca a lege insă'a budismului este cu- noscută sub numele de Karma, după car i ă relativul său în răspuidăica i “pi care orice faptă are CO- ea universală şi ea devine cauză a 

prin doi amanți separați; pasiune 
reşte pe iubita sa; naşterea printr 
rilor. In cel din urmă gr 
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unui efect. O cauză nevăzută, dar implacabilă, întotdeauna 
Ticrând 6 H6adormită,. rând pe rând pricina suferințelor sau fe- 

ricirii omeneşti, după chipul cum cinevă şi-a determinat prin 
faptele sale-o soartă bună 'sau rea. Karma este marea lege 
a cauzalităţii univers sale şi deî înrâurirea ei a tot cumpiinitore 

Şi infl6xibilă nu scapă nimie: nu există o voinţă slobodă su: 
Verană- şi a tot puternică, în stare să erte, să corijeze sau să 
modifice destinele noastre. Nimie nu poate împiedică ac- 

țiunea Karmei. Odată sămânţa aruncată, trebue să ne aş-   

“teptăm! la recolta ce nu va întârziă. De aceea. încredinţat de 
energia ei spăimântătoare, budistul nu caută să înfrângă or- 
dinea universală prin nici o acţiune protivnică; 6l nu se roagă 
şi nu imploră zadarnieul ajutor al unei Dumnezeiri ce nu 
poate să i-l dea... 

Budismul a: avut o înâurire: covârșitoare asupra Orga- . 
nismului social și politie a] omenirii. De unde în regimul 

socială, orele ca și ua n'a atacat. castele constituite. 

Brahmanismul chema la fericire pe toţi Brahmanii, Budismul _ 

chiamă la fericirea. vieţei | religioase „pe. toţi. oamenii; Toţi au 

lui Buda a fost: „Legea mea este „0 lege de. „graţie pentru toată 
? 

- lumea“, Budismul, a zeuduit însă vegimul castelor, slăbind 

înrâurirea brahmană:: „Nu e diferenţă între Brahman şi un 
om din-o altă castă. Brahmanul ca ori şi eare om este eșit.:. 
dintr'o matrice de femee, ca şi tehandala,. paria. El moare 

ca toţi“. 

Îndirect se ajungeă la un fel de egalitate civilă, la prin= 

cipii umanitare, căci privilegiurile brahmanilor. dispar. 
Paul Janeti) observă, cu drept cuvânt, că pe când, î în 

Buropa occidentală celibatul a fost o armă a bisericei cato- 
lice în:potrivă i societăţii civile, pentru a face un trup. slobod, 

superior. legilor și societăţii. civile, în Orient celibatul a fost 
o_armă în slujba societăţii civile. contra clasei privilegiate a 

  

  

-*1) Paul Janeţ: Jistoire de la science politique. 2 vol., 1872. 
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preoţilor brahmani. Altădată brahmanii se căsătoriau şi trans- 

miteau privilegiile lor moștenitorilor lor. Noii preoţi sunt 

budisti: ei nu se căsătoresc; în schimb însă, oricine poute îi 

budist. Astfel Imdismul a desvoltat nu numai egalitatea. re- 
ligioasă, dar şi principiile de omenie şi frăţie. Budismul este 
faţă cu _brahmanismul, ceeace creştinismul este faţă cu mMo- 

Saismul. El a eşit dinta”o reacțiune contra stărei anterioare de 
lucruri datorită regimului brahmanic, cum a cșit creștinismul 
din reacţiunea contra mosaismului, farisianismului şi a regi- 
mului anterior. Da 

66. Rolul femeilor. — Lucru curios, ca şi creştinismul, 

budismul s'a răspândit mult prin propaganda Jemeilor,_ La 
întâia vedere acest fapt istorie pare de necrezut. În adevăr, 
budismul recomandă omului să ocolească plăcerea, tentația 
sub toate formele; or, în femee se incarnează toate puterile 
de seducţiune care leagă pe om.de această lume. Din toate 
cursele pe care Mara (ispititorul) le întinde omului, cea mai 
primejdioasă, este femeea, după cum spune în un dialog al 
lui eu Ananda, unul din discipolii lui Buda. Cum se explică 
atunci entuziasmul femeilor pentru budism? In aceste timpuri 
este explicabil: psihologiceşte, femeea, fiinţă destinată să su- 
fere, caută consolare, şi nicio religie nu este mai plină de spe- 
ranţe decât budismul. Socialmente, faptul este lesne de înţeles, 
întrucât în India veche femeile nu erau sechestrate; ele luau! 
parte la viaţa religioasă a poporului şi cuvântul învățătorului 
divin se adresă de o potrivă şi lor. Şi apoi, una din dogmele 
fundamentale ale budismului este caritatea şi caritatea este 
proprie sufletelor femeești. . Schopenhauer a zis că budismul, în special Upanisadele, care î ae fost mai naaerea vieţii vor fi consolarâa morţei lui. ma ua iz e e durere: ele au trebuinţă de o mui 

distul este ateu: doema Ii în CiSpuse la extaz. Apoi, bu- ; dog li fundamentală este că orice om Doate._aspiră.a deveni. Buda, adică un Dumnezeul) n 

” 1) O legendă budistă, raportată. de Bur sale: O curtezană, renumită prin farmecele indrăgosteşte de fiul unui neguţător,-un lân 

nouf întrupează tendinţele 
sale, numită Vasadatia, se 
ar credincios și curat, şi îi
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Mulii oameni i de ştiinţă sunt Budişti, pentrucă numai 

Budismul dovedeşte încetarea_suferinţelor. Idealul lui este 

distrugerea: omul moare, dispare_ca, şi frunza din arbore; o 
alta va fi în locu-i, dar ea_nu.-Omul de ştiinţă nu poate ști 

de nude vine în ultimă imă analiză şi unde va.merge-la- sfârşitul... 
_sfârşitiurilor. pe aceea ca şi. budistul, nici nu-şi pune asemenea 

"chestiuni. 

67. Ca şi creștinismul, insuflat în multe puncte de bu- 
dism, budismul are ire meritul şi imperfecţiunile lui. O doctrină 
morală ca budismul produce o depresiune socială prin dis- 

preţul vieţii. Sub înfăţişarea dezinteresării, această doctrină 

  

_ascunde e preocupaţiuni.e egoiste: pentruce se înlătură, durerea? 
“Pentru o mai mare satisfacţie, pentru plăcerea liniştei. Or, 

aceasta este un sentiment egoist;_apoi ideea fixă că durerea 
„e_fatală, face să se nască, în sufletele noastre scepticismul, 

"desnădejdea şi o adâncă întristare. Budismul tăgădueşte “ 

omului dreptul individual. şi libertatea. Dreptul se câștigă 
prin luptă: dacă trebue să se ocolească lupta, se recunoaște 

inutilitatea. dreptului. 
„Budismul dă o direcţie practică omului, indicându-i 

_mâng: âerea_durerii.. EI ne învaţă să practicăm caritatea, ega- 
“litatea, umilinţa, 'blândeţea, persuasiunea, confesiunea, po- 

căinţa, răbdarea, cinstea, caracterului şi respectul familiei. 

  

trimite pe însoţitoarea sa, pentru a-l invita să vie 'la ea. «Sora. mea, îi 
răspunse lânărul,.nu e vremea să vin să te văd eu». Ea trimise din 

nou pe servitoarea sa. «Sora, mea, îi răspunse iarăși tânărul, nu e timpul, 
să "vin să te văd eu». In timpul acesta curtezana, făptui o crimă şi din 

ordinul regelui, fu îngrozitor. mutilată ; ea căpătă astfel o înfăţişare gro- 
zavă, şi fu părăsită astfel într'un cimitir. Atunci găsi timpul potrivit 
tânărul neguţător, pentru a merge la ea». Ea şi-a perdut, zise el, mân- 
dria ei, dragostea, bucuria; e timpul să o văd». Nenorocila văzându-l îi 

zise: «Fiu al stăpânului meu, când corpul meu eră dulce ca, floarea de 
lotus, când eră împodobit cu găteli și vestminte preţioase, eram așă de 
nenorocită, că nu te puteam vedeă. Astăzi pentru ce vii să priveşti un 
corp murdărit de sânge ș şi de noroi? — «Sora mea, îi răspunse tânărul 
om, n'am venit mai "nainte la tine atras de plăcere, vin astăzi. pentru 
a cunoaște adevărata fire a mizerabilului obiect al bucuriilor omeneşti. 
(Burnouf: «Z/Histoire du boudhisme». Pag.:252). , 

  
“x . 
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68. La Perși. găsim o doctrină care se poate consideră. 

ca o ramură a brahmanismului, cu acest caracter deosebit că 

în locul misticismului, contemplaţiunii, extazului, găsim ac- 

ţiunea, lupta, viaţa. După această doctrină, viaţa omenească, 

“ca şi întregul univers, este dominată de două mari principii: 

binele (Ormuz) şi răul (Ahriman). Ormuz, prin omnisciința 

lui este prevăzător, vede dinainte urmările actelor sale. 

Ahrimân (duhul întunerecului) nu vede urmările acţiunilor 

sale, decât când lucrează. In lupta între bine şi rău, omul a 

primit legea lui Zoroastru, personagiu mistic, a cărui ve- 

chime sau existenţă nu se poate stabili. Unii pretind că ar fi 

trăit cu 5000 ani înainte de rezbelul troian. Zoroastru este și: 

întemeetorul magismului. Religiunea lui mai poartă numele 
de mazdeism, dela cuvântul Mazda, un nume al lui Ahriman. 

Temeiul legei lui Zoroastru este cinstea în cuvinte: să nu 
minţi; iar în fapte: să te ţii de făgăduială. Minciuna este o 

faptă abominabilă, căci e rea în sine şi te obligă şi la altă 

minciună. Una din prineipalele îndatoriri ale educaţiunei este 
„la Perşi, ea copiii să fie sinceri, să nu fie mincinoşi, nici in- 
vidioşi: 
„___ Persanii aveau şi o divinitate specială, o personifica- 

ţiune. a lui Ormuz, numită Mithra însărcinată de a veghiă 
la stricta îndeplinire a făgăduelelor. Din respectul făgăduelei 

Și „cuvântului a năseut un respect şi mai mare pentru jură- 
miti Caesanii aveau între cărțile sfinte o carte specială nu- 

obiceiul ea înainte de a ata la ca Prestă jurământul. Eră 

păciuitor 'să împace pe Diirți fara aa solemnitate, un in 
lemnitatea, jurământului eră : ta Sedii 
mulţi stă cel ce jură, alăt i Mani oarea - aa 

BI zice: „Bu fiul, ur înaintea cresteti ese i Pine: Acesta fiind” mini aintea creatorului Ormuz...* 
ririlot eră o anina a pal pe găetenie sfinţenia îndato- 

ruşine a fi cinevă datornie, că pa | erodot, la Perşi era 0 nu se ţine de cuvânt. » Căci ar fi însemnat că 'cinevă 

e la: jurământ. So- 
întrun cere de mai
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Erau mai multe feluri de contracte: unele întemeiate pe 
cuvânt, altele pe jurământ, altele întocmite prin strângerea 

mâinilor, şi altele prin darea unui amanet, o vită, un om, o 
moşie. Ele se împărțeau şi după valoarea bănească a obiec- 

tului lor. Cine nu-și îndeplineă îndatorirea, plăteă valoarea 

contractului superior în estimaţie. Şi cu toate acestea în 
Persia sa păstrat vechiul obicei din India, după eare eredi- 
torul ca să fie plătit, merge la datornic şi-l roagă: stă la uşa 
lui nemâneat. Rudele contractanţilor- sunt garanţi pentru 
execuţiunea contractului. Cauţiunea hiebuiă urmărită îna- 
intea debitorului principal, care dedeă un - amanet cauţio- 

natorului. | 
69. Organizaţiunea familiei. — 'Tatăl avea dreptul de viaţă 

şi de moarte asupra femeei şi copiilor. 
Poligamia eră îngăduită, însă o singură femee eră soţie 

legitimă. Incestul eră recomandat chiar între frate şi 'soră, 

ascendenți” şi descendenţi. B Bărbatul cumpără pe femee, pă-: 

rintele dându-i și el o zestre. Căsătoria se consideră perfectă 

prin faptul cohabitaţiunei, în urma căreia, a doua zi de nuntă, 

bărbatul dedeă femeei un dar. Erau cinci feluri de căsătorii: 

1) Cu o tânără fată care ajungeă soţie legitimă; 2) Cu o fe- 

mee care stipulă la căsătorie că fiul întâi născut va fi al 

tatălui sau-al fratelui ei. Când copilul aveă cincisprezece ani. 

se făceă o nouă celebrare de căsătorie; 3) Idem cu stipulaţii 

în profitul altuia; 4) Căsătoria cu o văduvă; 5) Cu oi fată care 

se căsătoreă fără voea păr inţilor; aceasta eră cea mai pro proastă 

căsătorie, e, după cărţile vechi persane, : 

Eră o cinste de a avea. copii. mulţi. Regele ăsplăteă pe 

cei care aveau mai mulţi copii. Adopţiunea se' făceă prin 

darea armelor; adeseori oamenii de arme se adoptau unul 

pe altul ca fraţi: acest obicei îl au şi azi populaţiunile din 

Arabia şi Slavii dela sud, iar dela Slavi acest obicei â trecut 

şi la noi, cunoscut. sub numele .de frăție de cruce ; şi frăție. de. 

sânge. 

107 Dreptul de proprietate. — Știm foarte puţin asupra re- 

gimului proprie tăţei persane. -Perşii erau un popor agricol. 

Munea câmpului eră un act religios. Letourneau crede că re- 

gimul de astăzi a fost şi mai "nainte în Persia. Proprietatea, 
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satului pare a fi fost unitatea proprictăţei funciare, Satele 

însă erau ale cutărui sau cutărui mare personagiu puternic, 
Principele aveă proprietatea eminentă, jar eGilalţi proprietari 

percepeau venituri dela locuitori pe care-l supuneau și la 

clacă. Proprietatea imobiliară se transmite prin forme 

cadastrale, cea mobiliară prin plata preţului. Statul făcea 

lucrări de canalizaţie şi înlesneă capitaluri agriculturei prin 

bănci de credit agricol. După istoricul arab 'Pabasi, dreptul 

de preprictate al mărginaşilor râureni se întindea în fluviu 
până ln punctul unde un. cal puteă atinge fundul apei cu 

piciorul. 
Preseripţia de patruzeci de ani eră îngăduită. La început 

impositul eră direct: se plăteă o parte din venituri în natură. 
Mai târziu, impozitul s'a transformat în buni și se plăteă din 

patru în patru lurii. In materie de moştenire averea se traus- 

_miteă la moștenitorii de parte bărbătească, la fetele nemări- 
tate şi la soţie.: Daniile erau însăduite. "Testamentul trebuiă 
să numească pe toţi moștenitorii prezumtivi cu o parte 
oarecare. 

Adevărul se stabilea prin judecata lui Dumnezeu dove- 
dită prin ordalii şi prin acte serise. Actele se iscăleau ŞI se 
seriau de către-trei martori. Mai erau admise ea probe măr- 
turiile şi tortura. La judecată se ţineau în seama judecatului 
antecedentele sale. Ele puteau chiar șterge crima. Judecă- 
torii nu motivau sentinţele, judecau eu putere disereţionară, 
ȘI întrebuințau constrângerea corporală. 
cei N =) imaeaGiye rincipiul fundamental al pedep- 

victimă sau de către judecători a pedepsea de de ptr 
care aplicau talionul Membrii a fa către rudele victimei, 
Rentru a primi despăgubirea Smel amilii rau sol ida di atât şi pentru răspundea e ea sau a răzbună pe victimă cât 

erau: lose-majestatea, (de pildă: câ nd Di epseau eu mod rege fără a fi chemaţi când e na cânc cineva se prezintă la 
regelui, când trăgea înai t apropiă de trăsura concubinelor 
țiunea şi părăsi Da n ea lui la vânătoare), trădarea, dezer- 

5 asirea religiunei naţionale. Tot cu moartea se pe- 
'ă pe ho (&Gontra paricidului nu li 
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“sibilă. Printwo ficţiune însă, ucigașul se consideră ca un copil 

nelegitim, c ca un străin şi se pedepseă cu moartea, Adulterul 
nu aveă pedeapsă prevăzută în lege. Femeile erau aşă de pă- 

zite că luerul păreă im ă Imposibil. T “De fapt însă, femeile adultere 
erau puse întrun sac şi i aruncate în apă. Judecătorul cum- 

părat eră jupuit. Cu pielea lui se îmbrăcă scaunul pe care a 
judecat, pentru ca succesorul său să şi-l amintească. Nu se 
pedepsea numai vinovatul; pedeapsa nu eră personală; cu 

aceiaşi pedeapsă se pedepseau nevasta, copii şi rudele lui. 
Pedepsele erau: îngroparea de viu, arunearea la lei, spargerea. 
capului între două pietre, lapidarea, decapitarea, erucifiea- 

vea, zugrumarea, mutilaţia. | | 
72. Condiţiunea persoanelor. — Erau patru clase sociale: 

clasa magilor sau preoţilor (fundatorii ocultismnlui, magiei, 
astrologiei); a războinicilor, a agricultorilor şi a lucrătorilor. 
Aceste clasă 6râii Gu totul dessâbite de castele indiene, întru- 

cât nu aveau privilegii, Căsătoria ia eră permisă dela o clasă 

  

lui Cyrus. Erau în a prinşii în război, datornicii în- i it 
solvabilii, cei ce nu puteau plăti impozitele. 

73. Organizaţia politică. — Regele Persiei aveă o putere 
absolută şi ereditară în linie directă. Regele eră un persona- 
giu sacru și puteă să-şi îngădue orice nebunie. Herodot po- 

vesteşte că într'o zi, din capriciu, Cambise a săgetat inima unui 
tânăs, fiul unuia dintre curtezanii săi, anume Prexaspe, şi 
întrebă apoi liniştit pe tatăl său, ce erede de atâta îndemânare 
de ochire. Nu cred, ar fi răspuns Prexaspre, că un zeu ar fi 
putut mai bine să tragă î). - 

[Egalitatea eră admisă în doctrina persană numai în 
ceeace privea pe oameni faţă cu divinitatea. „Puneţiunea 

fuziunea dintre politică şi morală: binefacerea, e care trebue să 
"cadă sub acţiunea moralei, religiunei, eră la Perşi. considerată 
ca un atribut al guvernului, ca un Scop ) politie al lui. 

Ca coneluziune; n măzdeismul, aveă un a folos moral, dacă 
nu 0 superioritate asupra budismului. El a dat, zice Janet 2), 

    

1) Herodot, III, 33. 

2) Paul Janet: Op. cit. A. Hovelacque: Z/Averta. - 

  

  

 



- TA 

vieţei un senz, arătând-o ca o luptă. L-a dat ca, scop victoria, 

triumful nu asupra existenţei, dar asupra răului. Această 

doetrină atrăgea pe om la viaţa socială. De accea a şi. trecut 

A - ale „4 nas 

în Occident mai curând decât budismul şi s'a amestecat cu 

sistemele filosofice, religioase. 

SV. CHINA. 

74. China_se înfăţişează cu această particularitate că 

pentru prima oară _se vede. un popor a CĂruL_ origină ese 

la o-epocă legendară, fără ca istoria lui să se întrerupă. Este 

un “Doo care n trăit prin originalitatea lui. S'a dezvoltat 

prin evoluţia sa personală şi spontanee. Atât de mult se fe- 

reau Chinezii de contactul cu alţii și nu voiau să imiteze, 

incât emigraţiunea eră asemănată cu dezertaţiunea. Chinezii 

nu sunt imitatori: chiar azi codul penal chinez spune că cei 

ce renunţă la ţara lor şi complicii lor se pedepsesc cu moar- 

tea, confiscarea averurilor, iar copiii şi fomeile lor cad în 

sclavie. Intreaga viaţă, construcţia caselor, mobilele, vest- 

mintele sunt reglementate. Infracţiunea la aceste reguli e 

pedepsită. - . - - . 

La început, găsim populaţiunea din China (cele 100 

familii venite din masivul Asiei centrale), împărţită în ela- 

nuri. După multe turburări şi revoluţiuni, China devine o 

mare monarhie «e caracter feudal (3000 ani a. Cr.): avem o 

  

mulţime de domenii cu seniorul lor în cap. Toţi feudatarii 

sunt supuşi marelui feudatar: Impăratul; la rândul lor, marii 
feudatari aveau sub dânșii alţii mai miei. Impăratul este con- 
siderat că o fiinţă dumnezeească. El are puterea legislativă și 
toată proprietatea imperiului, are mai multe temei, dintre 
care uni legitimă, are dreptul de viaţă şi de moarte. E fiul 
Cerului, e tatăl și - : | 

SI mam . : . , 

lial 4 ie) ama imperiului. De aci caracterul fami- 
) 

binefacere. El guvernează cu ajutorul altora | Prin secolul al VIII-lea a. Cr, 
pentru recrutarea funcţionarilor 
menilor inteligenţi și înv | 
Titlurile hereditar 

în China sa organizat 
narilor. un fel de selecţiune a oa- 

a şi niali prin mijlocul concursului. 
iare numai există decât pentru 

S 

- patriarhal al guvernului: şi mulţimea instituţiilor de 

.
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membrii familiei imperiale. Adevărata nobleţă este perso-. 

nală şi câştigată: este aceea a oamenilor învăţaţi, a mandari- 
ilor. Mandarinatul se transmite. în linie ascendentă . (când. 
vrea împăratul), nu descendentă. 

In privinţa organizărei familiei, găsim lucrari foarte 
curioase. Clanul chinez a fost mai mult exogam. Fraţii se 

- căsătoriau având femeile în 'comun, fără a se puteă căsători 
cu surorile. In oarecare sate toţi au acelaş nume de familie: 

două sau trei mii de persoane se numesc berbece, bou, cal, 
“ceeace reamintește clanurile cu totemuri corespondente. .. 

75. Confucismul. — Precum am găsit în India și în Persia 
doctrine filosofice, morale şi religioase, așă găsim şi în China 

doețrina -confuciană, fără caracter religios. Această doctrină 
nă- trecut peste fruntaziile ChinsiTE doctrina unui om care 
a trăit cam la anul 550 a. Cr. EI stabilește regula, că omul 
trebue să se conforme în actele sale, cu natura raţională. 
Această natură raţională cu care trebue să ne conformăm, şi 
pe care Confucius o numeşte mandatul cerului, este legea 
constitutivă pe care cerul a pus-o în fiecare fiinţă, pentru a-și 
îndeplini destinul; este, cum zice morala clasică, conștiința. 
Cerul este inteligenţa, voinţa, fiinţa supremă. Cu toate acestea 

Confucius pare a fi panteist. După el, legea morală este obli- 
atorie şi imuabilă pentru toţi oamenii în mod egal; obiectul. 
legii morale. este . perfecţionarea omului; omul tinde JA p per- > pertec 
fecțiune, căci e imperfect. Confucius recomandă „blândeţea, . 

moder ația,_fraternitatea. 
Doetrină politică” propriu zisă în înţelesul modern nu 

există în China. Confucius stabileşte principiul că mandatul 
pe care cerul îl dă împăratului, suveranitatea cu alte cuvinte, 
nu e pentru totdeauna; el se păstrează prin dragostea popo- 
rului. De aci îndreptăţirea oarecum a revoluţionarilor. Pen- 

tru Confucius guvernul este ceeace e drept și just. El deza- 
probă pe iminiştrii prevaricatori şi le prevestește pedepse şi 

răzbunarea poporului, EL stabileşte principiul constituţional, 

că miniştrii cei mari slujese pe împărat după principiile 
dreptei raţiuni, nu după dorinţele împăratulu. Dacă nu pot, 

au datoria să se retragă. 
76. Mencius.. -— Reformatorul doctrinei confuciste, Men- 
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cius, 400 ani a. Qr., Sa ocupat mai mult de politici Meneiu 

se poate caracteriză, dacă întrebuințăm, un cuvânt modern: 
un fel de demoerat liberal, partizan al drepturilor poporului, 

în contra principilor tirani, pe care-i numeşte hoţi-de drumul 

mare. El recomandă guvernanţilor respectul drepturilor și 

libertăţilor omului. Un organizator social, un om care are 

asemenea doctrine, neapărat că nu poate să steă alături, eu 

un fel de reacţionar ca Manu. In cestiunea agrară, el propu- 

nea o împărţire egală de pătraturi de pământ delimitate. 

La Chinezi nu găsim nici urmă de caste sau de robie; 

şi din acest punct de vedere, iată încă o superidiitate a organi- 

zărei sociale chineze asupra celei indiene, Mencius nu reeu- 
noaşte în Stat decât două clase de Gâmeni: cei ce lucrează cu 

braţele şi cei ce lucrează cu inteligenţa; clasa din urmă, trebue 

să fie. clasa guvernanţilor; ceadintâi a guvernaţilor. 

Forma guvernului în China e monarhică; monarhul gu- 
vernează cu povaţa celor înţelepţi; poporul nu e sclav, din 
contră, el e considerat ca isvorul guvernământului; cu alte 
cuvinte națiunea e sorgintea tuturor puterilor. 

Ş V. ISRAELIȚII 

„77. Biblia. — Evreii sunt poporul care a avut cea mai ciu- 
dată ursită: fără ţară şi în toate ţările, ci trăese până astăzi 
graţie calitaţilor dobândite în timpul captivităţii din Babilon. 
Istoria Evreilor ne interesează direct, fiindcă Biblia a înrâu- 

„rit legislaţia actuală. Inainte de epoca legendară a lui Moise 
găsim la Evrei, clanuri care se transformă în triburi cu re- o . iQ ” Ş ari Sim republican. De aci un regim de egalitate fără aristo- craţie, fără clasă mijlocie. fără ă că Î 

ție, iără clasă mijlocie, fără plebe. Vom vedeă că această . egalitate a devenit ] i a Evrei un fel de doamă ător suprem nu exista. eee 
Suprem nu exișta In fiecare trib, puterea judecătorească şi etenă A “ consiliul celor mai bătrâni, Guvernul eră ic hal, Abraham a fost cel mai vechi patriarh. Brau ju- decâtori cu caracter militar, | - Na ce i fu, 3 i Clasa inat Insemnată eră. teoc atică, eu drept de zeciui 
perioadă sclavia eră blând 

„a Leviţilor, un fel de noblață 
î ală la pământ și vite, In această 
a SI timporară pentru Israeliţi; as- 
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pră, perpetua pentru străini. Din tendinţa judecătorilor de a 
- transmite puterea lor pe cale de moştenire, din luptele și 

coruptibilitatea lor sa născut regalitatea. Cel mai vechi. și 
însemnat legiuitor al acestui popor, a fost „Moise, e care a pri- 

mit dela Dumnezeu rezumatul legislaţiunei israelite. Acest 
rezumat se numeşte Tecalog, dezvoltat înti”o poemă epică 

compusă din cinei părți: 1) Genesa sau Istoria creaţiunei şi. 
a patriarhilor; 2) Ezodul, care istoriseşte eşirea din Egipt; 

3) Leziticul, care reglementează cultul; 4) Naumerile, care se 
ocupă de condiţia poporului; 5) Deuteronomul sau 1 complec- 

.tarea legei. . 

Această poemă epică reamintește cărțile indiene Veda, 
Ea se numeşte de Evrei Jlicra ceeace însemnează lege sau 

hora şi de creștini Biblia. Grecii au numit-o Pentateuc. Co- 
mentatorii Pentateucului erau împăiţiți în două categorii, 
după spiritul comentatorului: unii, școala conservatoare a 
timpului, Saduceenii, madmiteau decât textul literal „inter- 
pretarea judaică“, și erau duşmanii oricărei novaţiuni. Alţii, 
Pariseii, erau progresiști, interpretau legea ca jurisconsulţii 
romani. Interpretarea Bibliei, cu timpul, a dat naştere unei 
noi legislaţiuni pe care aşi putea-o numi deocamdată: 
Talmudul. 

78: Talmudul. — "Talmudul este o vastă compilaţie de pă- 
veri, adesea contradictorii, trase din diverse şcoli şi epoce. El 
coprinde vechile hotărîri rabinice care alcătuese ]/isna, adică 

legea repetată, scrisă în limba ebraică de Iuda Hakados în 
sec. III, şi comentarii, glose, discuţitini, adnotaţiuni asupra 
Misnei, serise în limba ebraică şi care se chiamă Ghemaru 
(nu sunt încă traduse). Talmudul coprinde teologie, morală, 
politică, juriprudenţă, medicină casuistică, fabule, legende, 
formule magice, toate visurile şi prejudecățile poporului is- 
raelit, toate procesele verbale ale academiilor 1 'abinice dintre 
secol. I—V p. Cr. 

” Tată de ce găsim în Talmud lucruri, idei care izbese con- 
ştiinţa de azi. "Talmudul am puteă zice, e un fel de corpus 
juris cu bun şi cu rău. In Talmudul-Ghemara sunt două fe- 
luri de dispoziţiuni: unele au caracter obligatoriu, sunt legea. 
Se numese Holakha adică normă, regulă. Este leg ea lui Moise 
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comentată. Celelalte se numese Haggoda, pentrucă sunt le- 

gende, istorisiri, fabule. N'au nici o autoritate pentru Ebrei. 

Sunt însă partea cea mai curioasă ȘI care i-a ridiculizat: este 

temeiul anti-semitismului, alimentat azi de prejudecăţi, de 

învăţământul religios şi de un interes naţional, economic și 

politic. Fără îndoială, Evreii, mai ales poporul, este influen- 

țat de această parte a- Valmudului. Justinian prin Nov. 146 

cap. I a oprit intrarea talmudului în sinagogi. 

Sunt. două talmuduri: Talmudul din Jerusolim, com- 

pilat la Ierusalim în secolul III de rabinul Iochanan şi 'Tal- 

mudul din Babilon, redactat la Babilon în secolul VI de ra- 

-binul Asee. "Talmudul e contra Goimilor, şi prin Goim se în- 

ţelege tot ce ameninţă religiunea şi naționalitatea lui Israel. 

Talmudul în mare parte este un strigăt de rezbel contra dis- 

trugătorilor templului şi apăsătorilor lui Iuda. Talmudul nu 

iartă, EI cere răzbunare: Ochi pentru ochi, dinte pentru 

dinte. Silinţa doetorilor talmudişti a fost de a scăpa religiu- 

nea şi naționalitatea lui Israel una prin alta. De aci exclusi- 

vismul naţional şi ritualismul talmudian; trebucă separat 

Israil de orice alt element străin. In timpurile moderne însă 
Evreii încep a se emancipă de Talmud și cu cât se emanei- 
pează, cu atât se asimilează; Talmudul: însă e puternie acolo 
unde Israil e izolat. DN 

LL 79. Intolerența mozaismului. — Exelusivismul e caracterul 

distinctiv al legislaţiunei lui Moise, care pătruns de misiu- 

nea poporului evreu pe pământ şi de datoria ce o are dea se 
e tei maci Îl ai octrinează cu ideia că el e poporul ales al 

Ca toți legiuitorii vechi, Moise contând legea aie a 
legea civilă şi politică. Niekeri | con undă legea. religioasă cu 
între ele, ideia de relicinae în ss așă de strâns legate 

zarea mozaică. Vom vedea = : la E politică, a IN Oran 

ciale, politice se confu ă cu a Romani datinele civ : ndă cu cele religioase. 
tului roman, TPustel de Coulanges 
țiune civilă şi politică: autor 
lui asupra femeei, ceremoni 
lor în credinţele r 
mult mai puter 

In istoria drep- 
i dovedeşte că fiecare institu- 
itatea tatălui, autoritatea bărbatu- 

eligioase îl căsătoriei şi altele își au obârşia 
ie: vrei însă amestecul acesta e cu 

onstituţiunea politică a Evreilor e reli- 

ile, so- 
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giunea lor, şi religiunea lor e constituţiunea politică. Graţie 
amestecului, poporul israelit sa putut strecura prin atâtea 

vieisitudini, intact, fără amestec cu celelalte popoare. Ba şi 
astăzi cu toată înrâurirea cutropitoare a instituţiunilor vea- 

cului în care trăim, şi deşi sunt risipiţi pe toată suprafaţa 
globului, ei stăruese totuşi a alcătui, dacă nu o naţiune, în 
senzul deosebit al dreptului ginţilor, dar fără îndoială un 

popor deosebit de celelalte, unit între dânşii prin reli- 
giune, tradiţiuni, moravuri. Cestiunea israelită trebue să 

ne preocupe şi pe noi, -pentrucă. vom vedea că ea ă îirâurit 
  

cestiinieă israeliță trebue. s să fie e_conside lerafă nu _numai_ca_ o 
cestiune s socială şi. politică, dar mai mult „ca_o_cestiune. reli- 
“gioasă. Mai toţi în diseuţiunile “publice, se “ferese a-i recu- 
“udaşte acest caracter şi vor s'o înfăţişeze ca o simplă cestiune 
socială sau politică. Se face aceasta, fie în mod conștient, dar 
ipocrit, pentrucă se tem a nu fi acuzaţi de intoleranţa cul- 
tului, fie din ignoranță, necunoscând trecutul Evreilor, te- 
melia cobeziunei lor. Cestiunea_ israelită e. 9 cestiune veli- 
gioașă, Pentrucă . veligiunea Evreilor. nu e. numâi: O-ciediiţă, 
nu € numâi o expansiune a sentimentelor omeneşti, faţă cu! 
cre aţiunea, - faţă cu viitorul,. ci e chiar - constituţiunea lor 
politică. Cât timp va există confuziune între ideile reli gioase, 
şi”cele politice, civile, asimilarea Evreilor va fi cu neputinţă. 
Această confusiiine dispare din zi. în zi. 

80. Intocmirea mozaică. -— Mozaismul a. trecut prin patru 
perioade: 1) Perioada patriarhală, dela Abraham până la 
eşirea din Egipt; 2) Perioada legei scrise, care începe dela 
Moise, cel care a promulgat-o;. 3) Perioada profeților care se 
sfârşeşte în veacul III înainte de Cristos; 4) Perioada fari- 
seilor şi cărturarilor, învăţaţi, cari sub pretext de a comentă 
legea, inventau tot felul de doctrine. Această perioadă se 
sfârşeşte î în veacul VI, după Cristos. 

Dela sfârşitul perioadei a patra, î începe epoca de vaga- 
bondaj şi risipire. Dacă cercetăm acum, cum eră organizat 
poporul evreu, vedem că în întâia perioadă societatea se con- 
fundă cu familia, nu e mai întinsă. Capul familiei e preot, 
general, rege, — ceeace ne arată și -aci amestecul de puteri. 
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Mai târziu, poporul israelit e împărţit în douăsprezece se- 

minţii, sinţi şi familii. In fruntea fiecăreia din aceste des- 
>> : > xiuânt Acesta este con- 

părțăminte stă o căpetenie, cel mai bătrân. Acesta este con 

ezbel, şi judecător în 
ducătorul seminţiei sale în timp de r , r 

timp de pace. Guvernământul întemeiat de Moise e teocratie. 

La Evrei nu găsim caste ca la celelalte popoare, despre 

care ani vorbit. O adevărată aristocrație na existat la dânșii, 

[ivreii erau şi sunt un popor democratic; ci înţeleg însă esc- 

litatea şi democraţia _pentru-dânşii- şi între” dânşii; pe cele- 

jalte popoare le cred inferioare. Principiul egalităţii înaintea 

15g6i, pe câre | găsim la Evrei, e o consecinţă logică a dogmei 

religioâse fundameniale: unitatea lui Dumnezeu; toți sunt fii 

lui Dumnezeu (Beni-Oelohim). De unde la Egipteni şi In- 

dieni, numai anumiţi iniţiaţi puteau cunoaşte dozma unităţei, 

iar poporul eră politeist, la Evrei orice copil al lui Israel e 

iniţiat: poate fi profet şi preot, având dreptul să vorbească 

în numele iui Iehova. Cu toate acestea, găsim un fel de castă: 

preoţia ereditară în seminţia lui Levi. Ea se împărțea în două 

clase: leviții, care erau ajutorii preoţilor, cunoscători 'ai le- 
gilor, muzicanți la templu, judecători, medici şi învăţători: 

şi preoţii care îngrijau de cult şi tălmăceau legile. Toţi preoții 

erau sub autoritatea Marelui preot. Ei aveau venituri de 
drept: zeciuiala fructelor şi animalelor, o parte din jertfă şi 

din prada câştigată în rezbel. Cum vedem, preoţii nu întoc- 
mesc o castă care să aibă stăpânirea absolută, nici nu sunt 
mari proprietari ca brahmanii sau ca preoţii egipteni. Mili- 
tarii nu alcătuiesc nici ei o castă: orice evreu dela douzeci 
ani în sus, are dreptul și datoria de a purtă armele. 

Pentru a împedecă pe cât 'se poate neegulitatea, şi pen- 
e Sraeliții SS aducă aminte că trupul şi pământul lor 

> a prescris: Jubileul şi sabaticul. Jubileul 

eră a nul care veneă după de şeapte ori şeapte ani, adică la 
eimeizeci ani. Acest an eră consacrat repausului; datoriile se 
stingeau, bunurile înstrăinate sau zălogite reveneau primi- 
lor Proprietari sau moștenitorilor lor. Cum_ vedem, Israeliţii 

a acea epocii un mijloe radical de a rezolvă cestiunea: 

-un timp în cate băi t am împărţi pământurile, tot sosește 
su impărţindu-se mereu loturile, rămân 

e
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mulţi fără pământ. Jubileul pare a fi durat numai până la 
captivitatea Babilonului. | 

Anul sabatic eră anul al şaptelea. Numărul şapte, joacă 
la Evrei un mare rol. In acest an de repaos pământurile nu 
se cultivau, se odihneau şi sclavii se liberau. 

Până .la regalitate, găsim trâburile ebree federate, cu 
reprezentanţii federali şi cu adunările lor. populare care le- 
giuese. Ca autoritate mai presus de toţi avem senatul, Sait- 
hedrin, dela cuvântul grecese sinedrion, adunare. . Orice om 
învăţat, cu experienţă, şi bine reputat, puteă să facă parte 

din senat, indiferent dacă eră sărace sau bogat. Puterea exe- . 
cutivă “pentru fiecare federaţie o au şofeţii. Bi prezidă şi 
senatul. I-am puteă compară cu consulii romani şi uneori cu 
dictatorii. Când se iveşte regalitatea sub Saul, regele. este 
ales după arătarea senatului şi uns de către marele preot. 
Statul cbreu sa distrus când Nabuhodonosor a mutat popu- 
laţiile ebree la Babilon. In această captivitate ei au desfăşu- 
rat 'o putere de rezistență extraordinară, fanatizaţi de legea 
lui Moise şi ascultând de profeţi, care în acelaş timp erau 
tribunii şi poeţii lor. tirus le-a îngăduit să se întoarne în . 
Palestina. Dela căderea Israeliţilor sub stăpânire ea romană, 
datează emigraţiunea lor în toate părţile lumei.» 

81. Organizaţiunea judiciară. — Erau trei grade de juris- 
dieţie: tribunalul celor trei, tribunalul celor douăzeci și trei 
și Sanhedrinul, alcătuit din şeaptezeci membri. La livrei nu 

se admitea șudea unus: Dumuezeu e singura fiinţă care Ju- 
decă singur: omul nu poate aveă o asemenea prerogativă. 
Inaintea justiţiei toţi erau deopotrivă, chiar şi străinii. In 
vremea, republicei judecătorii se trăgeau la sorţ; sub regat 
se numeau de rege. Funcţia de judecător eră gratuită. După 
numire, judecătorul primcă dela alţi trei sau patru judecă- 

tori un fel de hirotonisire, prin punerea mâinelor. Preşe- 
dinte eră judecătorul cel mai în vârstă, nu cel mai vechi. 
Sancţiunea legilor eră divină şi umană.. Sancţiunea di- 
vină aveă însă loc aci pe pământ prin pedepse, pe care 
le aplica Iehova asupra celor vinovaţi. Tortura eră necu- 
noscută. Când cincvă făceă o crimă, toată comunitatea diri 
cure făceă parte ucigașul eră izbită de un fel de solidaritate 
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i. Indată după făptuirea crimei se 
relipioasă, „oraş blestema , a eri 

n; vi se descoperea, locuitorii celei 
închidea vinovatul. Dacă nu 

mai apropiate cetăţi de ucigaș, ede şi să arat 

nevinovăția lor spălându-şi mâinele peste o Junică jertfită, 

zicând că aceste mâini nau vărsat sângele. 

Inainte vreme la. Ebrei şi chiar la alte: popoare vechi, 

găsim că pedeapsa nu eră personală: „adeseori se pedepseau 

copilul sau familiă pentru. fapta celui vinovat. Moise a pro- 

clamat principiul că fiecare să moară pentru păcatul său. In 

fine, în legislaţia lui Moise găsim principiul că nu există cri- 

mă, decât atunci când vom găsi reunite: faptul material cu 

intenţia ucigașului. Când eră cu putinţă restitutio în înte- 

grum, criminalul nu se mai pedepseă. Pedepsele erau unele 

aflicțive. şi altele numai pecuniare, consistând. în confiscare 
*“sau amendă. Ca pedepse aflictive aveau: 'lapidaţia femeci 
adultere'şi a complicelui său, (martorii lapidau cei dintâi); 
focul pe rug sau fierberea în 'apă în elocote, sau.turnare de 
plumb topit pe gât; decapitarea; strangulaţia; restignirea; 

îi flagelaţia, excomunicaţia. Inchisoarea erâ.o măsură preven- 

_tivă, întrebuințată pentru .a chezăşui judecarea acuzatului, 
iar nu o măsură represivă, o: pedeapsă. Crimele în potriva re- 

 ligiunei erau considerate ca cele mai grave; contra idolatrici 
eră pedeapsa, lapidărei.. Magia de asemenea eră pedepsită cu 
lapidarea. Paricidul nu eră prevăzut, dar. eră pedepsit cu 
moartea. Asemenea şi copilul care-a ofensat grav pe părinţii 
săi. Prostituţia eră oprită în drept. Amăgitorul trebucă să ia în 
căsătorie pe amăgită sau să-i constitue dotă. Incestul eră pe- 
depsit cu moartea. Nu eră minister public; acuzaţia eră po- 
pulară. In privinţa dovezii eu martori, se aplică principiul: 
testis unus, testis nullus. Singura mărturisire nu da loc la 

ncrogatar iuli Dezinerile erou. pabie si orale 
procesului, unul din judecători pa Dv ma dezbaterilor 
nunţă achitarea, învinuitul oră nu ia Dacii i ai majoritatea: voturile met i numai ecât slobozit; dacă 

aveau dreptul să dea d ca 
meargă fiecare la casa ii cecât 
alcoolice, 'să mediteze în timpul ci pul une 

  

hotărîrea, ci trebucă să 
ibţinându-se dela băuturi 
1 zile întregi asupra pri- 

trebuea să se lepede şi să arate 

ă pentru 'osândire, ei nu 

-
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 cinei. A treia zi se reuniau şi dădeau hotărîrea. Judecătorii 

care_la prima. 4 deliberare, fuseseră _pentru _ osândirez aan _ 
dreptul să- -Şi schimbe îneredințarea și să voteze pentru achi- 

  

Penărterosân: dit se cereă o aioritate. ds două Toti 
După .osândire, rudele osânditului erau îndatorate să salute, 
respectuos pe judecători și pe martori, ca dovadă că nau 
nici o ură în potriva lor. În caz de osândire la munci, vino- 

vatul eră dus la locul executărei, cu un zăbranic pe ochi și 
din când în când se întrebă mulţimea dacă e cinevă care se 
oferă să-l apere. La caz când acest apel găseă un ecou, 'con- 
damnatul eră dus înaintea judecătorilor şi se revizuiă pro- 
cesul. Asemenea revizuiri se puteau face de cinci ori pe rând. 
Inainte de executare. se. dădeă, condamnatului_o_băutură. 
82. Condiția străinilor. —: Străinii nu aveau în “Palestina 

drepturi civile sau politice. Mai târziu însă sau încuviinţat 
două feluri de naturalizări: una, care se făceă prin formali- 
tăţi religioase, circumeiziune, etc., şi pe temeiul căreia na- 
turalizatul sau mai bine zis prozelitul dobândeă diferite drep- 

. turi, rămânând însă exclus dela funcțiunile publice; alta: na- 
turalizare mică, graţie căreia străinul dobândeă: dreptul de 

“ a-şi întemeiă domiciliul în Palestina şi a face negoţ. "Această 
naturalizare-se”obţinea_prin o declaraţiune că se supune la 

cele şedpte precepte.r religiuase pe câie” Duiniiezeu 6-a IG dat lui” 

Noe, după potop. 
„83. Sclavia. —  Instituţiunea sclaviei, comună tuturor 

popoarelor vechi, am spus că o aflăm şi la Evrei, dar cu un 

caracter aşă de blând, că sclavii lor semănau mai mult cu un 

tel de servitori. 

Modurile prin care un Evreu puteă deveni sclav erau: 

“vânzarea (atunci când Evreul se vindeă sau: pe sine însuşi, 

sau îşi vindeă fiica lui impuberă); condamnarea judecăto- 

rească (atunci când hoţul care se găscă în neputinţă de a 

* despăgubi pe partea lezată, trebueă să i se otere până se va 

plăti); rezbelul cu noroadele străine (căci prizonierii luaţi în 

luptele dintre două triburi ebree, -nu deveneau selavi. Selavia 

nu eră ereditară decât la prizonierii din rezbel. Ceilalţi selavi 

se liberau, fie prin răseumpărare, fie prin ajungerea terme- , 

nului de şeapte ani, fie prin liberarea din partea stăpânului. 
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84. Familia. — Inteaga legislaţiune a lui Moise e inspi- 

„ată de respectul femeei şi de sanctitatea, căsătoriei, pe care 

o încurajează în aşă grad că amestecă celibatul cu omuci- 

derea. In timpul primului an de căsătorie, bărbatul eră scutit 

de serviciul militar şi de: orice altă sarcină obştească. Căsă- 

toria eră precedată de logodnă. Logodnica necredincioasă 

eră lapidată. Căsătoria: eră considerată mai mult ca un con- 

tract civil, căci se celebră fără intervenţia preoţilor, dar prin 

o binecuvântare de caracter religios, dată viitorilor soţi! de 

către părintele fetei în faţa rudelor şi prietenilor. Sterilitatea 

femeci eră o piedică dirimantă a căsătoriei. Bărbatul eră acela 

care constituiă o dotă femeei pe care o luă de nevastă. 
"85. Instituţii juridice. — In legislaţiunea lui Moise găsim 

o instituţiune curioasă, cunoscută sub numele de levirat: dacă 
mureă bărbatul, lăsând pe văduvă fără copii, văduva aveă 
dreptul să pretindă s'o ia de nevastă unul din fraţii defune- 

tului, după șşease luni 'dela moartea soţului. Primul copil 
născut din această căsătorie cu cumnatul, purtă numele de- 
tunetului, pentru ca acest nume să nu se stingă. 

Până la Moise, tatăl aveă drept de viaţă şi de moarte 
asupra copiilor săi. Moise a suprimat această prerogativă săl- 
batecă a puterei părinteşti. Majoritatea băcţilor aveă loc la 
treisprezece ani şi a fetelor la doisprezece. Dela această vârstă 
în6ol0, fetele se puteau căsători fără voia părinţilor. Lipsa 
de”tdpii Gră-o”neeinstire, iar fecunditatea căsătoriilor CTă o 

„poruncă dumnezeeaseă, ai a a 
"= Proprietatea nu treceă în momentul consimţimântului, 
ci, la mobile, în momentul predărei lucrului, iar la imobile, se 

- mai cereă să fie făcută şi plata preţului. Succesiunea testa- 
mentară nu eră cunoscută; moştenirile se atribuiau exclusiv 
pe temeiul legei. Desăvârşirea învoelelor se manifestă în ge- 
neral prin strângere de mână; 6xistau însă şi învoeli la care 

le, Trial Aaa nr de cz. conteetu de eat nu între Dura : ândă eră ingăc uit numai, la străini, 
torii ce al In ce priveşte executarea, silnică pentru da- na 1 emite te darnic ma mara nu puteau fi urmărite. e pentru traiul datornicului 
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CAP. II 

STATUL ANTIC ŞI MEDIEVAL 
ŞI. HELADAN X 

| 8. Evoluţia. — În Grecia viaţa publică are mai multe 

înfăţişări, după deosebitele vremuri în care o cercetăm. In 
“Tliada şi Odisea lui Omer, găsim pe lângă tradiţiunile mitice 
şi teologice, cele dintâi noţiuni asupra guvernământului grec. 
Dar ideea unei regalităţi în înţelesul strict al cuvântului, nu 
există în poemele omerice. Regii greci erau nişte conducători, 
guvernământul eră reprezintat prin gerontes, adică sfatul 

celor bătrâni; şeful Statului eră şi mare preot, îndeplinind 
sacrificiile şi ritualul religios. De altfel în Grecia 'se poate 
studiă formațiunea Statului. Regele nu eră şeful unui popor, 
el aveă un caracter civil şi sacerdotal totdeodată şi îndeplincă 
ceremoniile sacrate, fapt pentru care Pindar. numeşte: pe 
Regii primitivi: Baotsic îepoi. — Tot astfel şi poporul, ai cărui 
şefi erau, adică Afuos-ul - homerice nu eră decât o întovără- 
şire de familii, o asociaţiune gentilică, cu un sediu central în 
„cetate“, centrul acestei asociaţiuni. Aceste cetăţi, fortărețe şi 
pieţe unde se concentră tot comerţul ţărei, în care domneă o 

fraternitate şi un cult familial comun, sau alcătuit din fra- 
triile şi triburile primitve în care se grupaseră familiile grece. 
Cetatea eră o confederaţiune, având însă un altar comun și 

zei publici, penaţii tuturor, 02 z0)rebe. Fustel de Coulanges în 
admirabila sa carte La cită antique stabileşte toate etapele 

acestei evoluţiuni la Greci şi astfel mersul societăţei şi” alcă- 
tuirea Statului, în toate formele sale. . 
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87. Herodot. — Inceputul ştiinţei politice, îl găsim în He- 

rodot. EL plăsmueşte o discuţiune foarte interesantă asupra 

formelor de guvernământ. Discuţiunea are loc între șeapte 

“inşi şi Otanes, Megabyse, Darius, îşi dau. fiecare părerile 

- asupra formei de guvern care ar trebui introdusă în 
"Persia. Cel dintâi se declară partizan al guvernului mulţimei, 

cu magistrați aleşi prin tragere la sorţi şi arată inconvenien- 
“tele monarhiei. Megabyse se pronunţă în contra guvernului 

mulţimei, pentrucă e nechibzuită, dezordonată şi preferă ca * 
:: suveranitatea să fie dată unei adunări alcătuită din oamenii 

“cei” măi înţelepţi, adică! să 'aibă un guvernământ oligarhi, 

Darius, la rândul lui arată superioritatea monarhiei asupra 
celorlalte donă forme de guvern. 

„88. Sofiştii. — Mai târziu, prin veacul al V-a. Cr., găsim 
în Grecia, şcoala democratică a sofiştilor, eare a înrâurit spe- 
culaţiunile morale şi. filosofice, şi a exercitat o puternică in- 

. tluenţă asupra politicei, prin faptul că a dat mare însemnătate 
discuţiunilor publice: putem zice că sofiştii au _întemceiat-arta 
elocinţei politice. Vom vedeă, când voni studiă regimul parla- 
„mientar, că în acest regim elocinţa e de așă însemnătate, că 
adeseori va izbuti acela care va şti să aprindă adunarea în 
modul cel mai puternic prin felul lui de cuvântare, mai mult 
decât prin tăria argumexitelor sale. Această taină a fost sim- 
țită încă de pe atunci, şi şcoala sofiştilor, simțind puterea 
pe care o are vorbirea în discuţiunile politice, are meritul de 
a îi creat în Grecia arta oratorică, „. 

59. Socrate. — In potriva şcoalei sofistice, s'a ridicat în Grecia Socrate. El eră partizanul democraţiei vechi, stabilită de Solon, un fel de aristocrație temporară, pentrucă după cum vom vedeă mai târziu, constituţia lui Solon, dă o mare însem- Mătate averei. Principiile politicei după el erau justiţia și or- cinea ÎN pie învaţă jpunerea la legi. Se ştie că a preferit 

a da pildă de supunere legei. Soc ate, ca pnlisoare De Sei. Woerate eră însă mai mult un moralist filosof decât + un adevărat e Stat; cocăcărcaiiae- erizează principiile lui politice, e caracterul lor mor pi. niunile ii: zice PâulI al. „Opi- 

î
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aul Janet, erauacelea „ale unui înţelâjăt, care _ „Du intră în nici un partid, ; pătud, „AI care judecă: cu un spirit liber şi.
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superior afacerilor Statului. Nu se umileă înaintea nici unui 

tiran; popor sau rege“. EI critică democraţia, şi în special obi- 

ceiul de a alege magistrați prin tragere la sorți. * socrate în- 
vaţă pe tineri să cunoască i întăi A fara, să aibă experienţă, şi 

„apoi să participe. la guvernământ. Întreaga lui doctrină poli- 
tică se poate rezumă în acest. principiu, că: legea ouvernelor 

- şi a cetăţenilor este justiţiat: a , | 

Dintre doctrinele morale și politice ale lui "Socrate, cuge- - 
 tătorii moderni sunt de acord să considere următoarele trei 
puncte, ea, cele:mai strălucite dovezi ale genialităţei lui: „Lui 
Socrate 'se 'datoreşte” recunoaşterea principiului le gilor Re- 

"scrise. El defineşte justiţia, cunoaşterea celor prescrise de 
legi (și legilor cetăţii trebue supunere din patriotism). Legile 
sunt de două feluri: legi pozitive, stabilite de cetăţeni în fie- 
care ţară, şi legi superioare, nescrise, emanând nu din voinţa 
capriţioasă şi variabilă a oamenilor, dar din voinţa imuabilă 

“a zeilor. Cele-dintâi se schimbă după State şi după timpuri, 
-pe când prescripţiunile celor din urmă sunt şi rămân aceleași 

pentru toţi oamenii şi pentru toate vremurile. 
- Cu toate că Soerate a fost îrivinuit de a zdruneină însti- 

taţiile cetăţei, "de a conrupe cu deosebire tineretul, de a iro- 
" niză pe zei, totuşi el a fost cel mai mare partizan al ordinei şi 

al familiei. El i. El proclamă. egalitatea morală a celor două sexuri 

, și ridică astfel demnitatea, femeei şi prin urmare- Anteresul cas- 

nic. El susţine pr incipiul solid şi trainic al muncei, el afirmă 

că munca, nu este o ruşine şi un fapt de sclav, ci un principiu 

esenţial de viaţă, el combate şi tirania şi democraţia, batjoco- 

rind pe tiranii cetăţei, el susţine virtutea şi un zeu unic, el 

rezumează tot simţul moral şi caracterul omenesc în faimoasa 

sa formulă lapidară:-»7v0r ceas“ cunoaşte-te pe tine însu-ți. 
Formarea caracterului, care am. arătat că este unul din 

„scopurile de căpetenie ale Statului, iată toată tendinţa şi în- 

treaga politică a lui Socrate; formarea caracterelor, dobândită 
prin muncă, prin cumpătare şi prin 7yâ0: czaozov, atât în viaţa 

| privată, cât şi în viaţa publică. In această privinţă sarcazmul 
lui eră fără milă. Acelora care se socotese în stare să pretindă 

“frânele şi călăuza Statului, acelora care nu sunt în stare să-şi 

cârmuiască propriile lor tendinţe şi patimi și pretind să câr- . 
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muiaseă un Stat complex cu nenumărate nevoi; acelora care 
nu-şi simt lipsa de capacitate, nici nevrednicia, nici igno- 
ranţa, nici lenevia şi aspiră acaparând, dregătoriile, funcţiu- 
nile şi demnităţile Statului, le solicită cu tot felul de mijloace 
depravate; acelora care în lipsă de orice chemare, de orice 

mentalitate, se ridică prin intrigă, prin linguşirea celor mai 

mari, prin cultivarea viţiului, prin utilizarea rudeniei și le- 
găturile sociale, prin abilităţi de elovni; acelora care, în fine 
Sau ridicat în potriva lui şi Pau trimis la moarte eroică, fiind 
astfel înfieraţi pentru toate timpurile, ca nişte ucigași fără 
ertare; tuturor acâstora, Socrate le-a trimis ironia lui ustură- 
toare, irezistibilă, dureroasă. Glaucon, raportează Nenofon, 
este un tânăr guguman, care vocşte să guverneze în Stat. 
Foarte bine. Dar cunoaşte el veniturile Statului, oștirea, tăria 
Şi slăbiciunea garnizoanei, cantitatea de grâu, minele, ete.? 
Despre toate acestea Glaucon, nu are decât conjecturi. Dar 
înainte de a clădi toate casele din 'Atena, nu ar face mai bine 
să reconstruiască casa unchiului său căzută în ruină?—Aşi fi 
reparat-o, răspunde Glaucon, dacă mar fi ascultat pe mine. 
— Cum, replică Socrate, tu n?ai fost în stare să convingi pe un- 
chiul tău să-şi repare casa, şi-ţi închipui că poţi să convingi 
pe toţi Atenienii?1) a , 

Socrate a fost cel mai mare erou al antichităţii. 

7 

90. Platon”). —Când am studiat doctrinele politice care ex-| plică formațiunea Statului, am arătat că la seriitorii politiei!” ai Eladei preocupaţiunile religioase şi morale erau hotări 

    

D apud Paul Janet: Histoire de la science polatique, vol. I, pag. 102. 2) Platon sa născut la anul:430 a.:Cr. în insula Egira. Prin mama lui se coboră din Solon. Vreme de zece ani a urmat” învăţătu- pile Jui Socrate, După moartea acestuia sa retras în Egipt și acolo sa ca ela ga rononia și cu misterele hermetice. In Sicilia a fost vândul se sea : răscumpărat şi liberat de către un prieten. In anul » reintors la Atena a deschis o şcoală numită Acade mia alo cărei cursuri le-a Y i bă i iţi 
u urmat nu numai bărbaţi renumiţi ca Aristot, Xenocrat, dar A refuzat în nenumărate rânduri să intre în vi itică si să ji i aţa politică și să ia parle la guvernământul statului. Ela „de asemenea natură. Platon a murit lunea lui vestită amintiri care au luat
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toare. Am arătat că aceşti scriitori au căutat mai mult să 
stabilească un Stat ideal, fără a se preocupă de Statul real 

„Şi cert şi cel căruia i se face vină că s'a ocupat mai mult cu 
noţiunea abstractă a unui asemenea Stat utopic este Platon, 
care a scris numeroase dialoguri, dintre care pe noi nu ne 
interesează, decât Politica, Republica şi Legile. Aceste trei dia- 
loguri sunt consacrate în special ştiinţei şi artei de guver- 
nământ. “ , 

91. Politica.— Scopul acestei scrieri în formă de dialog, ca, 
de altfel, mai toate scrierile lui Platon, este de a găsi formula 
ştiinţifică a politicei. EI zice că, politea este „arta de a conduce 
pe oameni, adică turmele de bipede care nu au nici pene, nici 
coarne“. Cinieul Diogene pentru a ridiculiză această defini- 
(iune a aruncat în mijlocul Academiei un cocoş jumulit, zi- 
când" „uitaţi-vă la omul lui Platon“, Pentru : Platon politica, 
se confundă oarecum cu educaţiunea, căci este arta de a da 
oamenilor 0 educaţiune comună, de a'i guvernă de bună voie 
sau chiar prin: constrângere. Adevăraţii oameni politiei, 
pentru Platon, nu sunt practicianii, ci oamenii de ştiinţă, care 
sunt în măsură prin poveţele lor, să sfătuiască pe, capul Sta- 
tului asupra chipului de guvernare, şi să'l ajute astfel să 
facă pe cetăţeni mai buni din zi în zi. Din acest punct de 
vedere el spune că Atena nu a avut nici-un om politie, nici 
Pericle, nici Miltiade, nici Temistocle, pentrucă nici unul nu 
a căutat să facă pe cetăţeni mai buni decât erau. 

E admirabilă deosebirea pe care o face Platon între po- 
litică şi alte ştiinţe. EI spune că nu trebue să confundăm po- | 
litiea eu ştiiriţa militară, întrucât una ne spune cum să facem 
rezbelul, pe câtăvreme alta ne spune dacă trebuie să1 făcea? 

„Nu trebue confundată politica cu jurisprudența sau cu arta 
de a da hotăriri, şi cu arta oratorică; magistraţii aplică legile 
pe care ştiinţa politică a găsit util să le alcătuească, ei sunt în 
serviciul legiuitorului, îngrijind ca ordinele acestuia să fie 
respectate. Tot:astiel oratoria, este o artă în serviciul politicei; 
prin ea se produce convingerea, pe când prin ştiinţa politică 

  

se hotărăște dacă în cutare ocaziune trebue să recurgi la forţă, - 
"la persuasinne:sau la abţinere. „Adevărata ştiinţă politică nu 
Iuerează' prin ea însăşi. Ea comandă ştiinţelor care pot să 
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lereze.. Ea. hotărăşte care e prilejul favorabil pentru a În 

" făptui întreprinderile însemnate, şi celelalte ştiinţe execută 

ordinele ei. Ştiinţa politică este ştiinţa care comandă tutulor 

acestor ştiinţe, care veghiază la, legile şi interesele statului, 

Omul politie trebuie să caute a formă pe cetăţeni printr'o 

educaţiune bună, însufleţită miai ales de cultul justiţiei, Pe 

de altă parte căsătoriile. trebuse reglementate așă încât să. 

asigurăm înerucişarea temperamentelor, şi să împiedicăm pe. 

bărbaţii blânzi de a se căsători cu femei blânde, pentrucă 

atunci copiii lor vor. eşi moi, de două ori mai blânzi decât: 

„părinţii lor. Tot astfel Ja guvernământul Statului să “punem 

persoane de diferite temperâmente: unii moderați, prudenţi, 

drepţi, conservatori; alţii energici, hotărâți. 
Cel mai bun guvern e cel încredinţat oamenilor învăţaţi 

în ştiinţa politică, care șă' guverneze pe baza ştiinţei și a 
dreptăţii şi să facă pe oameni din ce în ce mai buni. Platon 
se pronunţă în contra democraţiei, de oarece mulţimea nu e 
în măsură să pătrundă tainele ştiinţei politice. De aceea el 

preferă monarhia, cu condiţiune ca monarhul să fie învăţat 

şi virtuos şi voinţa lui să fie ţărmurită prin legi înțelepte. 
In rezumat putem zice că politica lui Platon se caracterizează 
prin următoarele patru principii: a) preponderanţa ştiinţei; 
b) formarea caracterelor şi creşterea virtuţii cetăţeneşti; 
6) disprețul pentru libertatea individuală; d) ura în contra ti- 

| raniei. E - 
92. Republica. —Să nu credem că în această seriere, Platon 

se ocupă cu cercetarea formei de guvern denumită republică. 
Im realitate el se ocupă cu Statul în general. Şi de accea, toţi 

- sunt de acord să considere vorba d5 fiai sus, prin care tradu- 
cătorii au vulgarizat. scrierea lui Platon, ca fiind cu desăvâr- 
șire improprie, Obiectul republicei lui Platon e de a formulă 
cea mai bună organizare 'politică a unui Stat, de a descrie 

ANII Poemul aa Sorierea lui Platon e o reacțiune 
Corupţiunea eră. | i e ajunsese Atena pe timpul lui. 

ra ja culme şi democraţia dădeă priveliştea 
bistă a unei neruşinate desfrânări. Pe de altă parte, Spartanii p consti uţia lor erau model de cumpătare şi de tărie în oate imprejurările vieţei şi chiar în faţa morţei. Nimic mai



„natural dar, decât ca Platon să se inspire din constituiunea 

să fie ca un singur om, constituind o ființă deplină, iar nu 

le 
„ această unitate, întrun mod cât se poate mai deplin, Platon 

| comunitatea 
femeilor, comunitatea a'verurilor; individul _e_cu. desăvârşire 

“i-am dat numele “de Stat. Puidămentul” Statiilui-e-aşă dai — 

„pentru a satisface (rebuinţele materiale ale lor şi ale celorlalți, 

„trebuinţa de alt Ineru, să se unească cu alt seamăn şi așă, 

/ 
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N Spartei: - o 
Una din condiținnile pe care trebue să le îndeplinească, 

după Platon, Statul ideal, e să fie unul și indivizibil, să existe 
comunitatea» bucuriei şi a durerei pentru toţi cetăţenii; Statul 

trunchiat în. părţi supuse la suveranităţi deosebite. Nici un 
sacrificiu nu e destul de mare, când e vorba să facem să .iz- 
butească principiul unităţii Statului. In: dorinţa de a obţine 

suprimă şi familia şi proprietatea: şi proclamă comunitatea, 

sacrificat î în interesul “Statului, atât ca fiinţă eu drepturi per- 
'sonale, cât şi cu drepturi patrimoniale. In regimul lui Platon, 
nu există libertate individuală, sub nici una din manifestările 
ei; ea e absorbită în libertatea politică. . 

93. Origină Statului după Platon. — O chestiune foarte în- 
semnată, pe care o găsim tratată în Republică, e origina Sta- —- 
tului. lată ce zice Platon în această privinţă: „Ceeace dă naş- 

tere unui Stat, e trebuinţa pe care o are fiecare individ de 
nenumărate lucruri, . şi imposibilitațea î în care se găseşte ca 

să-şi procure prin el însuşi acele lhieruri.. Astfel, trebuinţa de 
un lucru a decis pe un om să se unească cu seamănul lui şi 

;multiplicitatea trebuințelor_ a reunit _la_un loc mai mulţi va 
i merii ca să se ajute unii inii pe alții, într”o o asociațiune, căreia noi 

trebuinţele noastre şi posihilitatea de a le satisface, dând ce | 
avem, pentru a primi în schimb ceeace nu avem. Intâele tre- , | 
buinţe ale omului sunt hrana, locuinţa, îmbrăcămintea. De aci 
urmează că pentru ca Statul să poată satisface aceste nevoi, 

trebue ca el să cuprindă clase de oameni care să muncească - 

adică plugari, arhitecţi, tesători, cismari şi alţi meseriaşi, co- 
mercianţi, ete. 

In afară de subsistenţă, Statul împreună cu cetăţenii lui, - 
au. şi trebuință de apărare în.contra atacurilor; de aci tre- 

buinţa unei a doua clase a Statului: clasa războinicilor. In 
[i     
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fine mai presus de trebuinţa traiului și a apărărei, Statul are 

trebuinţiă de a, se guvernă. De aci: o a treia clasă socială: clasa 

magistraților, care conduc Statul, care fac legile. Ei repre- 

“zintă națiunea. Fiecare din cele trei clase trebuese să fie 

însufleţite de o virtute specială: magistraţii de înţelepeiune, 

militarii de vitejie, Imerătorii de temperanţă, adcă de stă- 

pânire asupra plăcerilor şi patimilor. Deasupra tuturor domi-, 

nându-le pe toate şi trebuind să fie răspândită în toate clasele 

sociale, e principiul justiției. 

In ce priveşte comunitatea bunurilor, Platon o reco- 

mandă şi pentru consideraţiunea că cu acest regim vor dis- 

pare procesele relativă la bunuri. Cât pentru comunitatea fe- 

meilor şi creşterea în comun a copiilor, ea ar aveă între altele 

avantajul 'că ar uni pe cetăţeni întrun singur interes, că bu- 
curia, ca şi durerea, ar deveni comune şi ar dispare din so- 

cietate conflictele care se nase adesea din cauza femeilor; 

se asigură unitatea Statului şi sentimentul de înfrățire ge- 

nerală; Statul devine o singură familie, 
In nenumărate rânduri el formulează ideea că mijlocul 

cel mai important pentru formarea şi conservarea unui Stat 
ideal, e educaţiunea. O primă urmare practică a acestui prin- 

cipiu, e obligaţiunea pentru păzitorii Statului de a vegheă ca 
educaţiunea să nu se corupă, şi în primul rând să nu se in- 

tvoducă inovaţiuni în gimnastică şi muzică. Platon consacră 

pagini întregi pentru a vădi însemnătatea gimnasticei și tre- 
buinţa, sănătăţei trupului, fie pentru exerciţiul carierei mili- 
tare, fie pentru ocupaţiunile intelectuale. Cei cu corpul rău 
constituit trebuesc lăsaţi să moară. Din pricină însă că exer- 
ciţiul exclusiv al gimnasticei ar aveă de urmare să înăsprească 
prea mult caracterele, de aceea Platon am văzut că alătură 
ca învăţământ obligatoriu, muzica. | 

94. Teoriile politice. —In teoria lui Platon, morala e ştiinţa 
de căpetenie, iar politica o ştiinţă secundară, subordonată 
scornatile oa umdată cu dânsa, aurmărind realizarea unuia din 

Scopul Statului DL die a ace pe oameni viriuoşi. UL ui ca şi al individului, e virtutea. Din această 
premiza reese în mod logic teor 
faţă de individ şi anihilarea, oricărei libertăţi a omului. In 

ia a tot puterniciei Statului -



adevăr, dacă _seopul-Statului_ar fi viziutea,_e logic ca el să 
intervină și să supraveghez oate_actele_vieţei_individuale, 
chiar şi cele de natura cea mai intimă, căci şi acestea, pot fi 
morale sau imorăle;, dovezi. de virtute ori_de_viţiu. Absurăi- 
tatea odicăsă a tirraărilOr, e o dovadă a falşităţii premizei care 
confundă politica cu morala. 

Guvernământul trebue încredinţat în republica platoni- 
ciană, adevăraţilor filosofi: „Pe cât timp filosofii nu vor fi 
regi, său regii nu vor fi în adevăr, filosofi; pe cât timp pu- 
terea politică şi filosofia nu se vor găsi împreună, nu e re- 
mediu la relele care bântue statele...“ 

Aristocraţia, formă ideală de guvern, degenerează în 
practică în timocrație, adică guvernul celor ambiţioşi. şi la-: 
comi de bogății. Odată bogăţiile acumulate, timoeraţia la 
rândul ei se transformă în_oligarhie; unde clasa guvernantă e 
recrutată exclusiv dintre cei bogaţi; abuzurile oligarhiei 
fac să se nască în mod puternic dorinţa de libertate și atunci 
oligarhia se transformă în democraţie, guvernul mulţimei.-In. 
fine, excesul de .libertate_dă loc tiraniei, despotismului: 

95. Legile. — In dialogul care poartă titlul de „Legile“, 
Platon se ocupă cu descrierea unei forme: de guvern mai 
puţin desăvârşită decât forma, ideală pe care a deseris-o în 
Republică, şi el ne spune că a făcut acest studiu pentiu ca să 
dea lumei putinţa să aleagă între cele două concepţiuni; El 
promite că dacă va mâi aveă zile, va formulă şi o a treia 
formă. 

Intâia deosebire pe care o constatăm între Statul ideal, 
descris în Republică şi între cel descris în Legi, consistă în 

aceea că în Republică, Statul e condus de filosofi, după libera 
lor voinţă şi după înţelepciunea lor, nu prin legi pozitive, căzi 
acestea au cusurul că sunt fixe, invariabile şi că prevăd norme 
uniforme pentru situaţiuni care în realitatea vieţei de toate 

zilele se prezintă sub nuanţe infinite. „Filosofii nu guver- 

nează prin legi; ei n'au recurs decât la educaţiune; prin edu- - 
caţiune ei formează pe cetăţeni şi determină moravurile şi. 
din aceste moravuri decurg în' mod spontaneu acţiunile. Din 
nenorocire acest regim nu convine oamenilor! așă cum sunt 

în realitate; ei sunt corupți în oarecare măsură şi de aceea,   
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cducaţiunea singură nu ajunge; mai trebue să adăogăm le- 

gea“. De aci şi titlul de Legile, pe care Platon îl dă dialogului 

_de care ne ocupăm. , , a 

- ”Respeetul legilor trebue să fie asigurat, zice_] Platon, 

prin două, mijidăe6: prin „constrângere ȘI | prin aprobarea opi- 

niei publice, prin asentimentul pe 'care cetăţenii Îl dau în 

mod lib&r la-legea iripusă. “P&ntru-a-obţirie acest asentiment 

şi a convinge clasa guvernată, de bunătatea legei, Platon pre- 

vede că legile să fie precedate de un. preludiu, de o expunere 

de motive; după preludiu să urmeze textul legei, adică pre- 

seripţiunile poruncitoare. Ia 

Scopul legii e de a face virtuoşi pe oamenii care le res- 

pectă, ceeace se realizează prin faptul că legile trebue să 

procure oamenilor toate bunurile: şi cele divine. (prudenţă, 

“ temperanţa, justiţia; curagiul) şi cele umane (sănătatea, îru- 

muscţea, vigoarea, bogăţia). De aceea legislatorul trebue să 

urmeze pe oameni din tinereţe până la bătrâneţe, însemnând 

ceeace e vrednic de stimă şi ceeace trebue blamat în toate re- 

"laţiunile lor, băgând de seamă, şi studiind cu grije suferinţele 

lor, - plăcerile lor, dorinţele lor. Apoi,-un bun legiuitor trebue 

să facă să nu abunde în Statul lui aurul şi argintul... „marea 

virtute. e incompatibilă cu marile bogății“. Legile trebuese 

făcute ţinând seamă de împrejurările în care se găseşte Statul, 

de situăţiunea SSogrătică, de condițiunile_climateriee,-de-na
— 

tura solului, de caraetărul-şi-terăperamentul Joenitorilor. Ele 
"trebue să reglementeze viaţa particulară a cetăţenilor nu 

numai pentru timpul zilei, dar și pentru noapte. | 

„Platon face critica legilor ateniene şi se arată admi- 

rator al legilor Spartei şi Cretei, care interzice tinerilor a 

discuta valoarea legilor. Numai bătrânii în înţelepciunea și 

experienţa lor pot să facă în Sparta: reflecțiuni critice asupra 
legilor, ele fiind considerate de origină :dumnezecască. 

Funcţiunile în Stat nu trebuese conferite nici pe baza 

means ps bar paper, piei pe aza fort rm înt 
care vor dovedi că sunt nsufleţiţi 16 ee exterior a acelora 

şi. supunere către legi. Pe unei iri cel mai mare I68p cet 

guvernantă, Platon îi numeşte y i care iae parte din clasa 
şte „servitorii legilor“ şi el ex- 
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plică această calificare zicând: „Dacă am numit servitori ai 
- legilor pe cei care comandă, e pentrucă dela aceasta depinde 
în primul rând. salvarea Statului... Eu văd apropiată ruina 
„unui Stat în care e legea fără forţă şi supusă voinţei celor care * 
guvernează. Pretutindeni unde. legea, e suverană, iar cei care 
"guvernează sunt sclavii ei, 6u văd nu numai salvarea publică, 
dar şi acumularea tuturor bunurilor, pe care zeii le- -au re- 
vărsat vreodată asupra statelor“. 

In privinţa poeţilor, Platon zice că „rasa lor-e în general 
incapabilă să deosebească binele de rău“ şi el cere, ca prin lege 
să se impue poeților SDligățiunca de a n a nu se depărtă în ver- 
surile lor de ceeace Statul consideră ca legitim, drept, frumos 
şi onest, şi să li se interzică de a arătă operelor lor sau a re- 
prezentă piesele lor, înainte de a ti fost văzute şi aprobate de 

" păzitorii legilor. şi “de cenzori. 
96. In acest dialog, Platon dă o foarte mare însemnătate 

religiunei, a, cărei reglementare însă o face Statul, atât în. 
privința fondului credinţei, cât şi în privinţa cultului și re- 

„„ erutărei „preoţilor. Statul impune cetăţenilor o -anume reli-. 
giune. şi anume forme de Gilt, care odată fixate nu sc mai 
pot schimbă, Constatăm aci oxiolare a libertiljei-onştiinţei i Și - 

“o denaturare: a rolului Statului, eare_nu este instituit pentru 
a sili pe oameni să-și însuşească cutare credinţă religioasă, şi 
să o manifeste în mod extern cu anumite ceremonii obliga- 
toare. Este la Platon o confuziune între politică şi religiune, 
dar trebui .să recunoaştem că este adevărat punctul lui de 
plecare, adică însemnătatea pe care o are religiunea, înrâu- 
rirea puternică pe care ea o exercită asupra organizării şi 
activităţii politice a Statului. 

In privința proprietăţii Platon prevede ca teritoriul să 
se împartă în părţi egale între cetăţeni. Fiecare să-și cultive 
în mod separat lotul lui. Pentru a rămâne întindere îndestu- . 

lătoare şi pentru neamurile viitoare, el dă guvernului dreptul 
de a luă măsuri pentru restrângerea, ba chiar pentru interzi- 
cerea nașterilor, Nimeni nu trebuie să aibă aur şi argint. 
Schimburile să se facă prin mijlocul unei monezi convenţio- 
nale, fără valoare intrinsecă. Constituire de zestre este inter- 
zisă, pentru ca să se poată contracta căsătorii din iubire, iar 
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nu pentru avere. Ingrămădirea de avere mobiliară nu este în 

găduită decât până la o limită mediocră. Dreptul de a testă e 

foarte restrâns. Moştenirile sunt aproape exelusiv reglemen- 

tate de lege!). Loturile de teren nu se pot înstrăină şi se trans- 

mit prin succesiune la unul singur dintre copii. Platon organi- 

zează în toate ămănuntele intervenţiunea Statului în rapor- 

turile de familie şi în primul rând cele ce privesc contractele 

căsătoriei şi relaţiunile dintre soţi, care sunt puse sub un con- 

trol statornic, în scopul de a se da naştere la copii voinici. Cine 
nu e însurat la vârsta, de treizeci şi cinci de ani, trebue să plă- 
tească o amendă şi nimeni să aibă pentru dânsul cel mai 

mic respect. El recomandă prânzurile în comun şi insistă mult 
asupra educaţiunei. 

Forma cea mai bună de guvernământ _c_dictatura sub 

un diottoe- Tânăr, cu meInor:6, pălrundere, curaj, sentimente 
inalte; campătat. Guvernul să fie temperat şi i atotputernicia 
lui limitată prin doi regi.care să conducă Statul, prin exis- 

tenţa Senatului, câre în chestiunile importante să contraba- 
„2 , , a 

lanseze autoritatea regilor; acest Senat se alcătueşte din „200- 3 
6 

- . A - . s. . * pe de membri, câte 90 de fiecare clasă. Votarea este impusă sub 
pedeapsă de amendă, prin înstituțiunea eforilor. In guvernul 
temperat, principiul autorității, reprezintat prin monarhie, 
e combinat cu principiul libertăţii şi prin înrâurirea 'reciprocă 

-1) Fără îndoială e sever ca un om să nu poată dispune de bunul 
lui în favoarea cuiii place, pe baza afecțiunii și legăturii pe care i le-a 
arătat, dar dacă lăsăm fiecăruia libertatea de a-și face testamentul cum 
va. voi, fiecare o să facă un mare număr de dispoziţiuni deosebite între 
ele, contrarii legilor, sentimentelor celorlalţi cetăţeni, și acelora pe care 
le aveă, el însuși inainte de a-şi face testamentul. Cine are libertate de 
spirit, fermitate de voinţă, în momentul când crede că se apropie de moarte? Când tu nu poţi să-ţi promiţi mai mult decât o zi de viaţă, "cum o să judeci .bine afacerile tale? In calitatea mea de legiuitor, cu nu îţi consider bunurile tale ca fiind ale tale însuţi, ci ca aparținând întregei tale familii, strămoșilor ca şi posterităţii tale, iar toată familia - ta împreună cu bunurile sale, aparţinând Statului, Fiindcă așă eslc, atunci, dacă boala sau bătrâneţea. te face să plutești între viaţă, şi moarte, „eu nu voi toleră ca lingușşitorii să te convingă, să faci un lestament contra regulelor ; eu voi face legi în această, privinţă, ţinând seamă de cel mai mare. interes al Statului şi al familiei tale şi subordonând cu drept cuvânt interesul particular acestui interes general . 

a
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a instituţiunilor care le personifică, se împiedeci şi abuzurile 
puterei absolute şi desfrânările democraţiei. Ca: pildă de ase- 
menea guvernământ, Platon citează Statul spartan. | 

li ce priveste clasele sociale, ar fi de dorit, spune. Platon, 
"ca toţi. cetăţenii si să aibă_exact. aceiaşi-avere; în fapt însă e 

„imposibil să nu existe oarecare inegalitate şi de aceea Platon 
împarte pe cetăţeni în patru clase, după venit. 

Pentru buna funcţionare a Statului trebue să se dea cea 
mai mare băgare de seamă. la recrutarea magistraţilor!).: O. 
comisiune de 37. “aleşi, au însărcinarea specială să vegheze la 
respectul legilor, şi- să păstreze rolurile în care fiecare cetăţean 
e dator să-şi înserie-averea lui. - 

In Statul platonician mai sunt niște persoane! însărei- 
cinate să supravegheze purtarea magistraţilor, numite cen- 
zori. Cenzorii se aleg dintre aceia. care prin viaţa lor, au do-. 
vedit că personifică virtutea sub toate formele ei. Ei sunt în. 
număr de doisprezece. Odată intraţi în funcţiune, ci își re- 

partizează în douăsprezece grupe toate funcțiunile publice, şi 
“luând fiecare o grupă, sunt obligaţi să cerceteze purtarea ma- 

gistraţilor din acea grupă, prin toate mijloacele care sunt per- . 
mise faţă de persoanele libere. Ei au dreptul să pronunţe pe-. 
depse î în potriva magistraţilor pe care-i găsese vinovaţi (după 
eșirea din. funcţiune). Condamnările trebuiau serise. pe tă- 

bliţe şi expuse pe piâța publică. Cel ce se-erede dsândit-pe-ne-— 

drept, poate să facă apel la o jurisdicţiune superioară, dar 

dacă se constată că apelul lui lui e neîntemeiat, va fi condamnat 

- la o pedeapsă; îii general îndoită decât cea dizitâr ceata apsa, 1n SCI 
„In sistemul săii de-guvernămânit Platon reglementează 

tot.. El prevede instituţia selaviei şi propune mijloace pentru 

menţinerea, ei; el prevede regulamente pentru străini, el sta- 

bileşte chiar în ce chip cetăţenii pot să călătorească în străină- 

tate, modul și vârsta când trebue să plece, și la ce epocă se 
£ 

  

1) „Dacă un Stat, ar face cele mai bune legi, dar ar însăreină cu 

executarea lor magistrați incapabili, nu numai că nu va trage nici un 

folos din acele legi dar această alegere rea va fi pentru Slat isvorul 

unei infinităţi de rele. De aceia, pentruca cineva să merite să [ie ridicat la 

fancţinnile, publice, lbebue să «dea, socoteală de conuuila lui și a familiei 

lui, din tinerete până ln alegere... 
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cuvine. să se întoarcă. Iată organizaţiunea fantastică a unui 
-cugetător, 'mai mult poet, estatie şi vizionar, întrucât un ase- 

menea Stat nu poate fi alcătuit şi nu poate fi locuit decât de 

fiinţe. cu însuşiri dumnezeeşti. i 
97. Aristot!).—-Aristot ca şi Platon în marile sale specula- 

țiuni politice, îşi propune să cunoască forma de Stat cea mai 
bună, şi în care să predomine idealul. de morală conceptibil. 
Pentru aceasta Aristot critică deosebitele școale filozofice şi 
își propune să studieze modul cum pot fi mai bine salvate in- 
teresele individuale în materie politică, cum poate asigură vir- 
-tutea şi fericirea indivizilor, care fac parte din Stat. 

Din scrierile lui Aristot, aceea care ne interesează e _Po; 
litica. Întemeindu-se pe datele realităţii, Aristot începe prin 

(a face o energică critică, ocupându-se cu principalele forme de 
„constituţiuni concepute de filozofii. şi -să arate şi imperfec- 
țiunile organizărei politice a Statelor fruntașe din timpul lui. 

Un loc de cinste îl ocupă, bine înţeles, Platon, ale cărui 
teorii Aristot le cercetează una câte una şi caută să le com- 
bată. Aşă, Aristot se declară în potriva comunităţii bunurilor 
şi. a femeilor întriicât_el observă că temelia societăţii este 
familia Ma 

| „Aristot critică modul cum se alegeau senatorii în Sparta 
şi care consistă în aceia că diferiţii candidaţi se prezintau pe 
rând înaintea poporului întrunit, şi eu cât candidatul eră mai 
iubit, cu atât poporul îl aclamă în mod mai zgomotos. La o 
“distanţă oarecare de locul întrunirei, eră o gheretă de lemn, 
în care se instalau magistraţii şi de acolo, fără să vadă cele 
petrecute, apreciau după auz intensitatea comparativă a acla- 
mărilor şi proclamau cine e candidatul care a întrunit cele „mai multe strigăte. o 

„98. Origina Statului. — Aristot susţine că formarea Sta- tului e un fapt natural: el.constitue a treia fază a evoluţiunei sociale şi politice manifestate mai întâi “sub forma familiei, 
an E . Pia 

ten, timp de douăzeci ac Au ACetenia, (a Stage), A armat la 
„i-a incredintat educațiunea. fiului ie lui Planton. La anul 3% Filip si exandru. La, 331 n întemeiat la Atena : coala. numil IL ce: 

S i i, Sau ș coala eri alcti 
| 

Ta ( , u £ “ a p 1p că. A murit în vârslă
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apoi sub forma cetății, adică a reunirei de mai multe familii, 
şi în fine a Statului, Omul pentru Aristot e o ființă desti- 

- o 

nată prin însăşi firea ei, să trăiască în societate politică cu 
semenii săi, chiar şi atunci când această-conviăâţuire nu-i este 
impusă de o nevoe de ajutor mutual; omul-e un animal po- 
litic. Cel care trăeşte izolat e sau o creatură degradată sau o 
fiinţă superioară. Darul vorbirei pe care D-zeu Pa dat în mod 
exclusiv omului, dovedeşte că el e născut pentru a trăi în so- 
cietatea semenilor săi. 

| 19. Sclavia —Aristot susţine că D-zeu însuşi a hotărît ca 
“oamenii să se nască, aşă încât unii să fie selavi!) și alţii să fie 
“stăpâni. Pretutindeni se găsesc două elemente: unul de aseul- 

„tare şi altul de comandă, este chiar folositor să fie astfel. Așă 
e şi organismul omenesc, spune Aristot, alcătuit din suflet, 
care poruncește şi din trup care se supune; Egalitatea ar fi 

" funestă. Intre om şi animale, între sexe, existălaceleași rapor- 
"turi ca și între stăpâni şi sclavi. Firea deci predestinează pe 
"unii oameni să devină selavi,- prin aceea că îi face voniei și 
le favorizează dezvoltarea fizică, pe câtă vreme oamenilor li- 

beri, „le dă un corp mai şubred; recunoaşte însii şi el că acest 
“semn extern nu e constant. Aristot are trista tglorie de a fi 

singurul filosof al vechimei, care s'a încercat să legitimeze 
„sclavia. 

100. Noţiunile gensrale asupra Statului. —- La Aristot eăsim 

:discutate o mulţime de probleme de economie politică. EI, cel 
dintâi a făcut distineţiunea dintre valoare în uzaj i valoare î în 
schimb. EL ne "dă noţiuni clare şi, precise asupra schimbului, 
asupra monedei, proclamând mar ele adevăr, că monedă şi bo- 
săție, nu sunt două expresiuni” sinonime; el se. declară în 
contr a comerţului Și dușman al împr umutuhii cu dobândă“ 

1) Proprietatea e o parte integrantă din familie ; fără lucrurile de 
“prima necesitate, oamenii n'ar putea trăi, nici lrăi fericiţi !. Or, pentru 
a-și îndeplini opera, proprietatea aro lrebuinţă de instrumente, speciale, 
printre care unele ca de ex. cârma, unui vus, sunt ne insufleţite, iar altele 
ca matelotul, sunt vii; instrumentele sunt și ele obiectul proprietătei ; 

- asifel sclavul e o proprielale vie. Dacă fiecare unealtă ar putcă, pe hazu 
unui ordin primit sau ghicit, să lucreze 'ea singură. dacă suvoicele ur 
ţese ele singure, dacă arcușul ar cântă singur po vivară, antreprenorii” 

"war mai aveă nevoe de lucrător, şi nici stăpânii de sclavi. 
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Acela care aie dreptul să, participe la funcțiunile „de 

judecător şi de magistrat, înțelegând prin acest ultim cuvânt 
_și calitatea de niembru în adunările politice, se numeşte cetă- 
țţean. Cetăţeanul pentru o bună îndeplinire a rolului său, se 

cere să dispună de foarte multă vreme liberă, să nu fie preo- 

cupat de grijile: vieţei materiale şi să nu-și degrade surlet grade . sufletul 

cu 'ociipaţiuni Tiănual€_ca: meserii, comerţ. Asemenea profe- 

siuni fac spiritul inapt pentru virtute şi pentru problemele 

__ xieţei cetăţeneşti. - - a 
- 2404, Suveranitatea. — In privinţa chestiunii: cine trebue 
Să aibă suveranitatea în Stat, Aristot nu primeşte teoria celor 

„care susţin că suveranitatea trebue să fie alcătuită numai 
dint”un. număr de, cetăţeni de elită, din aristoeraţie.. O ase- 

menca teorie dispreţueşte toate celelalte clase sociale, căci le 

presupune incapabile de a ocupă funcțiuni publice; ca e 
“periculoasă, căci exeluzând dela onoruri majoritatea popula- 

- ţiunei unui Stat, exeluşii în răzvrătirea lor sufletească legiti- 

mă, vor începe să urască Statul în mijlocul căruia se văd 

trataţi ca vitrigi. In sfârşit, dacă e logic şi folositor ca suve- 
anitatea să aparţină numai câtorva, pentru motivul că ei 
sunt cei mai buni, atunci pe temeiul însuşi al acestui prin- 
eipiu, cel mai bun dintre aristocrați are dreptul să revendice 
pentru cl exclusiv suveranitatea, aşă că teoria de mai sus 
duce nu la suveranitatea unei elase, ci la suveranitatea unui 

„om. Adevărata teorie e aceea.care dă suveranitatea. tuturor ee- 
tăţenilor, căci majoritatea considerată în bloc, e mai bună și 
mai virtuoasă decât un mic număr de oameni consideraţi, au 
individualmente, ci în totalitate. . 

E adevărat, că un om din mulţime asemănat cu un mem- 

or din că interior acesta, der madonitatea mulțime 
talitute, Un ospăț dat pe cheltuială core ae eraţi ana . 
strălucit, decât un ospăț a cărui “neltuială “ rotdeauna i] 
singur. Așă ne dăm seazna SI A A suportă un 
mod admirabil verdict aaa Cum mulțimea își dă adesea în po abi verdietul relativ la opere de muzică şi de poe- 
i aprecia eciază un punet, altul alt punct şi auditorul în- m «“plecază opera în întreoul ei. asă 0 4 nai cazuri inulțimea e mai bun i Capa A ca în cele nai multe | Judecător decât un singur individ, 
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oricare ar fi el. Apoi e ştiut că o cantitate mare de ex. de 
“apă, se corupe mai greu decât o cantitate mică, prin urmare 
minoritatea se corupe mai lesne ca majoritatea, Un singur 

individ poate să fie dominat de patimă, în aşă grad încât să 
i se întunece cu totul judecata; mulţimea, din potrivă, fie 
oricât de pasionată, nu cade nicodată tîn uitare desăvârşită. 

Aristot examinează şi teoria care încredinţează suvera- 
nitatea numai celor bogaţi. El respinge o asemenea teorie, : 
căci dacă c vorba să luăm în consideraţie averea, mulţimea, în 
totalitatea ci e mai bogată decât marii cenzitari. Şi apoi, dacă 
întrun Stat sar întâmplă să fie un singur individ mai bogat - 
decât toţi ceilalţi la un loc, principiul avârei duce în mod 
logice lu. coneluziunea că suveranitatea trebue să o aibă el 
singur. In fine el nu-și însuşeşte nici teoria după care exer- 
cițiul suveranităţii e încredinţat în mâinele unui singur om, 

„fie el cât de superior celorlalţi, pentru cuvântul că 10 aseme- 
nea teorie: 'exelude dela onorurile publice, chiar un mai mare 
număr de cetăţeni decât teoria oligarhică, prezentând astfel 
inconvenientele ei în mod mai accentuat și :pentrucă e peri- 
culos să încredinţezi soarta Statului voinţei 'unui singur” om, 
supus patimii; suveranitatea legei nu trebue înlocuită prin 
suveranitatea unui individ. 

_ Să nu credem însă că Aristot recunoaşte mulfimei, drep- 
tul- neţărmurit. de a exercită suveranitatea în orice chip ar 

_găsi cu cale. Nu. Suveranitatea poporului nu e absolută, ci 
"limitată de principiile raţiunei şi justiţiei. De altfel el pre- 
vede şi o mulţime de alte restricţii. Aşă, am văzut că el ex- 
clude din numărul cetăţenilor pe cei care sunt siliţi să mun- 
cească pentruca să poată trăi: Apoi, masa cetățenilor nu. are 
acces le slujbele însemnate în Stat, căci ci neavând pregă- 
tireu necesâră pentru asemenea ocupaţiuni ar puteă făptui 
greşeli şi nedreptăţi; au însă dreptul de a deliberă asupra 
afacerilor publice şi a alege pe funcționari. , 

La, întâia vedere sar păreă că nu trebue să se recu- 

noască mulţimei nici dreptul de a alege, căci alegerea presu- 
-pune concepţii limpezi despre datoriile funcționarilor care 

sunt de ales, şi de însuşirile trebuincioase pentru o bună în- 
deplinire a acelui serviciu publice. Inţeleg ca un geometru să - 
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aleagă pe ecometri, un pilot pe piloţi, dar cum se poate ca, 

poporul ne special să facă o bună, alegere de _uncţionari? , 

Tată cum răspunde Aristot la obiecţiunea de mai sus, pe care 

şi-0 anticipează el singur: adeseaori poţi să judeci bine un 

lucru, măcar că tu personal p'ai fi în stare să'l faci, cel ce. 

locueşte o casă o poate apreciă mai bine decât un arhitect, 

meseanul e cel care judecă banchetul, iar. nu bucătarul! 

Dacă o societate are fericirea să poseadă în sânul ei un 

“om de geniu, cetăţenii cant datori să1 înalțe ln demnitatea 

de rege pe viaţă și să'l considere mai presus de legile lor. A! 

consideră de rând eu cetătenii şi al obligă să respecte legile 

ţării ar fi şi o insultă și o faptă ridiculă, căci el ar puteă 

văspunde ca leul din fabulă, care auzind că epurii cer egali- 

tate pentru toate animaleie, le-a trimis vorbă că asemenea 

pretenţiuii trebuese susţinute cu unghii şi cu dinţi de leu. 

Pentru exercitarea suveranităţii Aristot găseşte trei 

forme bune: monarhia, aristocrația şi republica şi trei forme 
rele de guvern: tirania oligarhia, demăgogid. Monarhia sau 
regalitatea e atunci când unul singur guvernează, dar în în- - 
teresul tuturor; aristocrația când-puterea suverană e în mâna 
oamenilor de elită, care o exercită în interesul general şi re- 

„publica când toţi guvernează în interesul tuturor. In formele 
corupte, tivanul guvernează în: interesul său personal, oli- 
garhia în interesul său de clasă şi demagogia, când majori- 
tatea nu are în vedere decât să asigure precădere celor săraci, 

102. Statul ideal.— Aristot pleacă delă premiza pe care am 
enunţat-o dejă, cum că scopul Statului e fericirea şi că feri- 
cirea nu se poate realiză decât prin virtute; dâci datoria le- 
Si ori]ui e Să caute, prin: măsurile pe-care le ia, prin legile 
ea ară ae ueşte, să procure tuturor şi fiecăruia, în parte 

» virtute şi fericire. In Statul ideal, participarea 
la viaţa politică a itică nu e încăduită ._. . 1. > 

R uită ni "e o: 
munceasă pentru 8 ă niel unui om care e'silit să 

sunt excluși, căci A 
'Peritoriul e mpări e profesiunile manuale degradă mintea. 

impârțit în două mari părți:: 0 parte E DroDri6- 
tatea comună, destinat ari părți: o parte e proprie 
ospăţurilor în comun: 

- ? 

ilor pentruca să aibă astfel putinţa de 

a trăi. Meseriaşii, neguţătorii, agricultorii, - 

contr cheltuelele cultului și ale: 

tate particulară cetăițeniloa altă parte se împarte ca proprie
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a trăi fără grijile vieţei materiale şi să se devoteze exclusiv 
intereselor publice; muncitorii. câmpului să fie de preferință 
sclavi. - 

Toţi cetăţenii sunt dători- să ia masa în comun; pe chel-: 
tuiala Statului, de oarece săracii nar aveă de unde să plă- 
tească partea lor. Mai presus de orice drept individual, -e 
dreptul suprem al Statului, căruia Aristot îi recunoaşte pu- 
tere absolută atât asupra averei cât şi asupra persoanei par-: 
ticularilor. Cestiunile cele mai intime, sunt reglementate de 
lege. Fetele se pot căsători la 18 ani, iar bărbaţii la 37. 

i In Statul ideal al lui Aristot, problemele relative la edu- 
caţiunea copiilor, trebue să formeze una din preocupările de 
căpetenie. Educaţiunea. să se deă în publice în mod uniform; 
nu se îngădue învăţământul privat. Programa învăţămân- 
tului publice nu trebue să cuprindă studii de utilitate directă, 

“pozitivă, practică, de oarece aserhenea studii degradează min- 
tea la lucruri materiale şi meschine; or, pentru a face pe oa-. 
meni virtuoşi, trebue să-i înveţi acele ştiinţe liberale care 

înalţă mintea mai presus de preocupările vieţii zilnice, să-i 

înveţi muzica, literile, desenul, gimnastica. Până la şeapte. 

ani copiii rămân în grija părinţilor. - 
In ce priveşte regalitatea, - -Aristot se pronunţă în  po- 

triva eredităfei tronului, „pe tare o crede funestă căci mai nici : 

odată moștenitorii: n au “fost la înălţimea situaţiupei MOŞ- 

tenite... . [| 

Aristot ne spune că ceeace caracterizează democraţia -e 

principiul egalităței înaintea _legei: săracii au aceleaşi drep- 

turi ca şi bogaţii, au parte deopotrivă la. guvernământ. Po- 

porul cel mai apt: pentru democraţie e cel care se îndeletni- 

ceşte cu agricultura şi creşterea vitelor. Guvernământul aris- 

totelie este întemeiat pe funcțiuni deosebite: funcțiunea le- 

giuitoare, judecătorească şi executivă. Cei care sunt chemaţi 

să execute o sentinţă judecătorească, nu trebue să fie aceleași-- 

persoane care au pronunţat-o. . 

“ . Dar acolo unde Aristot are vederi culminant este par- 

tea în care demonstrează că în orice Stat, clasa mijlocie, 

adică a _ a celora care.nu sunt nici săraci, nici_foarte_ bogaţi, 

e superioară politicește_celorlalte elase. O clasă sărăcită
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şi mizerabilă, nu va “fi în stare niciodată să conducă 
frânele complicate ale Statului; o clasă prea bogată este 
cuibarul tuturor voluptăţilor, este superbă și despotă. E un 
Stat. nenorocit în eâi6 nu există decât aceste două clase. Una 
e învățată să porunceasă, cealaltă să se supună orbeşte, este 
o privelişte îngrozitoare, a unor stăpâni aroganţi şi a unor 

„selavi ticăloşi. Intrun asemenea Stat nu se va vedeă un sin- 
sur om liber, spune Aristot; selavi şi unii şi alţii patimilor 

- murdare, invidiilor şi frământărilor; alţii lipsei, desnădejdii | 
şi infamiei. Intwun asemenea Stat deci guvernământul e sau 
oligarhie sau tiranic, sau cade în excesele demasogiei. Numai 
acel Stat se poate guverna şi administră bine, care are o clasă 
„mijlocie mai numeroasă şi mai puternică decât celelalte două 
clase reunite, sau cel puţin decât fiecare din ele. Unde e pro- 
prietatea mijlocie, nu sunt sediţii, nu sunt turburări. In fine 
ca o ultimă dovadă a superiorității politice a clasei mijlocii, 
Aristot invoacă faptul că acestei clase au aparținut cei mai 
mari legislatori: Charondas, Solon, Lyeurg, 

103, Revoluţiunile. —"A opta carte din Pollica lui Aris- 
tot, ceă mai însemnată din întreaga lucrare, se ocupă exclusiv _cu teoria revoluţiunilor. Aci Aristot dovedeşte o putere extra- ordinară de observaţiune; o cunoştinţă adâncă a caracterului omenesc şi un spirit: fenomenal de sinteză a faptelor, un te- zaur_de vederi drepte. Barthâleriy-Saint-Hilaire zice cu | drept cuvânt: „Până în ziua de astăzi, Aristot a rămas fără rival, in.ce priveşte examinarea cauzelor care disitruo Statele „*S1 a celor care le conservă“, : ... > .. 
din cole ana evolațiunilor e exagerarea unuia sau celuilalt 

A LOU Pun, -care intro stare normală trebuese combinate în mod ar 
anegalităţii, Demagogia se întâmei 
Șligărhia pe inogalitate:). 
În o PO 

- dedu ip cb Din € rul că „toţi sunt deopotrivă, liberi“ ci 
altă pate, aa, ETosiă că trebue să fie egali în moi absolut, Po de e „Paşte, din pretenţitine», de a face generală şi abso- 

monic: principiul egalităţii. şi principiul 
ază exclusiv: pe egalitate; 

9 | . . a E hi i i 

rmă in egalitate care este in adevăr reală, dar 
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Primul învăţământ pe care-l trage Aristot din această 
constatare, e că pentru a evită revoluţiunile, trebue să se or- 
ganizeze Statul, aşă încât să se consacre ambelor principii, şi 
egalitatea în favoarea numărului și inegalitătea în favoarea 

__meritului. Egalitatea generală şi exclusivă e tot așă de îu- 
nestă ca şi inegalitatea. Singura deosebire e că sub un regim 
de egalitate se revoltă cei meritoşi, pentrucă se văd asimilați 

- cu oamenii de rând şi revendică ei diferite inegalităţi pe care . 
le cred legitime, pentrucă sunt întemeiate pe merit; sub un 
regim de inegalitate se revoltă cei de jos contra claselor pri- . 

vilegiate. o | a 
In afară de cauza generală arătată mai sus, revoluţiu- 

nile mai sunt provocate şi de alte cauze secundare. Aristot 
le reduce la următoarele: 1) Setea de onoruri şi. de îmbo- 

găţire sau ura pe care o provoacă în sufletul omenese prive- 

liştea celor încăreaţi de onoruri fără să le merite şi de bogății 

excesive, grămădite fără muncă și adeseaori prin mijloace 

_nâcinstite; 2) abuzurile de putere făptnite de clasă guver- 

nantă obraznică şi lacomă; 3) superioritatea sau întâirirea în 

“ Stat a unuia sau câtorva indivizi; 4) frica, fie din partea 

celor vinovaţi că vor fi supuşi la pedepse, fie din partea cetă- 

ţenilor care prevăzând că au să fie supuşi la violenţe, re- 

„voltă mai înainte de a cădea ei vietime;_5) disprețul pe care-l 

inspiră clasa guvernantă şi anume îri oligarhii, disprețul care . 

se naşte în popor, iar în democraţii disprețul pe care-l resimte 

clasa bogată văzând anarhia şi turbulenţa poporului; 6) creş- 

terea nepotrivită a unei din clasele societăţii în paguba al- 

tora; 7). eorupţiunea; când de pildă, nu pot ajunge la putere 

decât intriganţii;- 8) neglijenţa dusă până acolo încât se lasă: 

  

e 
"af . af . 4 

lulă o in 'galităte care e şi ea reală, dar care de asemenea, nu există. 

decât in (ele puncte. Aici „eroarea, e făpluilă de către cei care sunt 

superiori prin avere. Ei văzându-se nepotriviţi din acest punct de ve- 

dere, presupun că trebue să fie inegalitate in toate și fără limită. Ce se 

- întâmplă atunci? Se întâmplă că unii, bizuindu-se pe această egalitate, 

pretind că puterea politică în toate atribuţiunile ei să fie deopolrivă.. 

repartizată, iar alţii sprijinindu-se pe aceustă inegalitate, nu aspiră decât 

- să o înlindă mărind privilegiile lor. In consecinţă, de oparte și de alta, 

„îndată ce nu se obține toată puterea politică la care îşi închipuesc. în 

mod falș că au drept, se recurge la rezoluțiune.
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puterea să cadă în mâinele oamenilor care sunt vrăjmaşi ai 
Statului; 9) deosebirea de neam a cetăţenilor. Cele mai ade- 
s6a revoluţiunile sunt pricinuite prin încuviințarea la drep-. 
tul de cetăţenie a străinilor domiciliaţi de multă vreme în 
țară sau sosiți de curând. Statul nu poate să se alcătuiască 
din o agomeraţiune de oameni strânşi la întâmplare; greută- 
țile sunt uşor de prevăzut câtă vreme nu sa făcut contopirea 
raselor; 10) aşezarea topografică a cetăţii, când chiar distri- 
buirea solului împiedecă oraşul de a avcă o adevărată uni-. 
tate; 11) conflictul firesc între oamenii. virtuoși şi cei viţioşi; 

-.12) gâlecvile între cetățenii de căpeteni, gâlcevi și neînţele- 
seri care de obiceiu se întind la întregul Stat; 13) slujbele 
făcute Statului. Trebuie să recunoaștem că în deobște toţi cei 
care au dobândit pentru patria lor vreo putere nouă devin o. 
cauză de sediţiune; fie că lumea se revoltă în potriva lor din 
gelozie pentru gloria dobândită, fie că cei îngâmfaţi de iz- bândă, nu mai vor să aibă egali; 14) egalitatea de puteri între acele clase sociale care pâr protivnice, de pildă, între bogaţi Şi săraci, atunci când nu există clasă mijlocie intermedia ă, sau când această clasă e preă puţin numeroasă. In adevăr, „ îndată ce una din cele două părţi are o superioritațe vădită, cealaltă nu îndrăzneşte să încerce lupta. 
_ | 1neori revoluţiunile izbuenese eu ocazia unei împreju- var cu desăvârşire neînsemnate Şi la prima vedere pare-sur- prinzător că o conflagraţiune aşă de generală să fie produsă. de un aşă fapt. In realitâte însă mai totdeauna revoluţiunile au rădăcini.mult mai adânci, Ele au alteori de obiect schim- barea formei de guvern, de pildă să introducă demoeraţia în locul oligarhiei; alteori se are în vedere numai înlăturarea personală a celor dela guvern, menţinându-se constituţiunea actuală; alteori revoluţiunea e îndreptată - în contra unei părţi din constituţiune. . . 

der în demoeraţii, revoluţiunile provin mai ales din cauza. Magogilor care, „în dorinţa de a fi Plăcuţi poporului, făp-: 
edreptăţi faţă de. 

tuese sau fac să se făptuiască tot felul de n clasele Superioare; ele sunț astfel silite să conspire contra constituţiunii şi să e mântul popular prin oligaihie:, C 

se coalizeze, să 
aute a' înlocui guvernă-" 

a pilde de asemenea. ne-:
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dreptăţi Aristot citează „cererile de împărţire de pământ, 
cheltuelile publice puse în totalitate în sarcina celor bogaţi, 
calomniile, învinuirile neîncetat reînoite pentru a ajunge la 
confisearea averilor celor mari 1). Aristot semnalează faptul 
că înainte vreme revoluţiunile în democraţii erau mai dese 
decât pe vremea lui şi el explică acest fenomen istorie netă- 
Săduit prin aceia că puterile Statului erau pe atunci mult, 
mai concentrate în „mâna câtorva şi pe de altă parte arta . 
vorbirei nefiind încă desvoltată, demagogii se recrutau mai ;. 
ales dintre militari, cari astfel fiind, prin însăşi profesiunea - 
lor erau mult mai ispitiţi şi mai în măsură să se transforme în - 
tirani. Cu vremea, arta retoricei făcând progrese, Sa văzut. 
că pentru a ameţi masele e destul să ai oarecare meșteşug la 
vorbă. Demagogii retori însă, fiind lipsiţi de cunoştinţe mi- 
litare, nu îndrăznese decât rare 'ori să se instaleze ca. 
uzurpători. 

Precum în democraţii aşă există . zevolbţii şi în oli- 
garhii. Aceste revoluţiuni sunt de două. feluri: unele. cauzate. 
de atitudinea, clasei guvernante faţă de popor: poporul opri- 
mat se revoltă în contra apăsătorilor; altele, cauzate de: dis- 
cordiile dintre guvernanţi, care în ura lor recipr ocă provoacă 
o.revoluţiune, şi adesea pe unii dintr'înşii îi găsim ca dema- - 

gogi, aşmuţind slasele' de jos. Alteori, revoluțiunea se dato- . 
reşte faptului că, oligarhii ruinaţi cu desăvârşire prin excese - 

"de tot felul, nu mai, au altă aspirație decât revoluţiunea. : 
In monarhii, vevoluțiunile. mai sunt provocate uneori și 

de nedreptăţile: făptuite de monarh, precum şi de modul lui : 
nevrednie de trai. De. obicei, aceasta e cauza pentru care. se 

fac revoluţiunile când sunt conduse de către prietenii regelui. . 
In monarhiile ereditar e, revoluţiunile se datorese uneori fap- 
tului că cel care ocupă tronul pe temeiul moştenirei, e căzut 

sub-lis] pretul. „public. .. 
104. “Conservarea Statului. — Mijloace de a conservă Sta- 

tul sunt uşor de găsit atunei când se cunoaşte pricinele care 

  

1) Aristot spune vai un mijlăe infailibil pentru ca un demagog să-și 
alragă simpatiile şi încrederea poporului şi să fie considerat ca prie- 

tenul cel mai sincer și devotul al ciaselor de jos, esle. să se arale că.e, 

cât se poate de vrăjmaşi al celor bogaţi.
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caute a se da funcțiunile retribuite mai ales la cei bogaţi. O 

căci „contrariul produce totdeauna contrariul şi ruina € pro- 

tivnicul conservărei“. Prin urmare în primul rând, trebue să 

se vegheze la respectul legilor; orice tolerare de ilegalităţi, - 

fie cât de mică, minează Statul. In al doilea rând, clasa gu- 

vernantă nu trebue să piardă din vedere că stabilitatea Sta- 

“tului depinde în mare parte dela prudenţa şi moderaţiunea 

ei în raporturile cu guvernanţii. Așă, în. oligarhii, să se preo- 

cupe de cei săraci și să-i numească în slujbe retribuite, să 

pedepsească insultele aduse de un bogat unui sărac, mai se-. 

ver decât insultele aduse altui bogat. In democraţii, să se 

caute a se da funcțiunile retribuite mai ales la eci bogaţi O 

a treia garanţie e durata scurtă a funeţiunilor. 

In al patrulea rând, clasa guvernantă trebue să aibă 
totdeauna la îndemână o problemă de natură a interesa întreg 

Statul şi-pe care so asvârle în domeniul preocupărilor pu- 
blice, pentruca, cu modul acesta, să întreţie în spirite pe de 
o parte interesul pentru afacerile politice, iar pe de alta, te- 
merea despre devotamentul ei și, implicit, încrederea în ea. 

- - In al cincilea rând nu trebue să 'se permită în Stat, for- 
„marea nici unei superiorităţi bazată fie pe avere, fie pe vre-. 

un partid numeros. “Tot din această cauză, trebue ca func- 
țiunile însemnate să fie de scurtă durată. Ochii să fie aţintiți 
spre clasa mijlocie, a cărei prosperitate trebue favorizată pe 
cât posibil. -. Sa a i 

„In al şeaselea rând, cetăţenii să fie supraveghiaţi de 
magistrați adhoc, pentruca să se constate dacă ei trăese sau 
nu în conformitate cu principiul oligarhie, demoeratie. sau 
monarhie, a cărui stabilitate se statorniceşte. - 
N In al şeaptelea rând nu trebue îngăduit ca funcţionarii 

să-şi facă din funcțiunea lor oeaziunea de câștiguri perso- 

nale: administraţiunea Statului să fie model de onestitate, 
„Masa cetăţenilor. nu se indignează atât contr 
exelusă dela funcțiuni, căci această exeluder 
pPensaţiuni în facultatea de a-şi îngr 
particulare, cât se mâniază v d 
publici. In acest caz'ea ar 
acelaș timp frust 

a faptului că e 
e poate aveă com- 

ȘI îngriji fiecare de afacerile lui 
ăzând că funcţionarii fură banii 

ea are un îndoit prilej să se plângă: e în 
ată şi de putere şi de profiturile pe care
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- puterea. le procură“. O administraţiune cinstită e singurul: 

mijloc de a face-să coexiste în Stat democraţia şi aristocrația, 

adică .să se acorde. şi cetăţenilor distinși şi mulţimei cere- 

vile lor. In adevăr principiul popular, e dreptul pentru toţi 
de'a ocupa funcțiunile publice; principiul aristoeratie e de a 

„nu. chemă decât pe cetăţenii -eminenţi.. Combinarea acestor 

principii se obţine atunci când funcțiunile nu sunt lucrative: 

în acest caz săracii nu vor să ia parte la o putere care-nu le 

aduce nici un. câştig, iar bogaţii primese puterea, fără ca să 

facă din aceasta un. mijloe de a-şi mări bosăţia. Cu.chipul 

“acesta săracii se îmbogăţese văzându-și de afhcerile lor, iar 

clasele de sus numai sunt supuse la autoritatea oamenilor . 

fără talent şi fără educaţiune“. a 
In fine: măsura cea mai eficace pentru a asigura conser- 

varea Statului, e organizarea sistemului. de educaţiune în 

conformitate cu principiile constituţiunei, pe care .vrei so 

conservi: legile fără moravuri corespunzătoare, rămân sim- 

„ple iluziuni. 

In ce. priveşte regalitatea, Aristot spune că principiul . 

ci de conservare e moderaţiunea şi că probabilitatea duratei 

ei e în raport invers cu întinderea atribuţiunilor. Aristot îşi 

dă osteneala să studieze. şi mijloacele prin care un tiran îşi 

poate conservă atotputernicia lui,.şi între altele, spune că 

aceste mijloace sunt: înăbușirea oricărei “superiorităţi, îm- 

piedicarea răspândirei insfrueţiunei, recurgerea la. serviciile 

celor. răi, fiindcă numai ei știu să linguşească şi pot fi utili- 

zaţi în planuri perverse, împiedecarea asociaţiunilor, spiona- 

rea cetăţenilor, de preferinţă prin mijlocul femeilor lor, se- 

mănarea discordiei şi diviziunei între cetăţeni şi între clasele 

sociale, începerea unui rezbel pentru a distruge activitatea 

cetăţenilor şi a-i face să simţă nevoia unui şei militar şi alte 

mijloace tot aşă de condamnabile. 

ORGANIZAREA STATELOR ELENICE 

105. Organizarea primitivă. — Dacă cercetăm organizarea 

politică a Grecilor, găsim că în timpul eroice Grecia ne oferă 

spectacolul mai multor State, care se guvernau de regi (v. $
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86). Regele era ereditar Şi avea putere dela-Zers, nu dela po- 
por. EI conducea poporul: ajutat de o adunare consultativă, 
“întocmită din bătrâni. După câtva timp, regalitatea dispare 
'şi în locul ei se introduce republica aristocratică. In alte State, în loc de aristocrație, găsim timocraţ ze, o.formă de gu- “nământ în care cei bogaţi au o parte excesivă în direcțiunea afacerilor; sistemul_cenzitar. e împins la extrem. Deosebirea între aristocrație şi timocraţie,, consistă îi “faptul că în cea dintâi rolul de căpetenie îl joată faptul nașterei; eşti aris- tocrat pentrucă întâmplarea -a făcut să te naști din cutare persoană, pe "când în timocraţie, faptul decisiv este averea. Dacă comparăm aceste două regimuri politice, vedem că ti. mocraţia este un progres în evoluţia socială, pentrucă e mai raţional să exerciţi o înrâurire în Stat prin faptul că ai avere, „căci atârnă de om s'0 câştige prin activitatea lui, pe câtă Yreme nu este în putinţa lui să se nască din cutare sau cutare familie. | ai 106. Tirania. — După această formă de guvernământ s'a dezvoltat tirania, în care suveranul eră un 7bp y235. Tiranul eră un uzurpător de. putere în potriva legilor şi mora- vurilor, în scop egoist Şi în paguba asociațiunei politice, Erâ cam ceeace numim noi azi un despot cu deosebire că despotul, deşi face totdeauna pe placul lui, „Sie volo, sie juheo, sit pro ratione. voluntas* totuşi, el se ascunde sub masea legilor, Asttel în regimul constituţional putem avea un dâspot, tira- “nul din Potrivă e un despot frane; toate actele Je face în nu- “mele lui personal. FI nu se teme de responsabilitate și o -—slidează, e | Şi a e De obicei tiranul eră un om din partidul popular. După » otziva cat ogaietob tizanul se deelară hotărit și dârj în 

câmpuri o ceată de bog i - oara ) Theagene surprinde pe suprimă datoriile poporulti si oii ra Cume sI istoder 
mânturile lor gi îe ai spo iază pe. cei bogaţi de pă- 
nul grec, nu aveă nicio ana ga Sexael. Dup d cum vedem tira- Singură regulă de cârmuire, Sare An acțiunile sale, FI avea o : Să izbească aristociaţia ŞI să -se_ 

') Fustel de Coulangeş: Op. cit. » Pag. 414,



sprijine pe ] popor. Astfel un tiran din Corint, cerând întro'zi | unui tirau din” Milet sfatul asupra celui: mai bun guvern, “acesta drept răspuns a tăiat spicele de: grâu, care întreeeau -pe celelalte. - î. -- a i E Tirani aflăm la Corint; la Milet a tiranizat. Trasibul; la Mitilena Titacus; la Samos Policrat; la Epidaur, la Me- gara, la Siracuza; în Siciona tirania a dăinuit 130 de ani 1, 107. Democraţia.— Tirania n'a durat mult; ea s'a înlocuiț: prin guvernul Poporului, culminând la Atena sub Periele'care „a venit în fruntea afacerilor publice la anul 444 a. Ci. Sub - Periele găsim proclamaţ principiul că cetăţefii”ticljile ăsplă- -tiţi pentru slujbele obşteşti. Cu chipul acesta, dregătorii . Statului, deveniră accesibile până şi celor săraci. Democraţia “sa impus încetul cu încetul în cetăţile greceşti şi în urma a * numeroase revoluţii. Cei răi, cum îi descrie poetul 'Teognis „ăaro: au învins pe cei buni dyaboi şi aristocrația nu a pai ămas în vremea lui decât o amintire melancolică. „Democraţia a degenerăt prin luptele civile, în ochlo- crație, adică. guvernul mulţimei_isnorante și _sărace. Oehlo- crația e degenerarea democraţiei, precum oligarhia, guvernul - câtorva, e degenerarea: aristocrației. Când demoeraţia se per- sonifică întrun singur om, ia numele de cesârism. Să ir ton- | fundăni Cesăriz au acesta cu Cesăhisritiil 6 care ne vorbeşte istoria politică romană; la Romani, cesarismul propriu zis în- -semnă guvernul monarhie deghizat sub forme republicane. In timpurile moderne, cesarismul însemnează , democraţia, fie pompa mea ea a ma... sub republică, fie: sub monărhie, concentrată, . personificatii i în ara Ia 
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întrun Singur om. Deviza cesarismului astfel înțeleasă” 6; „Aut Cacsar, Găitiihire, | | 
Senzul cuvântalvi democraţie nici azi nu e binâ deter-- minat. 'Trnducţiunea uceştei vorbe de, origină greacă a fi domnia poporului. Dar ce e poporul? Câte persoane îl tor- 

mează? Ia re cotidiţiuni? Până unde merge puterea popv- 
rului? Atâtea chesiiinui cgre, rămân. nerezolvate, 

Să nu confiindăn democraţia cu liberalismul. Vorba 
liberalism deşteaptă ideea „unei dorinţe de a. face să triumfe 

. ) gi : 

:) Fustel de Coulanges: Op. cit., pag. 327. 
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libertatea. Liberalismul, amorul de libertate, se referă mai 

mul Tă Om, la consacrarea şi garanţia drepturilor lui funda- 

mentale; democraţia se referă mai mult la societate şi la guver- 

. 
. —T T——_—. 

nământul politie;:ea tinde la apropierea claselor sociale. Ldea- 

lu] său este egalitatea, pe când libertatea e incompatibilă prin 

natura sa cu egalitatea. 
- e 

iii m 
> - . / 

108: Constituţia lui Licurg. —. Licurg, epitropul nepotului 

său, regele Harilaos, aşă dar un regent, a dat poporului spar-. 

“SPARTA... 

tan pe la. jumătatea veacului IS înainte de Cristos, o legis- 

laţiune care a fost considerată în vechime ca cea mai perfectă. 

alcătuire omenească. In timpul 'evluţiunei franceze, cugetă- 
LUC UE : : . X 

tori că Mably, propuneau Francezilor să adopte constitu- 

iunea lui Licurg pe cate o numeau: operă dumnezecască! 

Scopul urmărit şi realizat de către Licurg, prin legile 

sale, a fost să facă din Spartani un popor egalitar Și _răz- 

poinie;-el-sa gândit să suprime regalitatea, dar izbindu-se de 

inviolabilitatea familiei a făcut. aşă încât a paralizat-o cu de- 

săvârşire a. slăbit-o şi i-a luat din mână mai toate preroga- 

tivele),. | 

109. Cei doi regi- — Guvernul se compuneă din doi regi 

ereditari, .eare Sau recrutat exclusiv din familia. Ewvaelizilor; 

ei se trăgeau, după tradiţie, din. timpul invaziunci doriene. 

Regii din Laconia prezidau Senatul, conduceau ceremoniile 

veligioase, aveau iniţiativa legilor şi comandau armatele. Li- 

_CULg se temeă că un singur rege, prin înclinarea naturală 

anului, să nu uzurpe puterea, să. devie tiran. Când sunt doi 

regi (sau cum erau la Romani, doi consuli), controlul lor reci- 

găsi 
proc face uzurpaţiunea mult mai grea. În timpurile moderne 

ati m ideia dualităţei admisă la noi în ordinea puterei legis- 

native „10ă : a , 

N i Dentrueă dualitatea oferă, între altele şi avantagiul 

E e actori |Iegislativi, Camera şi Senatul, se contro- 

azi e altul. ii pa adi A 
Aa: pe altul. Regii aveau mari prerogative religioase; 

  

"NWYilson_Wood : Tue s - e | 

Politics, (Lrad. îSiDazi) Te State, Etemenis of historical and Pralical 

N 

 



113 

şi după spusele lui Herodot!), ei erau cei dintâi la mesele sa- 
erate şi li se dădeau porţii îndoite; ei făceau primele liba- 

ţiuni şi pieile victimelor li se cuvencă. 
110. Adunarea poporului. — Spartanii în vârstă de trei- 

zeci ani împliniţi se întruneau regulat ori de câte ori eră lună 

plină şi prin aclamaţiuni aprobau sau respingeau în total pro- 

ectele de legi pe care i le supuneau egele și Senatul. Nu se 

ţineau discursuri, nu se permiteau amendarăcite- Această adu- 

nare se numeă Apella şi se ocupă cu regularea suecesiunilor 

“la tron contestate; Că riumirea generalilor, cu alegerea magis- 

traţilor și a celor vechi, .cu pacea şi cu "ăzboiul, făceă tra- 

tatele cu statele străine, în sfârşit ţineă în mâini aproape - 

tot guvernământul civil al Spartei. 
111. Senatul. Senatul numit gherusia_xepovoia eră, compus 

din treizeci membri.-(douăzeei şi opt senatori propriu zişi şi - 

cei doi regi), având“cel puţin 60 ani, şi numiţi pe viaţă. Se 

ocupă cu finanţele Statului, cu rezbel, pace sau alianţă. De-. 

ciziunile Senatului nu erau» obligatorii decât după ce do- 

bândeau sancţiunea poporului. Regii erau justiţiabili înaintea 

senatului, cu drept de apel la popor. Senatul mai judecă cri- 

mele grave şi procesele infamante (ztpia) eră corp legislativ 

Şi instanță administrativă superi ioară, 

2. Populaţia. — Statul spartan se compunea din .20 mii 

până fa 30 mii locuitori: de origină dorică şi care formau clasa 

cuceritoare, din 120.000 de Perieci şi 240.000 de 7 loţi. 

Periecii se ocupau cu agricultura, comerţul şi industria;. 

plăteau impozite şi erau datori serviciu militar, dar nu aveau 

calitatea de cetățeni ; spartani. In general, situaţiiiăă 161 e 

ESleraDIlE Periecii Grau lociiitorii insulari care consimiseră 

- fără mare rezistenţă să. primească dominaţiunea Spartanilor 

cuceritori. 
Jloții erau locuitorii care rezistaseră. Spartanilor, dar 

fiind în cele din urmă învinși, au fost reduși la starea de 

sclavi. Ilotul nu puteă niciodată să fie liberat sau vândut în 

afară de cireumseripţiunea oraşului. Ilotul eare prin facultă- 

țile lui fizice sau inteleetuale se ridică deasupra celorl alţi 

1) Heroiot VI, 55,57. 

52953. | ” “ss
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selavi, eră omorît, iar stăpânul lui eră pus la amendă; pentrucă 
n'a avi grija să împiedice de cu vreme această superioritate, 
Jloţii erau legaţi de pământul lor, nu de stăpânii lor, ea vege- 

„alele; lipsiţi de toată 'neatârnarea şi nu puteau fi vânduți 
în târgurile de sclavi. Ei se transmutau din stăpân în stăpân 
cu proprietatea solului cu care erau identificaţi. Ei nu puteau 
fi ucişi decât prin autoritatea publică, nici maltrataţi. Astfel 

ei nu puteau să poarte arme şi când.în timpul războiului pelo- 
ponesiac, Sparta a fost nevoită să înarmeze şi chiar pe Îloţi, 

ra putut evită primejdia unei revoluţii, prin armarea, acestei 
lase mizerabile!). 

Spartanii, erau organizaţi aristocratic; constatăm că 

“Licurg sacrifică cu-desăvârșire pe individ Statului. Îndată ce 

  

se năştea un „copil, eră dus înaintea unui consiliu de bătrâni 
care] examină şi dacă constată că e diform sau slab de fire, 
ordonă asvârlirea Tai înt”o prăpastie lângă muntele Mayget. 
Dacă eră voinie îl restituiă părinţilor eare'l creșteau până la 
şeapte ani. Dela şeapte ani încolo îl luă Statul şi-i „da educaţia 
în comun. 

] Căsătoria eră reglementată î în ) celGr “mai miei i detalii, pen-. 
truca să se nască copii sănătoşi. Dacă nevasta nu rămâneă în- 

| săreirată, băibatul eră. dator să-i prezinte: pe un terţiu. Prin: 
excepţie, soțiile regilor eră” datoare să rămână er6dineioase 
bărbatului lor] Societatea spartană eră împărţită în mai multe 
clase: neodanmoazii, erau vechii sclavi dezrobiţi; epeunactii, 
chemaţi să umple 'golurile Spartanilor în'r: ăzboae; motacii, 
foşti clienţi domestiei; bastarazi, de o lege și religie deosebită, Dzomsioveg, fiii cei mai mici desmoșteniţi. Mai presus de toţi erau: Gpo:ot adică egali. Aceşti egali, spune Xenophon, erau aristocrații, 

_terminaţi mai mult prin alegere 2 
113. Disciplina Statului spartan. — 

menţine pe cât posibil: eg 
Spartei în 9000 de loturi 
tățeni. La moartea pr 
nitori, care nu ave 

Pentru ca să realizeze şi 
alitatea, Licurg a împărţit teritoriul 

i inalienabile şi “Pa distribuit între ce- 
oprietarului actual, lotul treceă la moşte- au voe să iasă din indiviziune, 

. Xenophon: Guvernul Lacedemoniei 10. ) Fustel de Coulanges: Op. Cil., pag. 418. 

singurii chemaţi să .guverneze; ei erau de-: &lneze, e! erau _ut
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Intrebuinţarea aurului şi argintului eră pedepsită cu 
moartea: transacţiunile se facilitau prin mijlocul unei monezi 

Ă de fier. Cine posedă instrumente și vite de muncă, eră obligat 
să, le împrumute gratis vecinului, când acesta aveăfievoe de 
ele. Spartanul eră plin de disciplină, ostăşească. Dela vârsta 
de şeapte ani el eră cultivat în folosul public, vecinie supra- 
veghiat şi controlat, supus la tot felul.de probe, la umiliniţe şi 
privaţiuni neîndurate, la exerciţii atletice. Ta treizeci de ani 
el trebuiă să se însoare, să ducă o viaţă publică să coritribue 
la mesele publice numite_sz syssitia,_Kemeile ca şi bărbaţii su- 
"fereau aceiaş. disciplină, crau forţate să nu asculte decât - o 
muzică bar bară, spre a nu se moleşi,. să cânte cântece război- 
nice, să fie „vânjoase, “îndrăzneţe şi tenace. 

„Cine se refugiă în temple, fie. că eră numai învinuit sau 
Şi “ osândit, “eră. inviolabil. Se pedepseă: celibatul, îngrăşatul . - 

este măsură. Spartanul care ar fi eşit din teritâiiăl Statuii, 
nege măsine cu moartea. Licurg voiă cu chipul acesta să îm- 

piediee contactul Spart tanilor cu celelalte popoare, pentru ca 
să asigure astfel, prin izolare, stabilitatea organizărei “lui. În 
acelaş scop el a recurs şi la oracolul dela Delfi, prin mijlocul 
căruia a izbutit să facă pe' popor ca să presteze jurământ 

expres cum că sc obligă să respeete legile lui „Licurg până la 
întoarcerea, acestuia.. După ce a obţinut jurământul, Licurg 

“a plecat dii Sparta fără să se inai întoarcă. Se zice că în ajunul 
morţii a rugat să i se ardă cadavru şi să i se arunce cenuşa în 

mare, pentru ca nu cumvă rămăşiţele lui să fie vreodată rea- 

duse în patrie şi $ Spartanii să se creadă deslegaţi de jură- 

| mântul lor. 

= 

| 114. Timpurile primitive. — Am văzut în mod repede tim- . 

purile eroice ale Greciei: diferiţii regi ai micilor state gu- 

vernău poporul, ajutaţi fiind de o adunare consultativă, com- 

pusă din vepovree adică bătrâni. 

“Cu timpul regalitatea â dispărut. Codrus a fost cel din 

urmă rege atenian și după: moartea lui, suprimându- se rega- 

litatea ereditară s'a întemeiat arhontatul o-formă de republică 
Do Ie
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aristocratică. Puterea militară a regelui şi-a însuşit-o Pole- 

arcul, unul dintre arhonţi, mai târziu. Atribuţiunile civile 

Sau împărţit între ceilalţi arhonţi. Polemareul şi arhonţii erau 

"miște magistrați electivi, la început pe zece ani, mai târziu pe 

un an. Erau nouă arhonţi, dintre. care arhontele eponim eră 

“şeful arhonţilor. Arhontele Basileu eră marele preot al Sta- 

“tului. Arhontele Polemare, urmaşul vechiului Polemare. Câte 

şi trei erau şefi ai administraţiunii ateniene. In ziua intrării 
lor în funcţiune ei își încoronau capetele cu câte o coroană de 

frunze şi o asemenea coroană a rămas apoi ca un simbol al 

arhontatului. | 
Pe lângă arhonţi mai funcționau la Atena primitivă 

şease tesmoțeți deveniți cu vremea adevăraţi judecători cu 
atribuţiuni. proprii. Până la decretul lui Aristide toţi aceşti 

magistrați erau aleși dintre nobilime. Prin reforma ii Aris- 

tide orice: Atenian care nu fusese înfierat de vreo pedeapsă 

infamantă, care nu eră infirm sau mutilat, puteă să aspire la 
arhontat.: .- - | 

„„ Adunările publice se numeau exrhusiz: şi se ţineau 
la Atena în piaţa numită Agora, cuvânt care în limba epică, 
“însemnă „sfatul. regesc“, adică acel consiliu tăcut și înţelept, 
înaintea căriiia regele își desfăşură planurile sale de guver- 
nământ, e | 

.Piecare din cetăţile elenice aveă un cult şi o origină co- 
mună. În cinstea, 'divinităţilor protectoare se dedeă o.masă 
comună la eare trebuiă să ia parte toţi cetăţenii. In Odisea 
aflăm o asemenea masă deserisă în amănunţime. Aceaştă masă 
„nu aveă numai un caracter atenian, ea eră răspândită în toată 
cupririderea Filadei, şi aveă un caracter sacerdotal. Cetatea 
muncii, cânuule e şi cultul întemeetorului său, sărbătorile 

| » campului, vegetației, culesului viilor. 

A Legăturile Yeligioase, alcătuiau adeseori omosenitatea 
întregei Elade. Sa TD 

„O primă încercare de reformă 
către_Dracon. (621 a Cr.) El â aa 
Sii politice fiecărui sătean ear 
se echipeze el însuşi. ea hoplit. 

«Prin putinţa ce sa dat tuturor 

a fost făcută la Atena de 
at pentru prima oară privile- 

e aveă doi boi şi care puteă să 

Un prim pas înainte s'a făcut 
oamenilor din popor chiar. ţă-
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anilor să ajunsă la cele mai înalte demnități în. Stat. Bla 
întemeiat un Sfat de patrusute unu, el a luat “prerogativele 

Areopagului şi le-a dat Pritaneului, un comitet permanent al-—- 
— 0 - pa D= 

„Sfatului. £ olon a desăvârșit ăceastă legislaţiune. 7 - 
. 7 Da a pa a pe 3 
115. Constituţiunea” lui” Solon: =” Organizarea lui Solon:) 

este de o natură cu totul deosebită de constituţiunea. lui Li- 
curg, iar legile lui merită cu drept cuvânt cea mai desăvârşită 

_admiraţiune. | 
Caracterul de căpetenie al acestei constituţii este ega- 

Jarea claselor sociale. Ba nu mai face nici o deosebire între 

—euputrizi, adică aristocrați, oameni liberi şi theţi,. Solon dă 

satisfacţiune deplină tutulor locuitorilor din Atiea: diacrienii, 

din fundul munţilor, paralienii de pe marginea mării, căpătară” 

acces de o potrivă cu eupatrizii la proprietatea solului. 

După cum vedem -Solon în loc să izoleze pe Atenieni de” 

celelalte popoare, din. potrivă a căutat să favorizeze relaţiu- 

"nile lor. Idealul organizărei lui nu e să facă din cetăţeni un 

regimenț "de soldaţi, ci Să- alcătuiască un Stat în care să în- 

florească artele, literaţura, industria, comerţul și în care.rela- 

iunile de drept privat, să fie întemeiate pe principii potrivite 

„cu firea omenească şi.cu starea societăţei pe care o organiză. 

Solon el însuşi ne spune că ţinta lui n'a fost să deă Atenie- 

nilor o legislaţie ideală, întemeiată pe principii absolute, ci 

să caute a formulă cele_mai bune legi relativa,cele_ mai ni 

merițe pentru €i.— | | 

- Constituţiunea lui Solon se bazează pe principii demo- 

_eratice;_ suveranitatea Statului atenian rezidă în popor; rega- 

litatea este abolită; singurii actori constituţionali şi politici 

sunt senatul și: mai ales_adunarea._ poporului. a 

116. Senatul se compuneă din 400 de membrii, în vârstă 

de cel'piiţin 30 de ani şi aleşi prin tragere la sorţi. Se. 

adună aproape în fiecare zi. La început, funcțiunea de se- 

nator eră onorifică; cu timpul a devenit salariată: 90 centime 

pe zi. Senatul aveă iniţiativa propunerilor asupra cărora eră 

chemat să decidă poporul, în sensul că nici o chestiune nu 

  

1) Solon s'a născut Ja anul 638 a Cr. în Salamina. Ajuns arhonte 

eponim, el a promulgat în anul 59% o serie de legi pe care poporul s'a 

obligat cu jurământ să le respecte timp de o sută ani.
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| puteă'să fie supusă poporului; dacă nu eră prealabil aprobată 
„de Senat. Afară de acest rol politic de mare, însemnătate, Se- 
"natul aveă o-mulţime de atribuţiuni de caracter administrativ 

şi anume: eră dator să supravegheze pe funcţionarii Statului 
şi în primul rând pe cei care mânuiau banii publici, aveă pu- 
terile judecătoreşti cele mai mari. o 

„117. Adunarea poporului. Se numeă Fcelesia. Eră compusă 
din bărbaţi, cari aveau cel puţin douăzeci de ani şi se convocă 
în regulă generală la intervale de câte 9—10 zile. Preşedintele 
anunţă ordinea zilei şi fiecare cetăţean aveă dreptul să se uree 
la tribună şi să-şi dea părerea. In timpul vorbirei oratorul își 
acopereă capul cu o coroană şi eră inviolabil. Votul se făceă 

| Prin ridicarea mâinilor. Poporul eră împărţit în patru clase, 
după venit. Cum vedem constituțiunea lui Solon, ne prezintă 
un fel de sistem electoral censitar, ea constituţiunea noastră. 
__- „Din adunarea poporului se alegeau prin sorţi şi colegiile 
judecătorilor, care aveau să decidă: atât în cauze criminale, cât 
Şi să judece apelurile făcute în cauze private. . 
„418. Areopagul. — Un. tribunal suprem compus din foşti 
arhonţi. Ca atribuţiuni judecătoreşti, la început arcopagul 
judecă numai crimele de asasinat şi incendiu. În urmă şi-a 
întins jurisdicţiunea asupra a 0 mulţins de alte crime. şi a 
început să exercite o supraveghere generală asupra tuturor 
cetăţenilor pentru ca să descopere şi să pedepsească pe cei 
leneşi, pe risipitori, pe cei care cu ocazia apărărei patriei, co- 
miteau vre-o lașitate, ete. Areopagul se întruncă în ultimele 
trei zile ale fiecărei luni, în aer liber pe o colină. | 

j 119. Dokimasia, — Dokimasia Aoruacia eră ancheta, prin 
mijlocul căreia poporul luă cunoştinţă de antecedentele per- soanelor care erau desemnate prin sorți sau prin numire, ca 

cert vez mem mica Aneta eră intr aplică, însă în ară facil anea, în funcţiune. Dokimasia se 
luă eu vântul ca să. i a IV ŞI la oratori. Când un atenian | 

cutărei cestiuni de interes pi ali pin erea asupra cutărei Sau 
dint”un moment întaltul să; e el ivebuiă Si Se aştepte că şi al familiei lui. om Sa 1 se pue în discuţie trecutul lui 

„Tată chestiunile la care tr 

a
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ebuiau să răspundă cei ce
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aspirau să fie Arhonţi: a) să răspundă că ascendenţii lor 'ma- 
" terni şi paterni până laal-treilea grad au fost de sânge ate- | 

nian; b) că au luat parte la cultul zeilor; c) că au “îndeplinit 
datoriile lor.de pietate filială către părinţii lor. vii şi morţi; 

-d) că aveau vârsta, cerută de lege; e) că participaseră cu dem- 
nitate la diferite campanii; f) că aveau cenzul cerut de lege; 
9) că nu aveau trupul mutilat. 
= Dacă nimeni nu contraziceă răspunsurile candidatului, 
alegerea sau numirea lui eră confirmată. La caz contrariu, 
când se prezintă un cetăţean care reuşeă să convingă pe jude- 
cători de. inexactitatea afirmaţiunilor, se casă alegereă. In ce 
priveşte dokimasia oratorilor, ea aveă de rezultat că înde- 
părtă pentru totdeauna dela tribună şi dela orice carieră poli- 
tică pe „fiul impiu, pe cetăţeanul care nu-şi îndeplinise da- 
toriile militare, pe cel ce risipise averea părintească, pe cel 
ce trăiă din prostituţiune. Oratorii care voiau să vorbească po- 
porului sau să lucreze în numele lui,trebuiau să fie oameni care 
au dat dovezi: de virtute domestică, civică şi militară, de res- 
pect faţă de ei însuşi, de spirit, de ordine şi de economie“, O 
victimă celebră a dokimasiei e 'Timare, condamnat în urma . 
acuzărei: luit Esehin. Cum vedem, Atenienii solidarizau Viaţa 
privată cu viaţa” publică şi sunt mulţi cugetători moderni, cari 

găsese că ideia ateniană eră mai justă și mai demnă decât 

ideia, „modernă care restrânge răspunderea oamenilor politici, 

numai la activitatea vieţei lor publice. „E arbitrar. şi falş“ zice____ 

Perrot „să scindezi omul în n două; ca şi cum o inimă care sa 

dovedit laşă, slabă şi perversă în viaţa de familie şi în cercul. 

intereselor private, ar puteă să se transforme subit în ziua 

când îi sar impune datorii mari. Aceia cari nau ştiut să- ŞI . 

îndeplinească rolul lor şi să-şi păstreze onoarea lor într” si- 

tuaţiune simplă şi uniformă, cum vor putea ei să reziste la 

ispitele care asediază din toate „părţile şi sub toate formele pe 

omul politie dejă dela primii paşi ai carierei lui?“- | 

In statele moderne cu regim 'reprezentativ, se face un, 

fel de dokimasie, cu ocazia luptelor electorale. 
Doo Rea 

120. Pisistrate şi Clistene. Aceasta este în esență marea re- 

formă ce. se atribue > înţeleptului Solon. La sfârşitul vieţei lui 

au început lupte p pentru arhontăti între eupatrizi şi. celelalte
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clase. Pisistrate-a fost o rudă și succesor al marilor oameni 

din epoca eroică. EI a tins spre tiranie, totuşi conservând con- 
stituţia lui Solon. EI a chemat în jurul lui pe munteni și s'a” 
apucat să domnească în despot; el a fost izgonit de două ori, 
dar a fost rechemat de două. ori. El a făcut mai multe reforme 

- Ta . A . . 
demoeratite; despre care "vorbeşte Aristot în Constituţia ate- 
niană!) şi a murit sub arhontatul-lui Philoneus (527 a. Cr.). 

” Opera lui Solon a fost continuată de către_Clistene din 
marele clan al Alemanoizilor, care a lărgit temelia dreptului 

* A D= — . . . 

cetățenese, dând acces tuturor oamenilor de orice categorie: 
sSelavii şi chiar străinii căpătară drepturi depline. Statul a de-. 
venit astfel prin constituţia. lui Clistene mai unit, mai-uni- 

form: demele, sau micile plăşi, în care Atica eră împărţită, 
au fost unite în treizeci de tritii, sau districte şi împărţiipo- 

porul în zece triburi; senatul fă mărit la cincisute de membri, 
câte cincizeci de fiecare trib. Astfel vechea viaţă gentilică 

a Aticei s'a distrus cu desăvârşire, deşi fiecare din noile tri- 
buri aveă viaţa sa religioasă şi propriile sale rituri. Pentru 
exigenţele cultului, prin introducerea acestor noi elemente, 
Clistene i-a reunit în societăţi religioase (thiasoi). Heliaștii 
sau “judecătorii trebuiau aleşi din cele zece triburi, în sfârşit 
o lege asupra ostracismului a căutat să înlăture tendinţele 
spre tiranie ale unui_nou Pisistrat.__ . 
A Reformele lui Clistene' au fost foarte însemnate: el a 
înființat noi magistrați, încasatori de dăjdii, apodectai, a 
mărit la zece numărul strategilor. căpetenii ai oștilor, toţi 
aleşi, câte unul de fiecare trib. Para. a căpătat o nouă orga- 
nizaţie administrativă; e 
demelor erau nişte repr 
meau demarci, aleşi pri 
formele lui Clistene: car 
şită democratizare. 

3 : aa cae arati Pita NE atesta it aere Statul unitar e e fai sia. Şi lucrul e lesrie de înțeles: 
. A e, o voinţă hotărită și să, 0 monotonie oarecare, atâtea ițiuni iti | > condițiuni care se găsese. mai de- 

oo sos = 

ezentanţi ai guvernului care se nu- 
n tragere la sorţi. Iată în esență re- 
e a condus Statul grec la o desăvâr- 

1) Apud. Woodrov. op. cit., pag. 108.. 

9 A, s . A A 

a sa impărţit în_deme; în fruntea |
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grabă în orient, decât la un popor mobil şi.capricios ca po- 
porul grec, care: se gândeă mai mult la producţiunea, artelor, 
la producţiunile inteligenţei. "Poate acestea ne explică cum în 

Grecia sistema federativă a durat mult timp înainte de a se 
transformă în forma statului unitar; Statul grec eră alcătuit 
din atâtea State mici, câte oraşe însemnate erau: Aceste State 
erau unite între ele prin consiliul _amplkictionie: o adunare 
obştească a_Greciei, alcătuită-din_ deputaţi care e SDRETL n 
statele confederate. Scopul acestei adunări eră de a cercetă afa 
cerile Greciei, de a înlătură rezbelele, şi de a judecă diferi- 
tele litigiuri, de caracter cum am zice, internaţional, precum și 
atentatele ce sar fi adus templului dela Delfi. Dacă amfic- 
tionia osândită nu se supune, adunarea eră în drept de a 
armă toată confederaţiunea contra poporului rebel şi de a-l 

exclude din: consiliu. 
“ Dovadă că poporul Bladei eră foarte puţin predispus 

spre unitatea politică, şi că aveă mai mult un caracter diso- 

ciant, e şi faptul că consiliul amfictionie, deşi a durat mult - 

timp, totuşi nu s'a transformat în guvern central, care să 

atragă la sine cu totul conducerea afacerilor. Intre deosebitele 

state vedem rezbele continui, dar nu găsim aceste state con- 

topite întrunul singur. , Ideia unităţii politice o găsim în 

Grecia, târziu de tot, atuhei când Grecia dispare prin încor- 

porarea sa în imperiul Macedonean prin înfrângerea dela 

“Cheronea în 338. Cel care realizează unitatea, nu e toemai 

un Orec atenian sau spartan, totuşi el e personificarea civili- 

zaţiunei greceşti. EI e elevul lui Aristot. Şi când vedem acest 

geniu al antichităţii unind orientul cu occidentul, cucerind no- 

voadele unul câte unul, să nu credem că el eră împins numai 

de ideia de a face cuceriri brutale. Nu, el voiă ca unind Eu- 

ropa, Asia şi Africa, să stabilească un curent de civilizaţie în 

lumea întreagă, să constitue o unitate a cărui capitală comer- 

cială să fie Alexandria, iar capitala politică Babilonul. Această 

ideie realizată un moment, a dispărut repede, după moartea 

lui. La această dispariţiune au contribuit două pricini: 

1. Lipsa unei forţe de coheziune care să ţie strâns le- 

gate între dânsele diferitele părţi ale Imperiului; lipsea în 

adevăr imperiului macedonean acea organizaţiune solidă a 

Împeriului roman. 
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2. Slăbiciunea urmașilor “lui Alexandru: îndată după 
moartea mărelui cuceritor, începe şi despiearea împărăției. 
lui. Se observă. foarte adesea 'în istoria politică a popoarelor, 
şi se pot vedeă :exemple chiar în timpurile noastre, că după 
dispariţiunea unui mare om. de Stat, care a exercitat o înrâu- 
rire hotărîtoare asupra societăţii, urmaşii săi fiind slabi şi ne- 

putându-se înţelege, acţiunea .socială se găseşte întrun fel 
de suspensiune, toemai din pricina că puterile fracţionându-se, 
se paralizează, se neutralizează. In Italia, ideia unităţii naţio- 

nale apare mai curând. Asociaţiunea aristocratică din Roma 
cu instinctele ei conservatoare, orgolioase şi prevăzătoare, se 

întinde din ce în.ce, până alcătueşte imensul colos numit Im- 
periul roman, care ni se prezintă mult mai compact, mai omo- 
„gen decât imperiul macedonean; şi din care cauză a putut re- 
zistă. timp îndelungat, invaziunilor barbare. Insuşirile Roma- 
nilor erau mai favorabile unei desvoltări timpurie a ideei de 
organizare socială şi unitatea politică, de accea şi legatul pe 

-care ni Pau lăsat Romanii e privitor mai mult la organizarea 
_Politică,-pe când Grecii ne-au lăsat urmele unei activităţi ce se 

dirijă în. domeniul. _imaginaţiunei, -al. artelor şi- chiar al 
ştiinţelor, | | ai 

cr 
$ II. STATUL ROMAN. .. 

E 122, Istoria dreptului public al Statului roman, ne înte- 
reseaza mai mult decât a oricărui alt Stat vechi, pentrucă is- 
toria politică a Statului roman e cea mai 
politice. Toate formele de guver 
treaga omenire dela începutul ei până în timpurile moderne, le Săsim la Romani: &ra eroică şi i patriarhală, aristocrația şi de- mocraţia, cezarismul, regatul, republica, monarhia și despo- tismul le Săsim pe toate succedând una alteia, Chiar luptele Politice propriu zise cu caracterul lor acut şi pasionat, cum ni le prezintă timpurile moderne, le găsim şi la Romani.. | Statul roman. s'a alcătuit ea şi Statele rece din conto- 
pica mai multor seminţii, căci ce înseamnă. alteeva unirea triburilor Ramnerisese Titienses şi IL „es? ră deci o fede raţie de foiiiie sociale centii i ceres? IEră deci o fede- „Soeale  gentilice, de curii şi de triburi. 

avută în învăţăminte 
nământ pe care ni le dă în-
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Şi e natural să găs?m acelaș începui, acelaş debut social la 
Romani.ca și la celelalte State, pentrucă. umanitatea pretutin- 
deni se supune aceloraşi legi. Şi precum în Statele greceşti, 
elementul cel nou cuceritor exercită singur suveranitatea, iar - 
cei învinşi erau guvernaţi, supuși, tot aşă și la Roma; învin- 
„gătorii alcătuese claSa civilă şi politică privilegiată şi suve- 

rană, numiţi patricieni, pe când cei cuceriţi, învinşi, elementele 
noi venite nu se ştie de unde, alcătnese clasa supuşilor, numită 

plebe. Aceste două clase trăese negreşit î în lupte perpetui una, 
cu alta. - 

In epoca cea mai veche a istoriei. române, putere ea suve- 
rană eră împărţită între rege, senat şi: adunarea poporului 

(comitiae curiatae). . 
123. Prerogativele Regelui. — Regele nu eră ereditar ca la 

Greci; el eiă alesul poporului, după propunerea Senatiilui. Nu 

găsim prin urmare la Romani regalitatea de drept divin. Re- 
gele eră cel dintâi magistrat. EI aveă imperium, adică prinei- 
piul autorităţei, putea comandă, a da: ordine forţei publice. 

Când.mergea în public, el eră precedat de doisprezece lictores 
ai săi, purtând în mână legătură de nuele cu secură, emblema 
suveranităţei. In timp de rezbel el comandă forţele armate. 

Regele eră capul suprem al religiunei; el numeă pe preoți şi . 
pe preotese. Regele eră capul suprem al al justiţiei. El împărţiă 
justiţia în materii civile de oarecare importanţă şi în materii 

criminale, cu drept de apel la popor. Apelul eră însă un ce ilu- 
zoriu, de oarece regele singur aveă dreptul de a convocă po- 

- porul în _comiţii pe curii, spre a deliberă sau face legi, şi prin 
urmare, dacă el mă onivocă poporul, dreptul de apel rămâncă 
“un ce cu totul platonie. Convocarea se numcă ro gatio. 

“Când regele mureă, un “senator eră desemnat prin sorţi 
să exercite puterea reg gală în timp de cinei zile.--E1 se numeă 

Anterr ez. Dacă expirau cele cinci zile fără ca regele să fie ales, - 

încolo, până “când, după. propunerea interegelui, Depoul. a ales! 

un rege. Interegnul acesta dură cinci zile și nu se putea exer- 

cită de acelaș senator, pentru ca să se evite uzurpaţiunea de 

"putere. Interegnul prelungit -în favoarea aceleiaşi persoane 

puteă să înlesnească putinţa. de: a se proclamă el rege, fără să .
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fie ales de popor. Vom vedeă că aceiaşi ideie a dictat o dispo- 

zițiune în Constituţiunea noastră, după care în timpul unei 

vacanțe la tron, cât timp nu e regulată chestiunea de moște- 

nire, nu se poate face nici o schimbare constituţională. S'a 

temut legiuitorul constituant ca nu cumvă în aceste timpuri 

de tranziţiune să se aducă vre-o atingere “Irepturilor naţiunei. 

Resele ales trebuiă să :fie confirmat printi'o nouă ale- 

sere, pentrucă întâia alegere n'a fost regulată, în rigoarea 

dreptului, de oarece poporul nu poate fi convocat în mod re- 

gulat decât de Rege; or, în momentul când alegerea a avut loc, 

poporul eră convocat de înterrege.y ” 
124. Senatul eră o magistratură consultativă, consiliul 

regelui. Membrii săi în număr de trei_sute, erau nnmiţi de 
vege, care nu-i puteau recrută decât dintre patricieni, 

Senatul eră păzitorul Constituţiunei, fațt cu regele şi cu 
poporul; el aveă misiunea de a verifică orice lege votată de 
popor; el examină dacă noile legi ce se propuneau,.nu violau 
întru eevă legile în fiinţă, şi în urmă le întăreă. Numai după 
confirmare legea 'devine executorie. Acest drept al senatului 
se numeă auctoritas.: Senatul naveă puterea executivă, nici 
imperium, nici jurisdietio. Dacă judecă vrodată, judecă ca 
delegat al' regelui. Funcțiunea de senator eră pe viaţă și nu 

se puteă transmite la moștenitori. Caracterul senatului vechi 
roman eră dar acelaş ca şi al senatului nostru modern: din mo- 

ment ce senatul se consideră ca reprezentant al poporului, e 
nu putea să fie ereditar şi vom găsi această idee jucând un rol 
important în timpurile moderne. 

70 . ... E 
. = . 3 1 ei de curii convocate de rege. Curia eră unitatea religi- 

oasă, mi itară şi politică a statului roman. E 
care număr de 'sentes. Popul 
trei triburi, şi fiecare trib 
nivea se făceă în comiţii, ] 
individual: se votă irită i i md ua = se votă nu viritim, el curiatim, centuriatim, tribu- 

unali grup d ate anul eră considerat mai mult ca membru îl 
după e? “i ii ca individ. Fiecare curie votă prin da sau nu, miorita cieă rândul prin sorţi. Votul se opreă când 

Hlor se pronunţă. înt”un senz sau întraltul. 

a cuprinde un oare 

aţiunea romană eră împărţită în 

„se subîmpărţeă în zece curii. Reu- 

. 125. e . a a . : > Adunarea poporului consistă în reuniunea celor trei-. 

a poalele Capitolului. Votul nu eră | 

| 
] 

ţ 
4 
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Eră obiceiul ca înainte de a procede la vot, să se consulte aus- 
piciile, cu deosebire când eră vorba de a se face război sau 

“pace. Cicerone care eră el însuşi augur, ne spune că augurii, . * 
când se întâlneau râdeau între dânşii de naiva credulitate a e 
poporului roman. Adesea augurul patrician, când vedeă că 
votul ia o direcţiune rea, declară că zeii nu sunt favorabili, şi 
adunarea se dizolvă. În timpurile moderne vom vedeă că acci 
care joacă rolul de auguri în adunări, recurg şi ei la diferite 
mijloace prin care provoacă descomplectarea adunării sau ri- 
dică direct şedinţa. | 

126. Magistraţii. — Pe lângă aceste trei înalte instituţiuni 

politice: Regele, Senatul şi Adunarea poporului, mai găsim di- 

verşi magistrați: Praefectus urbi, care aveă puterea de admi- 

nistraţie în absenţa regelui; Quaestores_parricidii,. un fel de 

— judecători de instrucţiune; Duumviri perduellionis, judecători 

— delgăţi “de eg şi confirmaţi de popor, pentru a judecă eri- 
mele. Cei condamnaţi de duumviri, aveau dreptul de apel la. 

popor. Doi quaestores, casieri ai Statului. . . 

Armata se compuneă din trei mii fantassini, soldaţi pe- 

deştri, comandaţi de trei tribuni militium şi trei centurii; la 

început centuria reprezintă 100 de cavaleri, celeres, comandaţi 

de trei tribuni celerum. La Români găsim nu numai infanterie 

şi cavalerie; dăr şi un fel de artilerie primitivă, unde în loe 

de tunuri funcţionează baliste şi eatapulte, maşini care azvâr=__ 

leau petre și lemne._Organizarea armatei a preocupat foarte. 

—ăilt spiritul roman, şi a ajuns la un grad de dezvoltare prea 

însemnat, pentru _ca_să_ne. oprim.-eeva mai mult. ._ 

Românii au introdus foarte. târziu principiul-armatelor—— 

permanente; la ei armata, se formă pentru o expediţiune de- 

— terminată; Gdată expediţia: sfârşită, legionarii, reintrau în 

"viaţa civilă. De aci amestecul pe care-l găsim la Romani între 

—runcţiunile militare şi „civile. Mai toţi oamenii câre la Romani 

au jucat Gu d6056bir6 roluri însemnate în politică, îi găsim 

şi militari distinși. In timp. de pace nu eră nimeni soldat, dis- 

tineţiunea gradelor încetă odată cu expediţiunea, şi se putea. 

întâmplă ca cutare cetăţean, care se distinsese ca ofiţer, să 

_fie'simplu soldat când s6.convocă anul viitor. Cu alte cuvinte, 

_Sradul nu eră o.proprietate.. Astăzi, la noi, nu numai după le-



gile administrative, dar chiar.după Constituţiune, gradul mi- 

litar e o proprietate sfântă care nu poate fi ridicat unui mi- 

litar decât în anume grave împrejurări. Ceeace numim noi 

azi carieră militară, eră lueru_necunosent la. Romani. 

Am puteă însă crede că cu aceste imprejuri ări, eu lipsa 

unei organizări permanente, armata romană eră inferioară 

armatelor moderne în toate privinţele. Aceasta ar fi o eroare; 

din toate instituţiunile romane nimic nu e mai admirabil decât 
disciplina lor milita ă, Onoarea steagului şi eredinţa jură rămân, 

“în ziua de azi ca temelia armatei. | = 
In perioada:regală comandântul armatei eră â regele Mai 

târziu, în timpul republicei, generalii se alegeati de popor: 

. aceştia erau consulii şi pretorii din. timpul anului. Când se 
hotăra: o: expediţiune, consulii. trăgeau la sorţi: cine să co- 

mande, sau Senatul nunieă pe comandant, după simpatii ori 
merit. Câteodată fiecare consul conducea câte un rezbel deo- 
sebit. Senatul fixă şi numărul trupelor, precum la noi astăzi 
Camera „votează în „fiecare an contingentul armatei. Generalii 
îndată după aceasta procedau la înrolări şi-şi organizau ar- 

mata. Influenţa pe care o aveau generalii romani asupra le- 

gionarilor pe care-i comanda, eră. foarte mare, şi aceasta pur 
ceda din cauza. puterei dictatoriale cu care erau investiţi, căci . 
la disereţiunea lor'sta soarta militarilor: înaintare, recom- 

„„pensă, degradare, pedeapsă cu moarte, chiar, totul depindea . 
de un simplu ordin al generalului. 

Cu cât înaintăm în timp, cu atât etese ambiţiunile gene- 
ralilor; nemulţumiţi numai cu comanda militară, ei încep a 
dori şi puter ea civilă; Statul roman se vede deodată expus la 
atacuri; care în definitiv izbutese a transformă” republica în 
dictatură imperială. 

Provinciile cucerite: urmând a fi ocupate şi apărate, se 
naşte necesitatea de a imobiliză tr 
cipiul armatelor -perm 

„127. Serviu Tuliu, 
trăsuri generale, a pr 
Tuliu, unul dintre” 
alcătuir 

anente începe dar a'şi face apariţunea. 
— Organizarea pe care o schițarăm în 

imit o modificare însemnată sub Serviu 
ca ii e cei mai mari regi ai Romei. El a schimbat 

cului Stat român, dându-i o nouă constituţiune, 

upe în țări depărtate: prin- -
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în scop de a facilită plebeienilor exerciţiul suveranităţei; care 
de fapt se găsea în mâna patricienilor; cu alte cuvinte, noua 
constituţiune. aveă de ţintă: demoeratizare ea Statului roman. 
Pentru realizăica acestui scop Serviu Tuliu a: împărţit -terito- 
viul ronian în treizeci de triburi şi anume, cetatea în patru tri- 
buri urbane, iar restul, în cele douăzeci şi şease triburi rusticae. 
Locuitorii dintro diviziune patricieni şi :plebieni Ja un loc se 

numeau tribus. Pentru. a stabili sarcinile Statului în propor- 
țiune: cu averea, Serviu 'Tuliu introduse censul: fiecare: cetă- 
ţean fu îndatorat să declare sub prestare de jurământ cifra 
averei- sale, numărul şi numele persoanelor care compuneau 
familia. Numele şi cifra averei fiecăruia se înseria întrun 
“egistru special numit' Census. In acest registru, un capitol 
special, caput, eră. deschis fiecărui cetăţean roman. Pe baza 

censului, Serviu Tuliu, împarte populaţiunea în cinci clase:: 
__a) Cei ce au un venit de cel.puţin 100.000 aşi — (5250 

franci); b) 75.000; c) 50.000; d) 25.000; e) :11.000. Cetăţenii 
care aveau un venit mai mie şi nu puteau intră nici în clasa 

- cincea, se numeau proletari, pentrucă ei nu aveau decât copii: 

- proles. 
Cenzul se făcea la fiecare cinci ani de către rege, mai 

târziu de către consuli şi de către cenzori: 
128, Centurii. — Afară de diviziunea cenzitară, Serviu 

Tuliu a mai făcut şi o'altă diviziune a persoanelor: în cen- 
burii în care se cuprindeau patricieni și. plebei. Centuria nu. 
e în sistemul lui Serviu 'Tuliu o diviziune civilă. Centuriile 

„sunt în număr de 194 fiecare din clasele censitare au un nu- 

„măr oarecare de centurii. In fiecare, clasă, jumătate din centu- 
viile ce o formau eră compusă din junior es, adică cetăţeni 

care aveau cel puţin 1%ani împliniţi şi: 45 cel mult. Cealaltă 
jumătate eră compusă din seniores, adică cetăţeni trecuţi 

_de 45 de. ani. Juniores aveau misiunea pe căre o are 
“azi armata permanentă de'a se lupta cu duşmanul î în afară, 

- Seniores se asemănau cu aceea ce eră la noi acum câţiva ani 

garda naţională; ei păzeau cetatea. E 

Diviziunea introdusă de Serviu Tuliu, are mare impor-. 

tanţă, cu deosebire din punctul de vedere al votului, căci dân- | 
sul stabili şi o adunare mai democratică: comiţiile  centu- 

riate. Fiecare centurie aveă în adunarea poporului un vot,
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determinăt după membrii centuriei care votau pe capete. Cen- 

turiile cavalerilor votau cele dintâi, apoi veneau cele optzeci 

de centuirii din prima clasă, centuriile, din clasa a doua, ete. 

Votul se făceă prin da sau nu 1). Indată ce eră obţinută ma- 

joritatea pentru sau contra propunerei pusă la vot, nu se mai 

continuă votul. Fiindcă votau întâi Cavalerii, Equites, care 

formau 18 centurii, preponderanţa o aveau în realitate tot pa- 

tricienii, căci 18 centurii equites plus 'S0 centurii clasa întâi, 

formau mâjoritatea: 98, contra restului de 96 centurii. Vedem 

dar că organizaţiunea poporului reunit în comiţiele centuriate, 

eră aşă combinată ca să se dea preponderanţă averei, clasei 

avute, iar nu ca altădată naşterei: timoeraţia ia locul aris- 

tocraţiei. : TI 

Poporul convocat în comiţiele centuriate nu se mal 

adună la Capitol, ci la Câmpul lui Marte. Convocarea se făcea 

de către 'rege. Comiţiele centuriate nau desfiinţat comițiele 

curiate. Acestea se convoeau pentru numirea ponteficelor, 

pentru adrogaţiuini şi testamente, pentru ratificarea legilor 

votate de centurii, şi pentru conferirea imperiului magistra- 

ţilor numiţi de centurii. Comiţiele centuriate se convocau pen- 

“tru votare de legi noi, pentru confirmarea regelui ales, deela- 

rare de rezbel.. a | 

> Tată principiile temeinice ale organizării Statului roman 

în prima perioadă monarhică, ce a luat sfârşit printro revo- 
luţiune de caracter aristocratice pe la anul 509 a. Cr. 

„129. Perioada republicană. —  Revoluţiunea care inaugt- 
rează perioada republicană, fiind o revoluţiune aristocratică, 

a profitat numai aristocraților 2). Republica romană. e prin 
urmare la fel cu cea grecească: la început aristocratică. 

cp ACT mn pici se carate prim plain 
:âte unul drepturile soci pawicieni ȘI plebei care obţin unu 

iale şi politice 

  

  

„) Scrutatori (punrlum 
târziu. sa introdus votul sc 
corupţiunei şi intimidărei. 

, 2 B 2 - : . . 

i 

A privunie"ehe Leelorca susține că republica n'a rupt cu trecutul decă! 
6 i ă ă neschimbat: guvern, iar guvernământul -a rămas aproăp? 

fevre) notau voturile pe două coloane. Mai 
cret (fabellae' tesserae) ca protecţiune conlră
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"480. Consulii. — Prin noua constituţiune politică, puterea 

regală se împarte în puterea civilă şi. militară. Ele sau în- 

credinţat la doi consuli pentru a pariliză uzurpaţiunea: Opo- 

zițiunea unui consul împiedecă planurile celuilalt. Prin în-. 

credinţarea- consulatului la. două persoane alese anual, trebu6 

să înţelegem numai o diviziune de fapt a atribuţiunilor consu- 

latului, căci în drepl ficeare din ei aveă puterea întreagă, în 

fapt însă ei se învoiau adesea sau trăgeau la sorţi partagiul 

de competinţă ca unul să comande de pildă arinata, celalt să 

administreze justiţia, căci consulii aveau că şi regii imperium 
puterea de a comanda, și juriddictio, aceea de a distribui 

justiţia 1). Mă | 

Consulii când judecau erau obligaţi: de a recunoaște și 

judecă cu drept de apel, pe când am văzut că regele puteă- să 

judece tără drept:de apel, căci eră liber să convoace sau nu 

comiţiele. DL o e 

Puncţiunile preoțeşti p'au trecut consulilor; ele se în- 

credinţară unui rez sacrorum, marelui pontifice. In ce. pri- 

vește instituirea magistraţilor şi funcţionarilor, la Roma eră 

admis principiul că toate magistraturile, afară de dictatură, 

sunt elective. Legile privitoare la alegere se oenpuu mai mult 

de eligibilitate (jus honourm) de candidaţi, decât de alegă- 

tori. Cine eră atins de o infirmitate fizică eră ineligibil.; Se 

cerea vârsta de şeaptesprezece ani împliniţi, pentru “a” alege 

şi a fi ales. In plus se cereă și zece ani de serviciu militar. 

Orice candidat făcea mai întâi o professio:. se plimba în. 

torum cu toga albă şi făceă conciliabule. Erau cluburi poli- 

tice, sodalitia şi agenţi electorali, suffragatores. i 

- Magistraturile erau anuale: Romanii aveau credinţa că 

puterea îndelungată corupe câle mai bune naturi. Un repu- 

blican celebru, retras. din viaţa publică, compară puterea cu 

otrava; care te distruge dacă nu o neutralizezi la timp. Aceasta 

ne explică pentruce şi acţiunile erau anuale: părţile care se 

prezintau înaintea: pretorului ca să obţie o acţiune, şi să se 

„ducă înaintea: judecătorului, ca să fie judecaţi în. fapt, tre- 

buiau să-deducă âcea acţiune întrun an, pentrucă însuşi pre- 

torul aveă puterea anuală. ME a 

  

) In special puterea administrativă se numeă polestas. “> - 

8958 | | 9
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Consulii se alegeau. în fiecare an de poporul reunit în 

coimiţiele centuriate. Poporul nu puteă revocă consulul ales, 

In timpul funcţiunilor sale, consulul nu puteă fi urmărit. 

“Poţi funcţionarii însă, după .expirarea duratei funcţiunilor 

lor. puteau fi chemaţi la răspundere. E de observat faptul că 
acţiunile “în responsabiliiate erau. susţinute cu deosebire de 
tinerii cu talent, care voiau să se producă în viaţa publică, 

181. Dictatorul. — In cazuri extraordinare când Statul 

eră pus la vrun pericol grav, se puteă alege în locul celor 
doi consuli un singur cap al statului, fără. responsabilitate. 
Acest magistrat se numea dictator.V om vedeă că şi la moderni 
se discută cestiunea de a se şti dacă puterea organizată. poate 
să fie.în oarecare momente grele, suspendată şi înlocuită 

printwun alt sistem de-guvernământ; dacă eu alte cuvinte, lo- 
viturile de Stat pot să fie vre-o dată îngăduite, dacă dictatura 
e bine să înlocuiască guvernul reprezentativ. Necesitatea nu- 
mirei unui dictator .şi a concentrărei puterei într”o singură 
mână, trebuea; declarată mai întâi de senat. Consulii hotărau 

pe. cei care puteau fi numiţi dictatori, şi poporul confirmă. 
Puterea dictatorului eră absolută; ea “însă nu puteă dură 
decât şease luni. In acest interval toţi magistraţii îi datorau 
supunere. După Titu Liviu, cel dintâi dictator a fost Lareius - 

„Fluvus numit Ja 501 a. Or. când suni reseulat latinii. - 
_Dietatorii au jucat un mare rol în republica romană, 

care a şi expirat sub loviturile lor, transformați în dictatori 
«permanenţi. Primul împărat nu era alt cevă decât un dictator 
de fapt; tot astfel şi. succesorii săi. . - e 

| „132, Censorii. — Alţi magistrați pe care-i găsim la Ro-- 
mani sunt cenzorii care se alegeau. de popor în comiţiile cen- 
turiate, mai întâi pe cinci ani şi mai târziu pe un an jumătate, 
cu misiunea pe care odinioară o împlineau consulii, de a face 
operaţiunile recensământului și de a păstră curăţenia moravu- 

ui ji eat tânăra do nam peorca coiean 
confuziunei între morală i noliti Pe x aPlicajiune practică : 
omnipotenţei Statului Getăţeai ul inf i cin consecinţele idee, senator, de sufragiu: ajeanul in am pierde dreptul de 
ati a  Suiragiu: de a votă legile şi de a alege pe magis- 
raţi, drepturi care la. Romani erau considerate. de cea mai
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-mare însemnătate. Nota censorială maveă însă. efect decât 
până la noua cenzură 

13.4. Pretorii. — Pe la jumătatea secolului al IV a. Cr. 

când consulatul devenise accesibil plebeilor, sa luat puterea 
judiciară din mâna consulilor, sa desmembrat consulatul, şi 
sa înfiinţat o magistratură deosebită, numită Pretura, accesi- 
bilă numai patricienilor, sub pretextul că numai patricienii 
au: cunoștință de legi şi edueaţiune juridică. In curând înşă 

plebeianii obţinură şi dreptul de a fi pretori. Publilius Philo 
a fost cel dintâi pretor plebeian. - 
„.„:. Pretorul se „alegea ca şi: : consulii de popor, în comiţiile 
-centuriate pe câte un an de zile. EI aveă jurisdicţiunea, adică 
-puterea de a judeca şi de a da împricinaţilor un judecător, şi 
imperium, puterea de a comanda, de a execută. Pretorul eră 
«colegul consulilor; - el îi înlocuiă în funcțiunile lor în caz de . 
absenţă. Pretorul ca şi pontifii, interpretau codurile, pretorul 

_mai mult după echitate (Jus aegunun), pontifii după stricteţă 

(i jus strichuim). La intrarea sa în funcţiune el dădeă un edict 

în care făcea cunoscut principiile; metoadele şi regulele pro- 

cedurii sale. . | 
* .* Pentru contestaţiile dintre străini, sau romani şi stăini, 

sa înfiinţat Praetor peregrimus, (Praetor qui jus dicit inter 

peregrinos). 
„134. Edili curuli. — dili. euruli erau magistrați însărei- 

-naţi cu poliţia oraşului. şi un fel de consilieri municipali. Ei 

:se reerutau principalmente dintre cetăţenii care voiau să se 

"ocupe cu afacerile publice. Acelaș lueru îl observăm şi în tim- 

purile moderne; mulţi tineri înainte de a intră în viaţa par- 

lamentară, încep prin a face un fel de stagiu în micile par- 

jumente locale, în consiliile municipale şi judeţene. Aa 

„1185, Votarea legilor. — In timpul -republicei legile se vo- 

tează de popor, adunat în: comiţiile centuriate, după propu- 

„nerea 'consulului, dictatorului, pretorelui sau tribunilor. Pro- 

punerea trebuea mai întâi să fie aprobată de senat, printrun' 

-senatus-consult. Legile votate. trebuiau confirmate: de comi- 

-ţiile curiate, dar cu timpul această confirmare a căzut în 

:desuetudine. Comiţiile nu -se mai adună, ele Sunt înlocuite 

-prin cei treizeci de lietori pentru a conferi imperiul magis- 

traţilor şi a confirmă abrogaţiunile.
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436. Senatul. — Senatul în -perioada republicană a dobân- 

dit 'o înrâurire mai mare. Membrii săi, de obicei în număr . 

de trei sute, se numese de consuli şi mai târziu la 35], în 

urma legei Ovinia, de cenzori. * Atribuţiunile sale sunt mai 

mult politice nedefinite. El are direcţiunea politică a repu- 

blicei, el conduce pe consuli și pretori, armata, supraveghează 

cultiil, încheie tratate.cu celelalte: State, decretă triumiuri şi 

festivități, decretă impozite, administrează veniturile Statului, 

verifică alegerile. Preşedintele senatului eră magistratul, care 

afară de edili şi questori îl convocă în fiecare zi. Absenţele 

se justificau. Ambasadorii se primeau în Fevruarie. Delibe- 

raţiunile aveau loc între răsăritul și apusul soarelui. Ședin- 

ţele nu-erau publice, dar uşile erau deschise. Oratorii se în- 
seriau şi vorbeau dela 'locul lor. Documentele se păstrau în 
arhive (oerarium). Oratorii publieau discursurile. Erau ste- 
nografi, introduşi în mod -obligator de Cesar (acta senatus). 

Tot Cesar a organizat şi buletinul oficial (acta populi). : 
Senatul declara patria în pericol în împrejurări grele, 

prin celebra formulă: Caveant Consules ne quid res publica 

deivimenti capiat. Scopul acestei formule eră ca printr'un mij- 

'loc peziş să confere unor magistiaţi putere dietatorială, fără 
a numi un dictator. Dictatura. francă eră o lovitură de Stat 
prea pe faţă şi întâlneă de .multe ori opoziţiune crâncenă; 

prin formula caveant... se violau în mod ascuns libertăţile pu- 

„blice. Când senatul pronunţă această formulă, nu mai eră tre- 
buinţă să se numească un dictator; consulii înțelegeau prin 
aceasta că li se dă dreptul să exercite o putere disereţionară, 
supremă. 

Senatul şi consulii aveau dreptul să ia orice măsuri ex- 

traordinare şi să proclame un fel de stare de asediu. Cine 

atentă la siguranţa Statului, eră pus afară din lege şi decla- 
rat inamic al Statului. La mijlocul acesta extraordinar a re- 
curs senatul şi Cicerone pentru a paraliză conspirația lui Ca- 

einer ol tai e fot dienura, ră 
foarte aspru p entru acest fab ui, se zice că Pau criticat 

„pe pt. - . - 

Stan ontan, senatul e taie orale De care dea ai 
. nemuritor, neîncetând să pre- 

= 
.-
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zideze şi să-şi exercite auctoritas şi consiliu, cu care eră în- 

vestit. . = caen pa a a 

„„ “Pentru ca să sfârşim cu magistraturile. întemeiate în 

perioada: republicană romană, ne rămâne să mai vorbim de o 

magistratură care a jucat un foarte mare'rol în desvoltarea 

constituţiunei romane şi în revendicarea -: drepturilor po- * 

porului:: - - N e 

"137. Tribunii, — 'Pribunii, reprezintanţi ai poporului, au 

eşit din luptele plebeilor cu patricienii. În urma secesiunei 

plebeilor, (513) după propunerea lui Meneiu Agrippa,. fost 

consul; s'a recunoseut plebeilor prin lex sacrata/ dreptul de 

a-şi alege reprezintanţii lor, care să-i apere contra nedreptă- 

ţilor patriciene, contra opresiunei consulilor şi a senatului. 

Pribunii nu erau magistrați propriu ziși; năisiunea lor eră o 

misiune de supraveghiare. Pentru ca această misiune să fie. 

reală, tribunii erau învestiţi cu două drepturi: veto şi dreptul 

de a convocă comiţiile tibute pentru a se rosti asupra diferi: 

telor propuneri, cum am. zice astăzi, dreptul de a convocă - 

parlamentul. Veto, eră formula peremtorie, prin care tribunii 

se opuneau la decretele senatului, precum şi la orice acţiune 

magistratuală. Dreptul tribunilor de a opune veto, eră abso- 

“lut; el nu aveă trebuinţă să îie motivat. Tribunul prin veto 

putea împedică nu numai deliberaţiunile senatului, chiar și 

pe cele mai urgente, dar şi pe consul de a reuni senatul. El 

putea să suspende comiţiile şi prin urmare numirea magistra- 

ţilor. El putea opri o acuzaţiune şi chiai executarea unei ho- 

tărîri. Astfel, când pretorul ordonase vânzarea bunurilor şi 

sechestrarea persoanei lui Scipione Asiaticul, acuzat de con- 

cuziune, Tiberiu Grachu, în divirgenţă de părere cu ceilalţi 

tribuni, inimici personali ai lui Scipione, opuse veto al său, 

şi ordonă punerea în libertate a croului care dusese aşă -de- 

parte gloria romană. - 
. 

Persoana tribunului eră sacră. Acela care ar îi îndrăz- 

nit săl împiedece în exerciţiul funcţiunei, comiteă o crimă de 

lăse-maiestate, un sacrilegiu ce se pedepsea cu moartea. Un 

magistrat cu o aşă prerogativă eră de fapt, mai puternic decât 

consulul, care putea în.timpul funcţiunei sale, să fie aruncat 

la închisoare.
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-“" “O altă cauză care a contribuit la dezvoltarea puterei: 
tribuniţiane, eră dreptul ce aveau tribunii de a traduce înain- 
tea comiţielor tribute pe aceia care ar atentă la suveranitatea 
poporului, preciim şi preponderanţa ce au luat comiţiile tri- 
bute în guvernământ, prin dezvoltarea elementului popular. 
In adevăr, comiţiile tribute — adunarea poporului unde se 
votă pe triburi, — la început erau cunsultate numai asupra 
afacerilor plebeiane, dar mai târziu, pe la jumătatea seco- 
lului al cincilea, șe consultau asupra tuturor lucrurilor de în- 
teres- public. In aceste comiţii tribute se votau magistrați in- 
feriori şi plebiscitele care aveau forţă de lege. Asttel fiind 
eră, foarte eu putinţă ca tribunii să fi devenit tiranii repu- 
blicei. Bi nau devenit însă, din cauza naturii puterii tribu- 
niţiane. :Nu e destul. să constatăm că tribunii aveau o mare 
putere disereţionară, trebue să vedem şi în ce împrejurări se 
exercită această putere. Or, tribunii nu aveau o forţă de ac- 
ţiune; ei erau mai mult supraveghetori, expresiunea opiniunei 
publice. Veto al lor; mavea trebuinţă să fie justificat în for- 
mă, dar în, fapt trebuea să se Justifice prin o trebuinţă oare- 
care. Dacă veto ar fi fost un act de capriţiu, un act de ne- 
bunie, el n'ar fi găsit nici un ecou în opiniunea publică, şi 
reacţiunea, produsă ar fi avut de consecinţă imediata disere- 
ditare a tribunului, a instituţiunei însăşi. 'Pribunii cunos- 
cându-şi interesul, uzau cu înţelepciune de dreptul lor de veto. 
Astăzi, în multe state moderne, regele are dreptul de veto 
absolut la sancţionarea legilor; în zadar parlamentul ar votă 
o lege în unanimitate, regele are dreptul să nu o sancţioneze, 
şă opue veto al său. Să ne închipuim însă că şeful Statului, 
în mod capricios, la “fiecare lege ar zice: veto. Dreptul lui e inicontestabil, dar exercitându-l în mod aşă de arbitrar, el ar . 
găsi desigur o dezaprobare generală în societate; autoritatea 
lui ar îi în pericol. Tot astfel, dacă un suveran ar acordă la dizolvări în fiecare an, el ar-exercită o prerogativă consti- tuţională unanim recunoscută, dar ţara s'ar resimte de funesta 
e aplicaţiune, “Suveranii înţelepţi, ca' şi “tribunii,. romani, - 
acordă dizolvările sau pronunţă veto, numai atunci când ştiu 
că „piniunea publică o să ratifice această întrebuințare de putere. . Pa
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„2... O altă cauză care a stavilit excesul de putere al tribu- 

„nilor eră autoritatea senatului, în faţa, căruia tribunii au ezi- 

tat. mult timp să iu măsuri îndrăzneţe, precum şi rezbelele 

externe şi necesitatea de a îi în armonie; În înţelegere cu se- 
nat, cu popor, cu consuli, ete. 
-** *. Dacă aruneăm acum o privire generală asupra constitu: 

țiunei 'republicane romane, vedem că republica stă, după ex- 
presiunea lui Laboulaye, pe patru stâlpi: popor, senat, ma- 

gistraţi înalţi (consul, cenzori, pretori, dili, cestori) “şi 
fribuni. Poporul se personifică în tribuni, senatul în consuli. 

Chiar astăzi se dă titlul de tribun ai. poporului, cetăţenilor 
distinși, oratorilor care în adunări, î în meetinguri, susţin” drep- 

turile poporului. 
"1:38. Luptele civile. — Ultimele. timpuri "ale republicei ro- 

mane se caracteriză mai mult prin lupte interne, ilustrate în . 
istorie cu numele Marius, Sylla, Pompei, Cesar. 
"Una din aceste furtuni sociale sa desliinţuit pe tema. 
pământului public. 'Pribunii au dus o 'luptă. crâncenă până 

când au obţinut câteva concesiuni în favoarea plebeilor; aceş- 

tia se plângeau mai cu seamă de faptul ei că nu sunt lăsaţi să ia 

lemne din. pădurile publice.” | 

In urma a necontenite lupte şi frământări s'a numit, o 

comisiune alcătuită din zece bărbaţi, numită Decemviri. care 

aveă însărcinarea să codifice legile. Ele. au fost colectate pe 

douăsprezece table de aramă şi au fost expuse în forum. Răz- 

vrătirile au urmat în mod statornic şi neîntrerupt. Plebeii 

retrăgându-se pe muntele sacru, s'a obţinut o nouă adunare, 

numită Comitia tributa care putea să aleagă pe questo es şi. 

ale cărei rezoluţiuni aveau putere de legi. 
„+ Din ziua în care Mariu şi Sila au început să- și disputa 

- puterea prin arme, începe lunga.şi dureroasa agonie a repu- 

blicei' romane. Luptele civile încep prin dictatura lui Cesar, 

care moare asasinat în Senat sub loviturile republicanilor în- 

tovărăşiţi în potriva noului despot, şi prin învingerea lui An- 

toniu de către Octav la Actium căruia Senatul în. „conferă ti- 

tlul de August. 
139. Imperiul. — Cu dictatura lui Cesar. începe « o nouă 

eră în istoria politică a statului roman, care la această epocă
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conţinea aproape o sută douzeci milioane de oameni. Con- 
stituțiunea se schimbă cu totul.şi puterea poporului, repu= 
blica, se înlocueşte cu Principatul, care mai târziu se trans- 
formă în Imperiu. Să nu ne închipuim însă că schimbarea a 
fost spontaneă; ea a fost lentă, ca şi revoluţiunea care a 
produs-o. Ea sa frământat mult timp aproape o sută cinci- 
zeci de ani, chiar dela reformele lui 'Tiberiu Grachus. Răz- 
boaele formaseră în Stat o clasă militară, din ce în ce mai 

puternică, marea proprietate s'a dezvoltat tot mai mult în de- 
tvimentul celei mici, moravurile se schimbaseră eu totul, 
sărăcimea gemeă alături de o bogăţie fabuloasă, încât să fă- 
cuse terenul foarte dispus pentru acceptarea oligarhici lui 
Marius şi Sila. Din războiul civil ce a urmat între partidele 
politice, din intrigile desfăşurate pentru cucerirea puterii, din 
politica extremă a facţiunilor, sa putut urzi o atmosferă priel- 
nică pentru triumfarea lui Cesar. şi triumviratelor, pentru 

" transformarea instituţiunilor din republicane în imperiale. A 
fost o neorânduială şi o uzurpare, pe care pentru a nu o face 
vădită, Octaviu continuând pilda unchiului său Cesar, o aco- 
peri cu aparenţa legalităţii: el conservă formele republicane, 
dar pe nesimţite şi în mod succesiv atrage la sine toate magis- 
traturile, toate puterile. De altfel, toţi autocraţii inteligenţi 
proced aşă: ei suprimă drepturile şi libertăţile adevărate, dar 
nu desfiinţează formalităţile. Aşă, August ia titlul de consul, 
pentru a aveă împerium şi jurisdictio. Se numeşte censor, 
pentru a putea alege membrii senatului, nare pontif, pentru 
a dirige chestiunile religioase. Senatul, al cărui cap, princeps, 
este dânsul, îi conferă titlul de August. Ii lipsea inviolabili- 
tatea: el devine şi tribun al poporului. Veto; care altădată eră 
manifestarea unei puteri mărginite din pricina piedicelor pe 
care le-am văzut, ajunse sub August expresiunea absolutis- 
e Pee opuefărnauite, Pentruca August să aibă şi 
In fine, pentru e ana. a îl numeşte și proconsul. 

taviu ia şi numele de im erat e Ant actul alor ce titlu de onoare p Lor. A. dată îm perator eră un 
pe care soldaţii îl dădeau consulilor victorioşi; su â î ă 

tb Cesar cuvântul acesta însemnează comandantul. superior al tuturor armatelor, : | -
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Inmănunchiarea tuturor acestor puteri alcătuiă puterea 

împărătească şi cel care o aveă, prin extensiunea cuvântului, 

z 

Sa numit îm perator. 
140. Vechile magistraturi. — Pe: de altă parte, vechile magis- 

traturi republicane perzistară, astiel încât sub imperiu sunt 

consuli, pretori, tribuni ai poporului, cenzori aleşi de popor, 
şi mai târziu de senat, după propunerea împăratului. In fapt 

însă, puterea acestor magistrați nu mai însemnă nimic, de 

oarece ei erau nimiciţi în acţiunea lor de către „capul Statului, 

Singuri pretorii aveau o funcţiune mai reală. 
141. Noile creațiuni administrative.— Fiindcă împăratul nu 

puteă exercită toate funcțiunile prin el însuşi, el a delegat o 
parte dintr'însele magistratului numit praefectus urbi, care 
există dejă în timpul republicei, dar cu alt caracter. Praefec- 
tus urbi sub August exercită funcțiuni administrative şi judi- 

ciare, în materie criminală. EI judecă erimele care se făptuese 
în -oraș sau: în raza oraşului, precum şi apelurile hotărîrilor 

date de pretori. 

August a mai cre cat garda pretorianăgun șef numit prae: 

fectus praetorio,nsărcinată a vegheă la siguranţa persoanei 

Impăratului, cum am zice azi şeful casei militare. Aceşti capi 

ai: gărzei au ajuns cu. vremea aşă de puternici, încâtţ ei răs- 

“turnau.şi numeau împărații. "Poate intri gile şi revoluţiunile de. 

palat erau conduse de ei; de aceea, mai târziu li sa luat pu- 

terea militară, conferindu-li-se numâi atribuţiuni judecăto- 

reşti. Așă ne explicăm cum Papinian și Ulpian, jurisconsulţi 

distinşi au fost prefecţi pretorieni, fapt care izbeşte la prima 

“aparenţă, jur isconsult şi şef de gardă! Sever a conferit pre- 

.fecţilor pretorieni şi dreptul de a face ediete ca vechii pre- 

tori, adică a dispune pe cale generală şi regulamentară. 

142. Trimiterea votului în scris.— Pentruca să micşoreze im- 

portanţa comiţiilor centuriate, August decise ca cetățenii lo- 

cuitori afară din Roma, s să-şi poată trimite votul în scris. În 

aparenţă eră un serviciu care se făceă cetăţenilor, “ca să nu 

mai vie. în persoană din locuri de departe, în realitate însă eră 

un mijloc de presiune, pentrucă un vot care se dă în scris 

mai dinainte, e un vot solicitat, captat. Vom vedei că în.



dreptul publice modern,-nu se mai admite votul seris dat mai 

dinainte. şi prin procuraţiune. - - a 
Iheetul eu încetul comiţiile centuriate nici nu mai aleg 

magistrați, nici nu mai votează legi; atribuţiunile acestea tree 
asupra senatului. Justinian explică. înlocuirea comiţiilor cu 

senatul, prin faptul că poporul fiind prea numeros, nu se 
puteă conivocă şi că eră mai lesne să se consulte senatul. Ade- 

vărul eră că convenea mai bine împăratului ca legile să i le 
voteze senatul, de oarece puteă mai lesne să înrâurească o adu- 
nare de câţiva inşi decât un. întreg popor. 

- Cât despre comiţiile. curiate, ele au încetat de. mult să 
funcţioneze şi se înlocuiseiă prin tieizeci de-lictori; Celelalte 

comiţii electorale subsistă încă, dar August îşi rezervă dreptul 
de a prezintă candidaţi, candidaţi Coesaris. a 
„*2%443, Senatul sub imperiu. — Senatul care în timpul de mărire 
al republicei, fusese cea mai însemnată instituţiune politică, 

sub: imperiu devine o ficţiune. Numărul dela August încoa 
ajunge ilimitat. Împăratul îi numeă şi revocă. după place, ale- 

gându-i. din ordo senatorius, o categorie de cetăţeni înfiinţată 
de August, singurii admisibili la senat; şi eligibili în diferite 
magistraturi. Făceau parte numai cei ce aveau un milion de 
sesterţi.. Demnitatea de ordin senatorial e transmisibilă prin 
moştenire în sex bărbătese.Un decret imperial confereă această 
demnitate cu insignele laticlavul, inelul de aur, încălţămintea 
senatorială şi titlul de clarissimus. Ceilalţi funcţionari civili 
Şi militari se reerutau din ordinul oeguites. 

EI are iniţiativa Senatus-Consultelor, pe care o exercită 
prin depunerea unui proect precedat de oratio principis, un 
fel de expunere de motive. Princeps eră titlul de cinste ce se. 
da celui pus în fruntea senatorilor. Octavian ă avut negreşit 
grlje să-şi asume şi acest titlu care, după un vechi obicei, îi da 
dreptul să, opineze el mai întâi, şi: prin urmate Şi direcţiunea 
deliberărilor senatului. Inţelegerh acum de ce senatul nu res- 
pingeă niciodată proiectele împăratului, şi de ce, cu timpul 
orationes principis, se confundară cu senatus-consultele. 
Ajunge chiar o vreme când împăratul nici nu mai consultă 
senatul. Hotărîrile sale erau Constituţiuni : iamnperiale. Cu 
chipul acesta, puterea legiuitoare trece eu totul dela popor şi
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senat la împărat. Această uzurpare a puterei legiuitoare nu sa 
făcut deodată, la un moment dat, prin votarea unei legi numită: 

lex regia, cum pretinde Justinian. Această lege e o invenţiune 

a redactorilor codului justinian, pentru ca să legitimeze uzur- 
paţiunea, printwun consimţimânt dat: de popor. Prin uzurpa- 
ţiunea puterei legiuitoare, August complectează lovitura de 

Stat. Din testamentul. lui: politie, se vede abilitatea cea mare 
alui August. EI, cu o ipocrizie izbutită, ne spune că numai 
dorinţa de a. se sacrifică pentru binele public, Pa călăuzit în: 
acţiunea lui politică și că cu părere de rău, în vederea, necesi- 
tăților momentului, a fost constrâns să ia unul câte unul tit 
lurile de împărat, tribun, pontif, proconsul... -. 

“In cele din urmă clipe ale vieţii sale, simțind că ipo- 

crizia nu-i mai serveă la nimic, a zis aceste cuvinte: „Acum 
aplaudaţi, amici, comedia a 'fost bine jucată“. 
-. 144. August ca administrator. Oricare ar fi aprecierile asu- 

pra politicei lui: August, asupra omului politic, nu i se poate 
tăgădui un mare merit: acela de a fi fost un admirabil admi- 

nistrator. Sub el s'a făcut un cadastru general care a servit 

la o mai echitabilă. repartizare a impozitelor, „căi de comuni- 
caţiune mai în tot imperiul, serviciu regulat postal, a înfiinţat 
un corp de şease sute sclavi însărcinaţi cu stingerea focului, 

împărţiţi în brigade de regiuni uibane (ici). Fiecare brigadă 
eră pusă sub comanda: unui vico-magister. A organizat poliţia 
sanitară şi comunală, eu-amendă pentru contravenienţi. Cu un 
cuvânt, civilizaţiunea îşi ia un avânt mare sub August. Şi şă 
nu ne surprindă aceasta, căci cazuri asemănătoare găsim mul- 

- fime în istorie; în Rusia mulţi împărați au confiscat Iibertă- 
ţile poporului și eu toate acestea administraţiunea a fost în- 

țeleaptă, buna stare materială a clasei de jos sa ameliorat. - 
Aptitudinele administrative și corectitudinea politică nu merg 

totdeauna mână în mână. 
145. Consiliul Impăratului. — Concentrarea tuturor pute- 

| rilor în mâinele împăratului eră o piedică materială la: solu- 

țiunea tuturor afacerilor de către un împărat singur. De aceea. 

încă dela începutul imperiului, împărații luară obiceiul de a se 

înconjură de un consiliu compus din senatori, magistrați şi 

jurisconsulți însemnați. Acest consiliu aveă misiunea de a
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ajută pe-împărat'în afacerile administrative, legislative şi ju-. 

decătorești. a | ” E 

“Dela Hadrian, consiliul împăratului devine un consiliu 

cu caracter permanent, şi se împarte în două secţiuni: o sec- 

ţiune nuinită auditorium, care aveă însărcinări judecătoreşti; 

ca pregăteşte decretele şi reserisele imperiale. Cealaltă numită 

consistorium, eră însărcinată cu pregătirea şi expedierea afa- 

cerilor de guvernământ. Ea zămislește procctele senatus-con- 

sulturilor şi edietele principelui. 

-146. Constantin. — Constituţiunea politică a imperiului ro- 

man a primit succesiv deosebite schimbări, mai cu seamă sub 

Constantin, a cărui împărăție se caracterizează prin trei eveni- 

mente mai însemnate: mutarea capitalei la Constantinopole, 

întemeierea creştinismului ca religiune de Stat (edictul de to- 

leranţă dela Milan 313) şi reorganizarea administrativă. 'Lot- 

odată, pentru a da mai mare pompă şi strălucire persoanei 

sacre a principelui, Constantin se înconjură de diferiţi digni- 

tari numiţi îllustres, sllustrissimi, clarissimi, spectabiles, per- 

fectissimi, egregii, nobilissimi. 
Vechea organizare politică şi socală eră inspirată de cre- 

dințele păgâne; Constantin ca să o pue în armonie cu noua 

religiune' domnitoare făci reorganizarea, inspirându-se de 
dogmele creştine, deși nu totdeauna bine înţelese. 

XNE DOCTRINELE ROMANE . 

14î. Stoicismul. "Teoria a tot puterniciei Statului, aşă cum 

au conceput-o în vechime orientul şi “filosofii greci: Platon, 

Aristot, a priimit o mare zdruncinare sub influenţa şeoalei fi- 

e Stoicismul, care a pureedat din cinismul unui Antistene 
şi Diogene, a recunoscut omului drepturile sale, considerân- 
du-l în fiinţa sa morală, în afară de calitatea de cetăţean, pro- 
clamând solidaritatea tuturoi. Principiul doctrinei stoice, eră 
29ţa în acţiune, rezistența la orice rău fizie sau moral. Mo- 
rala stoică se întemeiază pe noţiunea justului şi a. datoriei, 

pe regnunţarea la tine însuţi; să fii gata să renunți. la orice, 
să treci prin toate impasibil, fericit, impietrit. Poetul Terentiu 
ziceă: homo sum et nihil humani a me alien puto. Unul din
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cei mai celebri stoici.a fost Epictet, dela care ne- aui rămas o 

serie de maxime pline de învăţăminte. EI ne spune să fim în 

viaţă ea un corăbier, care a coborit pe țărm, pentru a culege 

câtevă scoici, gata să se întoarcă la vasul său și să lase scoi- 

cile. Ori, scoicile sunt toate ocaziunile care ne procură emo- 

ţiuni, iubire, moarte, avere, glorie, tot: ce trebue să lăsăm la 

cea dintâi chemare a corăbierului. 
148. Cicerone. Pe această idee de solidaritate universală, 

se întemeiază teoria de drept a lui Cicerone, care ziceă că 

„Ştiinţa dreptului nu e scrisă nici în cele donăsprezece table, 

nici în edictele pretorilor, ea provine ex întima philosophia; 

dreptul e legea și legea e raţiunea. Filosofia ne spune că există 

în toţi oamenii o communis ratio; această communis ratio e 

legea, dreptul, jus, ars boni et aequi: Această lege a existat 

şi există pretutindeni, la Atena şi la Roma, şi va exista tot- 

deauna. Ea înalţă natura omului şi-l face “lueru sacru: homo 

res sacra. homini. Din această lege isvorăşte legea scrisă: 

scripta ratio, care are un cere mai restrâns şi un scop. social 

formulat astfel de Ulpian: honeste beateque vivere,: alterum 

non laedere, suum cuique tribuere. - 

In De legibus, Cicerone defineşte legea: » rațiunea ome- 

nească care guvernă popoarele. Orice lege neconformă cu ra- 

ţiunea, cu natura; e arbitrară, nedreaptă. De aci teoria lui Ci- 

cerone, că şi inamicul are drept la justiţie, sau cum am zice azi, 

la proteeţiunea legilor. Ideea fraternității popoarelor, începe 

să apară din momentul ce 'se ivește stoicismul, a cărui doe- 

trină nu puteă admite legitimitatea sclaviei. Din momentul ce 

recunoaşte că tot omul e liber, când nu- i dominat de pasiune, 

nu mai poate fi vorba de sclavie. - 

Singurul tratat politie al şeoalei stoice şi care se poate 

consideră ca singura seriere politică a geniului roman: e Re- : 

publica lui Cicerone. Luerui curios, politica practică romană, : 

poate servi de model tuturor oamenilor de Stat moderni; 

politica teoretică e însă cu totul neglijată, e chiar nulă. 

Insuşi tratatul lui Cicerone, nu are multă originalitate, şi din 

punct 'de vedere al politicei teoretice, nu are însemnătate. - 

Cicerone definește Statul res populi. Scopul guvernului 
+
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este binele poporului!). Preterinţa “personală o are pentru 
monarhie, combătând tirania. În guvern recomandă ordinea, 
adică autoritatea şi libertatea de aci şi preferinţele lui pentru 

o aristocrație temperată prin oarecare înrâurire populară, Ci- 
cerone eră un adept al partidului conservator mai mult decât 

al partidului înaintat. | e: 

Ş III. CREŞTINISMUL! -: 

| 149. Ideile filozofiei lui Platon. — Aristot şi mai în urmă 
stoicismul, au luat mare schimbare sub înrâurirea creştinis- 
mului, care a avut o acţiune aşă de puternică asupra stării so- 
ciale și politice a popoarelor, prefăcând .vremile vechi în cele 
moderne, dacă trecem peste lunga noapte a evului de mijloe, 

Creștinismul mare idei limpezi asupra organizării s0- 
ciale; el aci pare că separă ideia de Stat de morală, aci pare 
că o confundă cu caritatea. O separă când zice: daţi Cesarului 
ce e al Cesarului şi lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu; 0 con- 
tundă, când vorbește în numele carităţei, — caritas — cuvânt 
care însemnează iubire. - a 

Creștinismul pleacă dela ideia că toţi oamenii au o fire 
comună și prin urmare acelaş scop. Suntem datori nu numai 
să respectăm drepturile altora, dar să şi ajutăm pe semenii 
noştri, iubindu-i ca pe fraţi. De aci şi cele două principii fun- 
damentale ale creştinismului: 1): Să iubim pe Dumnezeu, toți 
împreună; în această iubire suntem toţi fraţi, toţi egali; 2) Să 
ne vrem binele şi să ne iubim unul pe altul. Din aceste prin- 
cipii a eşit formula plină de egoism, deşi altruistă, deşi senti- 
mentală în formă: nu face altuia, ce nu vrei să ți se facă ţie, 
doctrină care trădează origina iudaică a creştinismului. 
-_.... 150. Inrâurirea evangelică:.— Creştinismul a produs deci o 
mare schimbare în viaţa socială şi.politică a omenirii; după unii el a contribuit însă la. slăbirea chiar a Statului. Parti- 
zanul cel mai înflăcărat al ideei că creştinismul, prin doetri- 
rele sale, ini numai a transformat moravurile, a înduleit ca- 

» Car a ȘI slăbit Statul, e Rousseau. EI atribue crey- 

    

2) Janet Paul: Op. cil. pag. 75.
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tinismului un caracter anti-social, de vreme ce dă oamenilor 

două legislaţiuni, două patrii, doi şefi, şi de vreme ce-i supune 

la datorii contradictorii, împiedicându-i a fi în acelaş timp şi 

cetăţeni și devoţi. Omul ereștin.e supus la două_imperii: te- 
restru şi al cerului; el trebue să părăsească, să dispreţuiască 
imperiul pământesc, averile şi bunurile după pământ, pentru 

- viaţă viitoare. Doctrinele acestea, împreună cu ideia că lumea 
are să se sfârșească, ceeace însemnează după unii sfârșitul im- 

 periului xoman, după alţii sfârşitul Judeilor, după alţii sfâr- 
(şitul lumei terestre, sunt atâtea dovezi invocate de unii publi- 
cişti că creştinismul a avut şi are. o acţiune anti-socială, slă- 

bind viaţa cetăţenească și Statul. Această idee o găsim împăr- 

tăşită de mai toți oamenii mari ai revoluţiunei franceze: Mira- 
beau, Danton, Robespierre, Marat-şi-alţii,-care..prin. uimare, | 
voiau desfiinţarea religiunei creștine, gonind pe preoţi şi în- 
chizând bisericile. B' de observat că mai toţi aceştia aveau nu 

numai ideile lor politice, dar Și teoriile lor 1 religioase. şi filo- 

sofice, : - 
Rousseau: şi adepţii. lui se , înşeală când încredinţează că 

creştinismul a avut o înrâurire anti-socială, căci nu e dogmă, 
nici a fost vreodată care să fie mai socială, decât ereştinisinul 

care îndeamnă la iubirea aproapelui şi să: propage mai mult 

pacea şi solidritatea socială. Scopul religiunei lui Crist, nu eră 
Catât de a fa a face reforma politică,de a reorganiză Statul din punct 

de vedere politic, cât de a da societăţii” o'altă morală, 6 altă Bi- 
serică. Din acest punct de vedere trebue privit” ereştinismul. 
Neapărat că în mod pieziş a înrâurit şi viaţa politică, care e 
legată de cea socială şi morală, dar nu misiune politică a avut | 
el pe pământ. Dacă abuzuri mari sau, născut din practicile 

“Greştinilor, ele au provenit nu din cauză că doctrina ar fi falșă, 

ci din slăbiciunile omenești, din pornirile perverse ale miniş- 

trilor bisericei care uitau misiunea lor. Orice Sar spune, în- . 
treaga organizaţie socială s'a resimţit în bine de înrâurirea 

creştinismului și. moralei sale dumnezeeşti. Sau cum spune 
Fustel de Coulanges: .„S'a putut vedeă -pe măsură ce ereş- | 

tinismul cucereă societatea, codurile romane însușindu-şi noile - 
- reguli, nu prin subterfusii, ci deschis şi fără şovăire. Penaţii 

domestici fiind răsturnaţi.şi focarele stinse, vechea. alcătuire a 
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familiei a dispărut pentru totdeauna, şi odată cu ca regulele 
care au decurs. 'Patăl şi-a pierdut autoritatea absolută pe care 

“sacerdoţiul de odinioară i-o dăduse şi nu a mai păstrat-o decât 
pe aceea pe care chiar natura i:o conferă pentru nevoile copi- 
lului. Femeia pe care cultul vechi o puneă mai prejos de băr- 

batul său, a devenit moralmente egala lui. Dreptul de proprie- 
tate a fost transformat în esenţa lui; marginile saerâte ale 

câmpului au dispărut; proprietatea n'a mai derivat din reli- 
gie, ei din muncă. i | 

Chiar dacă am admite că creștinismul a avut oarecare ac- 

iune de slăbire a Statului, el a adus atâtea servicii umanităţei, 

„că trebue să fim recunoscători şi să binecuvântăm momentul 

fericit în care omenirea a putut să dobândească un reformator 

ca Crist, | 

$ IV. FEUDALITATEA | 

„„151. Găderea Statului Roman. — Roma a dispărut pentrucă 
păcătuiă prin baza organizărei sale. Imperiului ca și repu- 
blicei romane; le lipsea adevărata unitate politică şi civilă în- 
temeiată pe egalitatea de drept. La Romani găsim selavi, eli- 
enţi, patriciani, plebei, ceeace ne dovedește lipsa unităţii de 
interes moral, de solidaritate socială. Lipsind solidaritatea po- 
litică şi morală, forţele naţionale se paralizează fatalmente, 
din zi în zi. De aceea, cu drept Rossi,:examinând Statul roman 
spre finele imperiului, zice că el d&venise un corp fără suflet. 
Când popoarele nomade sau precipitat asupra lui, au găsit-un 
cadavru, pe care uşor lau sfâșiat în picioare; Statul roman nu 

_mai e A-0 naţiune, şi acolo unde nu e naţiune, nu e forţă. Şi 
nici nu-eră posibilă în ideile romane egalitatea de drept, uni- 
tatea compactă ce au statele europene de azi, faţă. de niște po- poare inferioare cucerite, . | Diferitele popoare care alcătui 
unite prin legături artificiale, pr 
slăbiciunea învinsului. Rom 

au imperiul roman erau 
prn forţa învingătorului şi prin 

anii pr . . * şi pri 
organizaţiunea guvernului provinciilo: coaie cita 

mar i oct ceată i CtObire cră prea superficială, și nd durabilă; în Statul vonan ti ereu sg o e Do u-Supuşi, dar nu toți erau
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concetăţeni. Rossi observă că popoarele care se supuneau Ro- 
manilor pierdeau naționalitatea lor, fără a câştigă naţionali- 
tatea romană. Lipsind dar Statului roman temeinicia esen- 
țială a egalităţii de drept pentru toţi, slăbirea şi decăderea im- 
periului roman erau inevitabile. Roma care odinioară eră.lo- 
caşul virtuţilor cetăţeneşti, devine sub imperiu_un euib de-co— 
'vupţie şi infamie. Provinciile care altădată erau fântâni de bo- 
apti cour sunt într'o ștare mizerabilă. Libertatea politică nu 
există, căci unii erau cuceritori şi alţii supuși; libertate civilă 
nu există, căci munca liberă, cea mai nobilă și mai frumoasă 
formă a manifestărei facultăţilor omului eră mai mult un atri=__ 

buţt al'selavilor. | 
Aceasta eră star ea Romanilor când barbarii se iviră la 

_portile cetăţii. Să nu luăm însă cuvântul | barbari, în înţelesul 

lui de astăzi; să nu credem că e vorba de niște sălbateci igno- 
ranţi, lipsiţi de orice noţiune de organizaţie socială şi politică. 
Nu. Suevii, Albanii, Gepizii, Goţii, Vandalii, Hunii, Prâncii şi: 
Burgunzii, erau popoare care cunoșteau imperiul roman în or- 
ganizarea lui, îi ştiau forţele și avuţia, luxul şi slăbiciunea. 

Mulţi dintrînșii fuseseră în armata romană, primiseră chiar 

aurul roman pentru a apără fruntariile imperiului, formaseră 

Tegioanele victorioase, dar pe. când elementul : roman eră șlăbit, 

abrutizat, sub despotismul imperial, moleşit. şi _corupt; ele- 
—— 

mentul barbar eră plin de viaţă şi vigoare, dare, însutiețit de senti- 

mentul de independenţă personală. Acela care urmă să iasă 

victorios din luptă, eră desigur elementul barbar. 

“Să nu ne închipuim. însă că lupta a fost numai între 

"aceste două elemente protivnice; sa interpus, pentru norocul 

şi fericirea civilizaţiunii europene un al treilea element roman. 

pentru a-l înălţă, a-l ridică din starea de degradare în care 

„căzuse, şi asupra elementului barbar, pentru a-l temperă și a-i 

îmblânzi moravurile.. Acest al treilea element, am văzut în 

paragratele precedente, eră creștinismul. Cine ar fi putut î În 

deplini acest rol mai bine decât doctrina evangelică, cară vor 

beşte în numele unui Dumnezeu exclusivist, material, ci în 

numele moralei universale? Cine mai bine decât creştinismul" 

ar fi putut slăbi distrugerea ce sar fi produs prin izbirea ne- 

meditată a celor două elemente? Cui s se datorește în primul 

S2958 | i IL
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rând faptul că Societatea caie s'a năseut pe ruinele imperiului 
“roman trăeşte' până astăzi, reprezintată de atâtea state civi- 

_lizăte, Frânţa,: Anglia, Germania...? | 
-  Decadenţa imperiului roniân, invâziunea.barbarilor,-ereş- 

ul, iată cele 'trei împrejurări hotărîtoare, cărora .se. da- 
"toreşte prefacerea societăţii celei vechi în societatea. cea nonă. 

- 192, Invaziunea barbarilor.— Invazitinea barbarilor n'a fost 
cum ar putea crede cineva, un fapt spontaneu, subit, din care 
a rezultat substituirea unui imperiu cu altul. Nu, ca 'este o 
lungă perioadă de neliniște și lupte. Hoardele barbare care 

—— 

. - A _ . .. A * ..: . - Da 

intraseră în luptă cu Romanii, încă de pe timpul lui Mariu; 
reîncep incursiunile lor repeţite în imperiul roman încă de 
pe la începutul secolului al treilea; atacurile lor cele mai mari 
însă, au loa pe la începutul secolului V. La 405 Radagais stră- 
bate în Itaia; la 409, regele Vizigoţilor ia Roma; Fraăficii se 

stabilesc în Galia; la 455 Saxonii şi la 547 Anglii cuceresc o 
“parte din, marea Britanie. La 475 Odoacru regele Herulilor, 
pune capăt imperiului Roman de apus, şi ia titlu de rege al 
Italiei. Slavii vin în orient (la noi) în secolul V și VI. 
„— Dela această epocă popoarele barbare încep să se fixeze: 
Ostrogoţii şi Lombarzii în Ttalia; Francii în Galia, Vandalii în 
Africa, Vizieoţii în Spania. In ce priveşte imperiul roman de 
orient, format la 395 după moartea lui Taodosiu cel Mare, el 
continuă până la 1453: când Turcii sub Mohamed II au_luat. „_ Constantinopole. - 

153. Starea persoanelor şi a' proprietăţilor în urma invaziunsi 
barbarilor. In perioada invaziunei teutonice care durează până 

_la Cayol Magnu, găsim inegalitatea civilă şi politică. Popula- iunile se compuneau: , 
___ 1: Din mobili, aceia care câştigau prin servicii, prin fapte eroice calitatea de nobil. Eră obiceiul ea şeful asociaţiunei po- litice să contere înalţilor demnitari titiuri de nobleţă, şi odată cu dânsele, un dar constând în uzufructul unei proprietăţi te- MĂ o „ae: „Vecasta ca recompensă pentru trecut şi ca atașament Pet y Ito, căci fieful fiind revocabil, vasalul rimâneă în 
transmisibile prin go ab Hobleța ca și fietarile dorin 
„+2: Din oam i Lipa SE ai d ameni 1beri, care nu erau sub 'protecţiunea ni-



mănui; şi aceştia puteau fi nu numai Ger mani, dar și Romani. 
Existau însă oarecare nepotriviri între Romanul și Germanul 
liber. Aşă de exemplu pentru un Roman ucis sau ofensat, 

se plătea o amendă mai mică, decât pentru un german, 
3. A treia categorie sau oamenii semiliberi, cari fără a 

“fi cu totul în robie,. erau proprietatea scgnorului;- fixaţi: de. 
„Sleba e care trebuiau _s'o-cultive,-fără-s”o “poată. părăsi. E 

In geneial, cum spune Fustel de “Coulanges în opera sa 
Histoire des Institutions politiques de: Pahcienne France!) 

„Germanii nu au adus mari schimbări în legile țării. Este ade- 
- vărat că ei şi le-au păstrat pe ale lor în timp de mai multe ge- 
neraţiuni şi că s'a văzut dreptul germanic şi dreptul roman, 

câtva timp unul lângă altul; dar pe măsură ce această dua- 
„litate sa şters, dreptul germanic a cedat locul;. năvălitorii 
mau introdus în legislaţiune, nici răscumpărarea _erim crimei cu 

„bani, nici solidaritatea rudelor pentru-erima. comisă, nei pâr= 
tagiul iul prețului. uciderii între. rudele. victimei, nici proceduri 

ET TCM Ei 
154. Feudalitatea. — Varietatea, ncezaitatea, pe care o gă- 

sim la persoane, o găsim şi la proprietăţi. Capii invaziunei de- 

deau barbarilor lor “de arme, întinse posesiuni de pământ, cu o- 

bligaţiunea.serviciului militar. Bunurile astfel date se numeau 

beneficia. Ti secolul IX aceste bunuri teritoriale iau numirea 

de fief, latinizat în feudum. Etimologia şi adevăratul înţeles 

al acestui cuvânt, au rămas până astăzi o enigmă. Unii susţin 

o origină, de formaţiune latină, alții că ar fi de origină teu- 

tonă. Latiniştii se subdivid şi ei în diferite lagăre, din care 

„unii proclamă ca origină cuvântul fides (eredinţă), alţii foedus 

(un tractat). Ba unii. cred că cuvântul feudum a fost format 

din inițialele următoarelor cuvinte: fidelis ero ubique domino 

vero neo. 'Teutoniştii derivă cuvântul dela fe sau fee, care 

însemnează salariu, recompensă, și od, bun, proprietate. E de 

_observat că 7 cuvântul feu se întrebuinţează: chiar astăzi în 

Scoţia pentru a denumi un un pământ posedaț. de obicei nouăzeci. 

şi Şi nouă de ani. 

  

=) kustel de Conlanges: Histoire des Tnstilulions pelitisjues. de tan- 

cienne France. Pag. 555, Paris, 1904. „a
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Ma Organizaţiunea feudală presupune o aristocrație mili- 

tară, care este o garanţie, o îngrădire contra puterei arbitrare 

a şefului. Ea are folosul că leagă. diterite persoane între ele 
printr'o legătură ierarhică, în aşă chip. încât să formeze un 
singur corp, dar are inconvenientul că fiind un corp bazat pe 
ierarhie, pe avere imobiliară şi pe moştenire, e_.puţin_sus- Za 
ceptibil de progres;_în corpul feudal nu se poate dezvoltă va- 
loarea_ individuală. Pretutindeni feudalitatea. a. fost -bigotă, 
Ta 

- isndrantă, îngustă , şi de aceea, progresul, liberalismul a_com- 
bătut-o. 

şiei: războinice: din cele “mai vechi timpuri tinerii aveau. obi- 
ceiul de a se grupă împrejurul celor mai renumiţi prin naș- 
tere sau prin-fapte măreţe. Aceştia se întreceau să aibă escorte 
“devotate şi cei din escortă se sileau să egaleze în timp de răz- 
boiu curajul şi vitejia şefului 'lor; eră o ruşine a se reîn- 
“toarce din luptă fără şeful său. „Principii se luptau pentru 
"victorie, tovarăşii se luptă pentru principele lor“. Odată un 
„pământ cucerit, principele luă cea mai mare parte pentru 
dânsul şi restul îl împărţeă între tovarăşii săi devotați. Aceștia 
deveneau beneficiari în schimbul unei profesiuni de credinţă. 

In timpurile de turburări, chiar oamenii liberi de con- 
diţiune modestă, neputând să 'se apere. singuri contra violen- 
ţelor celor puternici, părăseau mica lor proprietate în mâi- 
nele celor mai puternici pentru a o reprimi cu titlu de bene- 
ficiu, în schimbul unor servicii sau prestaţiuni. - 

155. Organizarea feudală. — Legea Vizigoţilor vorbeşte de 
șefi sau de patroni înconjurați de clienţi numiți bauccellarii.. 
Buccellarius poate să schimbe seniorul: sau stăpânul, dându-i 
îndărăt darurile primite. Aceasta se întâmplă şi în caz de moarte, dar este putinţă de reînoire a contractului pentru co- borîtori. Buccelarii au servit în armatele romane. 

„La Franei, tovarășii, buecellarii se-numeau vassus, vassi. Șeful vassilor se numeă senior, iar 
Seigneur;— E 

In timpul invaziunei barbari 
“ tronatului nu eră -cev 
vechi timpuri. Pe la + 

lor, obiceiul clientelei şi pa- 
ă nou, patronatul există din cele mai 
inele imperiului roman tovărăşia mili- 

Pacit ne vorbeşte 'de un vechi obicei teutonic al tovără- - 

în evul mediu sie,
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tavă intră din ce în ce mai mult în obiceiurile romanilor. Dejă 

în timpul.lui Cesar soldaţii care primeau recompense Şi On0- 

ruri — beneficiarii ——-se-grupau î în jurul şefului lor, de obicei 

guvernatorul unei provincii. In secolul al S-lea şi al 9-lea sis- 

temul vasalităţii şi al senioratului a dobândit.o importanţă 

mai mare şi mai. generală... Impăratul. Carol Pleşuvul a or- 

donat la $49 tuturor supușilor săi, să aibă un Sonia - 

Actul prin care un _om se constitue _vassus.al unui se- 

nior, se e numeşte - recommandatio,.. “dela la commendare,. SEe_COM-_ 

“mendare. Prin recomandaţie cineva se & recunoaşte omul cuiva: 

“de ăci cuvântul hominium, hommage. 

“La început, vassus puteă părăsi pe seniorul său restitu- 

indu-i i bunurile primite. Carol Magnus prin un edict a împie- 

decat pe vassus de a părăsi seniorul afară de-anumite cazuri. 

Vassi puteau aveă la rândul lor vasali, faţă de care: ci erau, . 

„_ suzerani. Aceşti vasali secundari se numeau _vassi. VASS0ruUm,--- 

_ Vatas; :assori. Se puteă întâmplă astiel c ca un vasal să devie su- 

zeranul vasalului lui. 

j “Superiorii mănăstirilor au luat şi ci obiceiul de a acordă. 

celesiasticilor bunuri de ale Disericei în beneficu. Dar aci be- 

neficiul eră un adevărat uzufruct, căci omul de_ biserică nepu- 

tându-se însură, nave n'aveă moştenitori. 

La început numai “bărbaţii puteau dobândi fiefuri, căci 

fieful având un'caracter de recompensă acordată pentru ser- 

viciul militar, femeile nu puteau în mod firesc să aibă fic- 

furi. Cu toate acestea sa admis în mod excepţional ca şi fe- 

meile să poată suceedă la fiefuri. In afară de vasalitatea reală, | 

găsin. şi 9 o vasalitate personală. -Un principe puteă să aibă in- 

teres de a'şi legă pe cinevă, fără-a-i -acordă- un fief funciar.. 

Sfântul Liudovie în secolul - al. X-lea şi-a --făcut- pe Join- 

ille om | lige în: schimbul unei_rente, Aşă şi GalGas Vis- 

conti şi-a ataşat pe, Guy “dela “Irâmville.: De-cele mai multe. 

—Gri fiefurile se acordau drept răsplată a unui serviciu 1 ilitar, 

dar se puteau acordă şi pentru alte cauze, aşă: feudu bucă- 

tăriei (feodum de coquina) se dedeă bucătarului -leafă anuală, | 

“ locuinţă şi moşi6; feudul unt unei rente: _Accur s, un un avocat al.re- 

celui Eeliterei la Îa curtea din Roma, aveă că tiet anual o 

“pensie ce i se plătea din caseta regală; Feodatus pro miseri- 
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cordii, eră nenorocitul care aveă o pensie mică pentru a puteâ 

trăi. Fieful n'are prin urmare nimic în sine de esenţial nobil. 

 Fiefurile date cu Caracter de serviciu militar, 6rau însă 

nobile; se numeau Jranc ief. Celelalte erau fiefuri roturiere, 

Contractul feodal eră un. contract,_ tormalist. El veamintește— 

formele jurământului de vasalitate_( commendatio) a monar- - 

“hiei france: vasalul cu. capul gol şi fără sabie, îngenunchiă 

ian tc sâriorului și luându-se mână în mână, în mod solemn, 

declară că devine omul său şi se obligă să'] apere contra oricui. 

Seniorul îl ridică pe urmă în sus, îl sărută în gură-şi-i de- 

clară că'l ia de om al său. Vasalul jură credinţă pe Evanghelie. 

In. urmă se făceă investitura fiefului, adică tradiţia fiefului 

de. către senior vasalului. Contractul feodal cercă obligaţiuni 

reciproce: Vasalul datoră credinţă seniorului, îi datoră ser- 

- viciu militar, lueru foarte important în acel timp, când Tăz- * 

boaele erau de caracter privat; trebueă să vină oricând eră 

chemat, ca să deă povaţă pentru interese comune. | 

Cu modul acesta se formau un fel de parlamente feodale, 

un fel de consilii de guvernământ. Vasalul-6ă justiţiabilul se- 

niorului şi al pairilor săi și eră dator să yie să judece cu pairii__ 
za aaa ze : 
ză ia curtea 's6nidrului. Grupul feodal, eră prin urmare, un 

“mie Ştaţeurarribuţiumi-mititare, și iuridicţionale. El nu da-. 
—tosă prestaţiuni pecuniare seniorului. De aceea serviciile sale 

şi fieful său erau nobile. 
Ca urmare însă a datoriei de credinţă şi devotameni, 

trebueă să! răscumpere în caz când eră făcut prizonier, să! 

ajute la căsătoria întâiei fiice, ori la expediţia dela Terusalin, 

să-i dea justiţie şi să-i garanteze posesiunea fiefului chiar cu 

forţa înti egului grup feodal. 
Călearea îndatoririlor vasăle eră pierderea _fiefului (la 

commise). In caz de mici călcări seniorul luă fietul pentru 

câtvă timp în posesiune. Ti caz când seniorul călcă îndato- 
ririle sale, vasalul eră -deslegat.. de obligaţiunile omagiului; 

ze mai ri pm erori. ol să pi, da ră, 
Cu vremea sa adm cae laşi Gr i e eu 

mai mulţi segnori şi să fie cuc asi om să deţie fiefuri dela 

In caz de conflict între seg: Nea cest chip vasalul fiecăruia, 
| gnorii vasalului acesta trebuiă să
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apere pe cel mai vechiu segnor a] său în potriva acelora dela 
care primise fieful mai târziu. In acest scop sa inventat, 

forma specială a hommagiului lige. - 

In grupul feodal găsim afară de senior şi vasal şi alte 
elemente, cultivatori, vilani şi servi; ca la noi altădată, boerii, 

«boernaşii, muncitorii liberi (moşneni).și români... Cultiva- 
torii aveau pământuri concedate dar cu alt titlu, în alte con- 

dițiuni decât cele concedate vasalilor. Ei plăteau prestaţiuni 
“fixe şi: “anuale şi erau în raport numai cu cel. ce dase pământul 

_în exploatare, iati 

156, Proprietăţi alodiale. — Alături « cu posesiunile terit - 

riale_numite fiefuri, existau şi proprietăţile alodiale ţinute 

nu numai în uzufrut, dar în deplină proprietate. Deşi 

„origina alodielor nu e. încă bine lămurită, totuşi se 

crede că ele proveneau din pământurile cucerite, pe când în- 

vingătorii şi le împărțeau prin sorţi. Pe când fieful eră pă- 

mânt obţinut dela favoarea unui om, în schimbul unor ser- 

vicii, proprietarii alodiali neavând nici un suzeran, erau dez- 

legaţi de orice legături .şi sarcini feodale, erau complecta- 

mente independenţi. “To emai însă din această pricină proprie- 

tatea alodială deveni din ce în ce mai rară, căci pe de o parte 

alodiștii, lipsiţi de protecţiunea unui suzeran, mai ales în 

acele vremuri atât de turburate, s'au dus de bună voe să o 

implore, depunând, jurământul de vasal în' schimbul unei si- 

guranţe chezăşuite, iar pe de altă „parte, mulţi au fost aduşi 

în aceiaşi situaţie de vasal, fără voia lor, cu forţa. 

Sistemul feodal sa desvoltat cu deosebire în ţările ger- 

mane, de unde-şi are origina ab antiquo. Dacă cercetăm insti- 

tuţiunile politice în epoca de formaţiune a statelor germane, 

găsim că ele ne prezintă aceiaşi lipsă de unitate, ca şi condi- 

iunea persoanelor şi proprietăţilor. Formele de guvernământ 

în statele ce se vor formă pe ruinele imperiului roman, sunt 

aceleaşi care le găsim şi .la începutul societăţilor politice din 

“ antichitate, căci. “vedem popoarele barbare, “trecând prin era 

——6roică, era a societăţilor. “(statele federative), şi în sfârşit sub. 

forza Statului. unitar 1). 
107, Malla. Placita. — Avem mai întâi adunări deliberante 

erai , ic 

1: Pasey. Deş furmes de gouvernemenl. Pag. 198 
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la care asistă capii familiilor. Aceste adunări se numeau 

placita, malla; ele se convocau mai întâi de capii familiilor 
AD e meta : aaa 

“barbare care nu îndrăzneau să ia o măsură oarecare, să co- 

Tnaânde, fără să consulte adunarea. . Mai târziu, ele. se: con- 

voacă 'de rege sau de seniori. Aceste din urmă (numite plaids 

marticuliers, sau assises) se convocau mai des. Regele convocă 

adunarea (les plaids gân6raux), de obicei de două ori pe an 

şi sub cerul liber. In aceste adunări se dezbăteau cu deosebire 

procesele şi se distribuiă justiţia; de unde a şi rămas până 

astăzi pentru dezbaterile judecătoreşti cuvântul plaidoyr, 

pladoirie, pentru plaid, placitum care în latineasea culinară, 

însemnă dezbatere. - 

Mulţi au văzut în aceste adunări origina sistemului re- 

prezentativ. Montesquieu ziceă că sistemul 'reprezentativ a 

fost născut în păduri pentrucă 'Teutonii, trăiau în locuri pă- 

„blice. 
128. Aristocraţia teritorială. — Cu vremea aceste adunări 

au intrat în uitare. Diferitele călăuze ale seminţiilor germane, 

însuşindwşi. domeniile, 'proprietăţii teritoriale, au sfârşit prin 

a alcătui o aristocrație teritorială războinică. Acesta e al 

doilea element pe carel. găsim în organizaţiunea "germană 

(primul element: placita). Cei care compuneau această aris- 

toeraţie, această, clâsă dominantă, exercitau autoritatea, fiind 

Şi eră natural ca vechile placita să cadă în dezuetudine. Cum 

“eră să se deă justiţia în aceste adunări când puterea asupra 
bunurilor şi. persoanelor o aveă seniorul din castelul său? 

| Adunările se convocau când eră vorba de a hotărî sau nu o 

expediţiune. ” 
159. Legile penale şi civile la germani. — Legile germane 

„erau legi de caracter mai mult penal. Servii erau pedepsiţi 

cu moartea şi cu bătaia trupească; cetăţenii slobozi plăteau 
pentru orice crimă o amendă în bani. Cel ce nu putea să plă- 
tească, devenea servul ofensatului. Chiar şi omicidul se pe- 
depsea numai prin condamnarea la plata unei sume. de bani 
care,se făcea consângenilor vietimei. In. această epocă crimele 
erau considerate numai ca nişte ofense făcute particularilor 

. 

conducători în timp de răzbel şi judecători în timp de pace, 
—Z 

duroase_unde se ţineau şi discuţiunile. lor. şi. sfaturile lor pu- 

a
 
a
 

a
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şi pedeapsa eră întemeiată pe răzbunare, Rudele ucisului tre- . 

bueau să urmărească pe ucigaş. Legea aipuară obliga pe fii: 

“victimei să-şi aleagă apărători şi să urmărească pe» ucigaşi, 

lsgca salică autoriza pe rude să ucidă chiar pe culpabil sau să 

— ceară” compoziţia care se împărţeă în două: faida se atribuiă 

păzţei” lezate şi fradum, o trime, se cuveneă Starului. Legea 

Almanilor prevedcă sume deosebite: Irekygeld.. Aceleaşi obi- 

ceiuri erau la Scandinavi şi Islandezi, se. prevede şi se re- 

primă tot felul de delicte şi atentate la bunele moravuri; 

atentatele contra naturii se pedepseau cu castrarea... 

In procesele civile probele constau în mărturii şi docu- 

_mente, iar în cauze criminale în jurământ şi în ordalii. In ve- 

chile vremuri germanice divanul se numeă malberg; el eră pre- 

zidat de către un şef, graf sau grafion. Judecăţile se dădeau cu 

majoritate de cel puţin şeapte glasuri ale membrilor, rachim- 

bourg. In Scandinavia, culpabilul prins în flagrant delict, 

eră scos afară din lege.(fridhols) şi oricine îl primeă căpătă - 

amendă. Lez frisonum, îl identifică cu un proseris şi auto- 

riză uciderea lui. Ordaliile constau în proba de foc, de apă,- 

în proba erucei şi altele. Acela care putea 'să reziste mai 

„mult, eră crezut că are cu dânsul dreptatea cauzei, căci 

Dumnezeu îi întăreşte suferința. Mai târziu legislaţia sa 

vesimţit de înrâurirea romană. Gundobad, regele Burgunzi-. 

lor, a dat poporului său un cod alcătuit după legile romane, . 

numit ex romana. Burgundiorum-(500) "deosebit de acel pro- 

* priu al Burgunzilor. Asemenea şi Alaric II a dat Vizigoţilor 

săi: Leu romana visigotoraum, numit şi Breviarul lui Alaric. 

Ystrogoţii au căpătat sub 'Teodosie cel Mare Ldictump Theo- 

doric, a 

160. Duelul. — Nobilii aveau alt mijloc de a termină pro- 

cesele dintre dânşii: duelul, căci numai dânşii aveă dreptul 

să' poarte arme. - | 

La popoarele antice duelul mai eră şi un mijloc de a. 

„decide victoria între două. popoare, reducând soluţiunea rez- 

belului la cea mai simplă expresiune. Astfel avem duelul lui 

Achiile cu Hecţor, al.lui David cu Goliat, al Horaţilor cu 

"Curiaţii. După unii istoriei, chiar la noi, Sa practicat acest 

- “mijloc şi se zice că prin duel s'a decis lupta dela. Străjeşti, în
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timpul lui Radu Șerban Basarab (1602), dintre Români și 
“Tătari: Stroe Buzescu s'a bătut cu fiul hanului. Tătar. . 

Barbarii” întrebiințau duelul pentru a curmă certele 
dintre particulari şi a răzbună omorurile, furturile, injuriile, 
Burgunzii în codul pomenit mai sus a fost cel dintâi care au 
reglementat duelul, făcând dintr'însul chiar o probă judecă- 
torească: acuzatorul și acuzatul luptau împreună, după ce 
Jurau fiecare pe cinste că: „dreptul său era bun“. Cel învins 
pierdea cauza; eră spânzurat, -sau dacă eră nobil, decapitat. 

Până în ziua de astăzi,-la popoarele germane, duelul a 
rămas ca mijlocul cel mai nemerit de a răzbună ofensele onoa- 
rei, amorului propriu, obicei ce s'a întins şi la alte popoare, 
în mod așă de puternice că cu toate pedepsele, altă dată chiar 
draconice, înscrise de diferitele legiuiri contra dueliştilor și 
celor ce-i secundă, duelul nu a putut fi încă desrădăeinat din 

„moravuri. Lmerul se explică în starea actuală a soeietăţei; 
tribunalele nu sunt în stare să judece chestiunile de onoare, 
în miile lor de nuanţe_relative, asta de bine încât să dea o 

_justă sațisfacțiune ofensatului. ____ 
| IG1. Puterea regească. — Puterea regească, creşte din ce 

în ce. Regele reprezinta poporul faţă .eu statele străine; el 
are dreptul de pace şi de rezbel; dreptul de înaltă jurisdie- 
țiune, pe care adesea îl deleasă ducilor şi comiţilor săi, dife- 
riţilor seniori. Așă Sa format în vechea Franță: la haute 

„ dustice et les _justiceș. seigneuriales. Regele se înconjură de consilieri recrutaţi printre clerul înalt, căci aceştia Grau o0a- 
menil cei mai învăţaţi. 

102. Garolmăynti. == Dintre aceste tr 
puternic eră aristocrația. 'Triumful ei însă n'a .durat milt 
timp, pentrucă apare una din marile figuri ale omenirii, eare 
intră în luptă eu aristocrația, Carol: Manu, regele Franţei 

“unitar îi o aer Carol cel Mare apare Statul 

fiinţarea Imperiului roma „oa, care a avut loc după des- an. 
Carol Magnu 'aveă d 

părţile vechiului imperiu 
imperiul roman pe b 
zat, căci după cea e 

ei elemente, cel mai 

  

oua scopuri: acela de a reuni toate 

aza unităței. Ambele scopuri le-a reali- ucerit imperiul lombard, după ce a supus 
7 

roman de occident şi de a organiză |
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pe Saxoni, după ce a exterminat pe Avari, colonizând ţara: 

ce ocupau ei între Tisa şi Dunăre cu Germanii care mai târ-: 
ziu au format Austria, după toate aceste succese, a mers la 

“Roma, unde a „primit din mâinele papei Leon TU titlul Şi co- 

  
Imperiul odată întemeiat, Carolmagmu -aveă de: îm- 

plinit a doua misiune a sa. Pentru âcest scop el organiză 
imperiul pe bazele unui guvern central, singurul mijloc posi- 
bil de a ţine unite între ele diversele părţi ale Imperiului. 

EI împarte imperiul în cantoane, şi în fiecare canton trimite 

câte un reprezintant al său, care să exercite administraţiu- - 

nea civilă şi militară şi distribuirea, justiţiei. In cantoanele 

mărginaşe reprezintantul său se numeă, comite marcal sau . 

mark-graf, de unde vine şi vorba marchiz, care originălmete 

însemnă administratorul, apărătorul unui teritoriu, unei 

Mark. Astăzi negreşit şi-a pierdut această semni ficare, Tă- 

mânând un titlul de nobleţă. Autorităţile locale erau în le- 

gătură cu puterea centrală „erau supraveghiate de aceasta: 

din urmă prin missi dominici, care erau nişte trimeşi, nişte 

comisari imperi ial ce cutreerau provineiile, inspectându- dle şi 

raportând în urmă împăratului. Carolmagnu înzestră impe- 

riul şi cu legi noi, numite Capitularii, pentrucă e erau 1 împăr- 

ţite pe capitole. , 

Di "463. Regalitatea şi “aristocrația. — Graţie, victoriilor Şi or- 

ganizării centralizatoare a lui Carol Magnu, invaziunea bar- 

barilor, emigraţiunea popoarelor încetează şi liniştea reîn- 

cepe. Dar într'un “Stat aşă organizat, într'un Stat în care 

regele e atât de zelos de acţiunea, de puterea sa, personală, 

încât întreprinde însuşi îndelungate călătorii pentru a se con- 

vinge de starea lucrurilor şi de trebuinţele locale, aristocrația 

nu putea aveă mare însemnătate. Aristoeraţia teritorială 

eră o reuniune de mici suverani absoluţi, care formau un fel 

de republică federativă feudală. Cum mai puteau acești su- 

verani să-și exercite puterile lor sub un suveran mare, absolut, 

care prin unitatea de guvernământ subordonase totul? 

164. Urmaşii lui Caralmagnu. — Unitatea creată de Carol- 

magnu, nu putea fi de lungă durată, căci elementele din care 

se compuneă, erau cu totul dispapate: nu eră nici unitate de.
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aspiraţiuni, nici identitate de rasă; fiecare popor, fiecare 

părticică a noului imperiu aveă limba sa, origina sa, religiu-u 

nea și obiceiurile sale. Eră dar fatal că odată cu dispari- 

ţiunea lui Carolmagnu, să dispară şi. unitatea noului imperiu : 

roman, cuiiă dispăruse a celui vechi, mai ales cu nişte urmași 

aşă de incapabili, cum a avut Carolmasnu. - | 

Astfel vedem pe 'ruinele noului imperiu Carlovingian, 

formându-se încetul cu încetul mai întâi Regatul francez, 
= 

„Imperiul german, şi: mai târziu Italia... 

165. Doctrinele medievale. -- Evul mediu, care urmează 

timprilor antice e plin şi dânsul de teorii filosofice asupra 

sistemului social. Aceste teorii cuprind în ele-un amestec de 

politică şi morală, căci toate se învârtese împrejurul unei 

singure idei: a procesului dintre papalitate şi împăral. Toată 
problema pe care vor so rezolve cea mai mare parte din pu- 

bliciştii evului mediu e următoarea: cine trebue să aibă pu- 

terea supremă, papa sau împăratul? Nu numai oamenii 
politiei sau ocupat cu această problemă, dar chiar poeţi ca 
Dante, care pledează în J/onarhia pentru supremaţia puterei 

timporale,_. | E a 
„Evul mediu n'a înţeles că statul e o instituţiune natu- 

rală, produs al oamenilor, nu al creştinilor sau al bisericii, 

nu a înţeles că Statul e independent de biserică, şi că dânsa 
cel mult poate fi o funcţiune în Stat; biserica nu creiază 
Statul, dar ea poate să-i înlesnească misiunea, influențând 
şi pe guvernanţi. Libertatea de conştiinţă, egalitatea de drept 
între oameni, cestiunile de drepturi sociale şi politice, pentru 
scolasticii din evul mediu, nici nu existau. 'Timpurile mo- 
derne sunt acelea care au făcut să triumfe ideia personali- 
tăţii omului; în aceste timpuri sau luat garanţii pentru 

respectul libertăţilor "lui. | 
In evul mediu biserica şi Statul sau se confundau sau 

trebuiau „Să se supue unul alteia. Statul eră atunei așă de 
zi a stare să apere“ nici pe individ contra 

lucruri contribuiră să Ă Iu-e-0..epocă de “0 nfuziune._Donă i L a să perpetueze această stare de lucruri a 
evului mediu: “ 

Saint Bernard, „Saint. Mietor, Bonaventure; Thomas d Aquin, 
seolastiea_şi_misticismul.. Roscelin, Abelard,
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Scott, Occam, Gerzon, confundau. misticismul cu politica şi 

în scrierile lor vaporoase şi instabile se “amestecă o mulţime 

de teorii neadmise de. raţiunea « omenească şi în mare parte 

“eopi ilăreşti.. Doctrina nu face în evul mediu un singur „pas 

mai departe. 

  

y



i CAP. II | 

DOCTRINELE MODERNE 

| $ 1. RENAŞTEREA 

166. Renaşterea a adus cu'sine separaţiunea: dreptului, 
considerat ca ştiinţă socială, cuprinzând şi politica, de mo- 
rală,; ideea aceasta e farul conducălor al fi'ozofiei politice 
moderne. Studiul antichităţii, noile descoperiri ştiinţifice, scep- 
ticizmul filozofic și reforma religioasă, au produs o reacțiune 
destul de mare în lumea civilizată pentru ca teoria organi- 
zaţiunii sociale să se resimtă 'şi ea de noua revoluțiune ge- | 
nerală. 

MACHIAVEL 

167. Machiavelismul. — Separaţiunea politicei, luat acest 
„ cuvânt în vechiul său înţeles de ştiinţă a organizaţiunii sociale 

şi de artă de a guvernă, de morală, o aflării proclumată in 
— Principele. lui Macihavel, bperă; cars-cu toate că cuprinde 
O mulţime de doctrine odioase, a alcătuit știința modernă, în 

temeiată pe ştiinţa faptelor. Machiavel e cel d'intâi care a 
declarat politica-cu-totul itidependentă.: do. morală. și a -făcul 
din succes, din faptul ujungerii la-putore unica. regulă a 
omului de stăt.” Puțin” îi-pasă” lui dăcă mijlocul esle sau nu 
moral” scopul scuză mijloacele». 

Numele de-machiavelisn "dat: doctrinei lui de stat a 
trecut si n limbajul politic modern, şi e consacrat pentru a 

| Me cea, politică prudentă Şi utilitară care nu arenii 
un frâu moral. - ff Dia 1 7     

      -*
 

-€
 “e 
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Pentu-u Machiavel religiunea, este un mijloc de guver- 
nământ -pus la, dispoziţiuneă” Sfatului. Un popor religios, zice 

- Machiawvel, e uşor de guvernat. Deci oamenii politici care 
vor să guverneze uzor_ trebuie să țină | seamă, de religie. 

168. Principele. — Măchiăvel” a SG scris “Principele: penru - 
a plăceă Medicisilor şi a. obţine slujbă, după cum afirmă 
unii critici, bazându-se pe o mărturisire a lui în scrisoarea 
sa către „Vettori din 10 Dec. 1513. ș 
. Chiar astăzi, oamenii superiori, de talent, când se află 
în împrejurări critice,. pun la dispoziţia guvernului sau şe- 
„fului de stat, condeiul şi mintea lor, pentru + ca să le înles- 
nească traiul. 

Scrisoarea lui Machiavel către Vottori | e declarati de 
mulţi ca, apocrifă. Şi e liresc ca cei entuziasmați de doctri- 
nele lui”să Gaute să renege această scrisoare, căci ca ridică 
tot prestigiul scrierilor lui Machiavel, Principele pe cure ni-l 
dă ca model e Cezar Borgia, un criminal: al politic, _un_tiran, 
un incestuos. Machiavel zice că atunci tând a scris Principele 
Scopul lui eră de a inspiră groază de tirania şi de a spune 
unui tiran, ceeace place tiranilor, pentruca să-l facă, să cadă 
singur În 4 cursă. Chiar în explicarea aceasta el vrea .să -se 
justifice iarăși printr'un fel de machiavelism! Oricum ar fi, 
afirmaţiunea, lui ne dovedeşte că singur “dezaprobă partea 
cinică a doctrinelor sale. Mijloacele de guvernământ pe care 
Je propune Machiavel sunt următoarele: cruzimea Și_reaua 
credinţă. Și aceasta pentrucă oanenii sunt răi; inutil să fii 

“bun, te înşală. Principiul vieţei trebue! să hic-cecopul. scuză. 
_mijloacele».. Machiavelismul e aplicabil oricărui sistem politic, 
“independent de forma de guvern. Doctrina machiavelică nu 
„are. de scop să dea o formă, oarecare organizării. sociale; 
„este o teorie de guvernământ, pusă la dispoziţiuinea. tuturor 
şi: care convine.oricărui guvern democratic, conser valoi, fie 
„republică sau monarhie. 

:Machiavel- se pronunţă pentru libertate insă. cu conili- 
“ ţiune de a, se respectă. egalitatea care nu: se poate, obţine 
„decât suprimând nobleţa. Această suprimare convine negreșit 
foarte bine tiranilor.-pentrucă. după cum. capul. statului .se 

loveşte. sau'nu de:o.clasă conducătoare însemnată, acţiunea
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sa e mai slabă 'sau mai puternică. Vom vedeă, mai târziu 

cum.în Franţa slăbind noblețea s'a întărit regalitatea, pe 

când în Englitera crescând puterea nobililor coroana a de- 

“venit o ficţiune, | | | 

Machiavel povăţueşte şi Principelui şi poporului teroarea 

şi trădarea. Democraţia sângeroasă pare a fi scopul acestei 

doctrine singulare. Atunci: când prin simplă intimidare ti- 

ranul nu poate guvernă el trebuie să meargă . mai departe 

'şi să suprime pe agitatorii care îl împiedică. El explică ad- 

_mirabil şi pledează pentru ingratitudinca politică “arătând 

“pricinele; dacă oamenii politici ar ține seamă de slujbele ce 

le-au fost aduse sar găsi la un moment dat paralizaţi în 

acţiunea lor. E cunoscut cazul lui Scipione_Africanul, învin- 

“gătorul luisAnibal. Invinovăţit de către un tribun după insti- 

gajiile lui Caton că ar fi fost corupt de către Antioh, el sa 

apărat în două cuvinte: «Romani aduceţi-vă aminte că într'o 

zi ca, cea de astăzi am învins pe Anibal la Zama. Să mer- 

„gem la Capitol, ca, să mulţumim zeilor». Poporul l-a urmat 

cu entuziasm, şi acuzatorii au rămas singuri. Cu toate acestea, 

după câteva, zile, din nou :dat în judecată, acelaş popur a 

dat dovezi de cea mai cumplită ingratitudine; Scipione a fost 

-osândit la exil. Ia : o 

| Mâchiavel se pronunţă pentru superioritatea republicei 

“ca formă de guvernământ, şi aceasta mai mult pentrucă e 

| -recunoaşte_ principiul elecţiunci._ Apărătorii lui Machiavel in- 

voacă patriotismul și dorinţa de liberiate. El dorcă unitatea 

  

* Italiei gi-credeă” că humai-prin asemenea mijloace sar puteă 
” obțiie” InYdiscursul pe care l-a făcut asupra lui: Titu Liviu 
"se arată foarte liberal. Machiavel a adus-un mare 6rviciu 
politicei. El e cel dintâi care a tratat politica din punct d 
vedere realist şi a înlocuit argumentaţiunea & priori şi C0- 
mentarul textelor, prin studiul şi analiza faptelor; el a sta- 

bilit influenţa. şi rolul. istorici în politică. E ăd&vărat că â 
introdus dreptul minciunăi si fraudei, imoralitatea, în arta 
de a guvernă, posteritatea nu are însă: decât să depărteze 
coace e rău, să oprească ceeace e bun și să primească COn- 

cepţiunea înaltă şi precisă pe care a avut-o despre politică. 
In secolul XVII doctrina lui Machiavel a, fost aprobată
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pe jumătate de fundatorul filosofiei moderne: Descaries, în- 
tr'o scrisoare către principesa Elisabeta. Descartes 'dezapro- 

bând oarecare teorii ale lui' Machiavel, admite că faţă cu 

inamicul totul e permis. Intre adepţii cei mai însemnați ai - 

lui Machiavel, a fost t și Richelieu, deşi a fost tare combătut 

-. în secolul XVI şi mai cu seamă de protestanți şi jesuiţi. 

Aceşti din urmă îl combăteau numai În teorie, pentrucă e 

ştiut că jesuitismul practică maxima „scopul scuză mijloa- 

cele“. Doctrina „scopul scuză mijloăcelâ“nu-se poate ad- 

mite, căci caracterul esenţial alacţiunei morale e tocmai de 

a fi bună prin ea însăşi, independent de rezultatele sale. 

D6ctrina contrarie e ar fi I&gitimarea regicidului, asasinatului 

politic şi atâtor. mijloace_« odioase, ŞI imorale întrebuințate în 

trecut. . 

  

$ Il. SECOLUL XVI. 

169, Reformma._religioasă a introdus două mari idei: li- 

bertatea politică şi cea religioasă. Din momentul ce reforma, 

permite cercetarea, discuţiunea credințelor religioase, ea nu 

putea. să nu admită, şi „cercetarea _ideilor _politice. 

170. Hubert Languet.— Dintre toţi publiciştii şcoalei retor- 

miste, cel mai însemnat e francezul Hubert Languet, pentru 

că a pus baza politicei moderne, stabilind teoria contractu- 

lui între rege, Dumnezeu şi popor. Până aici în guvernă- 

mânt se zicea. că mijloceşte numai un: contract între: rege 

şi Dumnezeu. Languet_face-s să-intervie: şi_:un al. treilea. fac- 

„tor, unicul adevărat: : poporul. Regele, după Languet, e e obli- 

“gat nu numai i_câtre_„Dumnezeu,_ci şi către popor, € care:e 

“parte contractantă. Am văzut. de altfel în expuncrea a doctri- 

nelor tecratice că suveranul deţine dela Dumnezeu puterea 

suverană, iar dela popor._puterea reală. —... 

Această doctrină, s'a, sanctificat prin revoluţiunile- en> 

_gleză,. americană _şi. franceză. ' Poporul a creat ) regii, zice 

Languet, şi acest principiu-e recunoscut ; chiar de: dreptul 

român, şi anume prin lez regia, prin care poporul a cedat 

drepturile sale împăratului. Aci Languet afirmă o eroare, 

căci lez. regia e o lege imaginată de redaetorii codului jus- 

92958. ” - , MN
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tinian, pentru a explică cum împărații au uzurpat puterea; 

nu se ştie nici data precisă, nici în ce'împrejurări a inter- 

venit: această” pretinsă lege. Chiar titlul ei,.cuvinte fabricate, 

ne dovedeşte “invenţiunea acestei legi, închipuită pentru a se 

zice că poporul: roman. d6 _bună,. voc a. renunţat, la. - Arep- 

turile- sale. - : E 
Capul Statului n'a putut: prescrie dreptul pe care l-a 

uzurpat, pentrucă. dreptul poporului, puterea lui, există tot- 

deauna, e aceiaşi şi nu se poate confiscă de nimeni. Dacă se 

cedează cuiva "exerciţiul. puterii de către popor, aceasta se 

face şi trebue să se facă numai pentru un timp oarecare si 

pentru utilitatea, poporului; când se abate dela. datoria lui, 

acela . căruia 's'a “delegat exerciţiul puterii, magistraţii, au 

dreptul de a-l constrânge cu sila la îndeplinirea datoriei, și 

dacă e.un uzurpator, poporul are drept să-l răstoarne, fie 

chiar prin revoluţiuni violente. 

171. Mariana. — In secolul XVI, : Mariana. se distinge 

printre publicişti -prin' cartea sa De »_ Rege et regis_tn înstilulione, 

“ în care susţine: doctrina  tiranicidului; “adică dreptul pentru 

popor casă. suprime. viăţa_tiranilor. Lucrul însă e curios: 
Mariana șovăeşte “ asupra mijloacelor de - suprimare a vieţei; 
aşă spre exemplu, cl examinează cestiunea: prin otrăvire 

sau ti tăerea, „capului? şi dezaprobă otrăvirea, sub cuvânt că e 

  

„în mod inconştient! 
"472. Bacon. = Publicist, moralist şi om politic: foarte în-,, 
semnat în secolul XVIa fost Bacon,-scriitor-englez. El imiza 

“tează. doctrina machiavelică, nu ca principii ci ca. metodă. 
Bacon susţine şi el ideea că politica 'e artă nu ştiinţă, şi că: 

e supusă, la j recepte, nu la legi. Din toate 'teoriile lui poli- 
tice, cea măi însemnată e aceea care şi azi e recunosculă 

ca. o docţrină, serioasă şi întemeiată, pentrucă se bazează pe 
"observaţiunea faptelor, e feoria tu burărilor politice. Fl sta- 
bileşte că în agitaţiunile politice “trebue să deosebim : prog- 
aur -emulțurniri mari, excese de presă; materialuri, 
Pr i ine, ei menilor fără: merit, instigaţiunea pute- 

or enerdii, a împărţi partidele, a pune pe şefi în 
intrigă unii cu alţii, a schimbă guvernul. Această observare 

a
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a lui Bacon e foarte exactă, “pentrucă chiar şi azi turbură- 

rile. politice, că şi erupţiunile vulcanice. se ănunţă mai di- 
nainte, prin oarecare rumori, agitaţiuni, mai întâi prin presă, 

"mai târziu în întruniri publice,.de multeori pe stradă. Mate- 
rialurile ce se exploatează în aceste agitaţiuni sunt crizele 

economice, lipsa de bucate, lipsa de pământ, înaintarea celor 
fără merit ; puterile străine de multeori ne fiind în armonie 

cu guvernele din ţara contiguă fomentează nemulţumirile şi 
organizează de multeori manitestarea lor, introduce poliţie. 
se»retă. In sfârţit de multeori singurul remediu e schimbarea, 
buvernului şi poate chiar a, câpului Statului. Slăbiciunea lui. 
Bacon este de a nu se fi-ajutat_în_ destul de principii, de 
dreptate, de libertate, ci mai mult de_strategia_politică: —-.-:-- 

173. Diferite doctrine. — _Borlin e primul care a apropiat : 
- studiul politicei de al dreptului, ceeace a făcut. după dânsul 

şi Motesquieu. Thomas : Morus, îmbătat de seritimente .uma- 
nitare, imaginează un Stat, unde bunurile să -fie în comun, 
căci proprietatea e cauza tuturor inegalităţilor. In Statul lui 

- toţi lucrează. Principiul guvernământului, după dânsul nu e 

ereditatea, ci alegerea. Canpanella, în scrierea Civitas -Soli,__ 
imaginează o republică teocratică în care şi femeile şi copii 

trebuesc să fie în comun. “ 
„Mai sunt în sfârşit o mulţine d de scriitori, italieni, fran- 

cezi, germani şi olandezi, mai mult. sau mai puţin obscuri, 

“cari variază doctrinele. examinate până aci, introducând mai 

"mult sau mai puţin elementul personal al fiecăruia în scrie- 
rile lor. Aceşti scriitori se numesc inonarhomaci, şi doctrinele 

lor sunt inspirate de democraţie. 
174. Şcoala drentului natural. — Iugo Gr otius,, juriscon- 

sult olandez (1583—1645), a scris Aare liberum, Dreptul de 

puce şi vezbel. EI laicizează dreptul și în scrierile lui se ob- 

servă. tendinţa de a, liberă pe individ scparându-l de noţiunea 
de cetăţean. El întemeiază dreptul pe rațiune şi stabileşte că 

“FEptiil este de c origină dumnezecască, “Da, :omul este liber, . 
dar şi aci Grotius se întâlnește cu Hobbes,-el poate să abdice 

„dela, această libertate a lui printr'un contract sau să o piardă 
printr'un război 1). o 

  

_2) Charmont J. Za renaissance du dr oi nalurel.
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Pufendor[_(1632—1694), German ca discipol al lui Gro- 

tiu$ pune ca băză a dreptului, dreptul natural şi morala, ale 

cărei principii se pot determină materialicește. 

_* 115. Hobbes. — Sistemul democratic, mai însemnat e al 

lui Hobbes, publicist şi filosof englez. Hobbes 1), consideră pe 

oameni ca contractanţi care au convenit să lucreze împreună. 

In convieţuirea umană aorinţa fiecăruia dintre noi, e să caule 

cât se poate plăcerea, binele, şi să evite răul, durerea. Omul 

pe pământ nu e făcut ca să sufere. De aci şi concluziunea, 

că tot ce procură_plăcere e util, tot. ce cauzează durere e 

vătămător şi protivnic Scopului "omenesc; Doctrina socială 

va trebui dar să caute a înlesni pe cât se poate satisfacerea 

plăcerii 'şi evitarea durerii. Omul însă, nu poate prin el 

însuşi să-şi satisfacă dorinţele, interesele, plăcerile sale, căci 

DOG die 

piedici care se împotrivesc la 'realizarea dorințelor lui, încât 

el e nevoit să-şi unească forţele lui cu ale altora, asociindu-se. 

- Omul, zice Hobbes,; e prin natura lui anti-sociabil, căci el'eo - 
oa 4 . . ÎL FI OR i PCA : 

fiinţă egoistă şi ceeace e in: conformitate cu dorinţele lui, va 

fi de multeori. contrariu cu dorinţele altuia; ca să-și facă o 

plăcere, el.va trebui să paralizeze pe altul, care va aveă 

aceiaş dorinţă; interesul lui se va.cioeni de multeori cu in- 

terese opuse: homo _homini lupus, e starea, lui naturală. Asă 

fiind, convieţuirea socială sar reduce la un bellum omniu 

„contra omnes, la, un rezbel_ general, continuu şi permanent, 
„în care negreşit cel mai tare ar triumfă. Forţa fiind atunei 

bază dreptului, în numele. cărei legi ar mai puteă protestă 
cel slab, oprimat? Această stare de lucruri, făcând dar îm- 

posibilă. plăcerea, binele, fericirea, iată, zice Holbes, că ne- 
cesitatea, înlocuirei acestei 'stări de rezbel prin o stare de 
pace, se impune dela, sine. .Dar pentruca. să:poţi-trăi. în pace. 

Aa trebui o înţelegere comună: fiecare să renunţe la dreptul 

fi ! aimitat ŞI absolut asupra tuturor lucrurilor; vor trebui 
na („concesiuni mutuale, în virtutea unui contract, a-unti 

„Iată cum apare în teoria lui Hobbes, teoria contractulti. 

    

') Hobbas: Decive. e 

e_ prea slab. Sunt atâtea împrejurări defavorabile, şi atâtea.  
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Contractul însă nu ar servi la nimic, dacă părţile nu-l res- 
pectă. In dreptul civil modern, contractele nu sunt: numai 
nişte deziderate, nişte -idei abstracte, ele sunt investite cu ca- 
racterul obligativităţii prin diferitele mijloace puse la. dispo- - 
zițiunea părţilor. contractante. Acelaş raţionament îl face şi 

Hobbes pentru organizarea lui politică; contractul necesar, . : 
pentruca oamenii să trăiască în societate, trebue să fie in- - 

„vestit cu caracter obligatoriu; trebue instituită o forţă .care - 
să constrângă la facerea concesiunilor făgăduite pe cei care 
nu se ţin de angajamentele lor. Ei bine, cine are să exercite 
această putere ? Mai mulţi sau unul singur ? Cum va lucră? 

Prin libertate sau prin despotism ? Hobbes, amic şi curtezan 

al lui Carol II, răspunde că sancţiunea contractului social şi 

politig, va constă în despotism, în exerciţiul unei puteri ab-. 
olute, încredințate unui singur om,_care e capul Staţului. 

Intre monarh şi supușii săi, filosoful: închipueşte un contract 

(prin care dânşii convin a-i transmite toate drepturile lor. 

Acest contract. e de un caracter însă cu totul ciudat şi ex- 

traordinar, căci el leagă pe supuşi, pe delegaţi, dar'nu leagă 

pe monarh, a cărui mână rămâne liberă, a cărui voinţă. e 

“absSlută şi face lege. “Dacă l-am..obligă şi pe dânsul, zice 

Hobbes, l-am une într'o situaţiune egală cu supuşii lui şi 

atunci unde e superiorul care să aibă o acţiune asupra iife- 

riorului lui ? Necesitatea aceasta de a aveă un_superior, ne 

impune. datoria. să creem .. obligaţiuni pentru. supuşi, nu 

pentru superior.. Vrei să ştii dacă un fapt constitue un furt, 

un adulter, un omor?. Intreabă legea civilă, operă a“despo- 

tului, şi după cum îţi va răspunde ca, astfel va trebui să-l 

consideri. 
Teoria lui Hobbes e mai mult decât greșită, e_ absurdă, 

! pentrucă—pleacă_ de dela, o idee falşă, 2 aceea că omul eo fiinţă 

anti-sociabilă_ prin_natură_lui lui. __ 

| Sunt doctrine care pleacă că dela idei exacte, cum vom 

vedeă că e întru câtva doctrina. lui Rousseau—chiar Platon . 

şi Aristot pleacă de multeori dela idei exacte—şi cu toate 

acestea ajung la consecinţe greşite; cu atât mai mult cuvânt 

i vor ajunge la concluziuni falşe, cei care pleacă dela, premize 

tot falşe. 

e
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E falş .punctul de plecare al lui Hobbes. Omul eo fiinţi 
- sociabilă şi aceasta .ne-o arată însăşi. organizaţiunea lui fizică, 

La'ce ar servi omului. facultăţile comunicative, cum e vor- 

E birea, şi.cele afective, iubirea,: dacă el ar [i destinat să trăiască 

singur, izolat? .. e ec e 

—— 116. Oricât de absurdă însă e teoria lui Hobbes, ea are 
importanţă, deosebită; pentrucă e germenul teoriei contrac- 

“tului, din care are să nască. mai fârziu libertatea. Din doc- 

“trinele lui Hobbes putem să consiuârâm ca derivată şi duc: 

trina lui Jurieu!), precum aflăm puncte de contact şi in teo- 

riile lui LocA6, (filosof, moralist, pedagog şi om politic), con- 

silier al lui Vilhelm de Orange. Și Locke presupune o stare 

presocială, şi Locke presupune că oatm6nii au format societăţi 

în scopul de a-şi apără libertăţile individuale. Puterea este 
încredințată. unor delegaţi; dâr poporul rămâne suveran. El 
combate teoriile lui Robert Filmner2), care au făcut zgomot în 
Anglia la apariţia lor. i 
„Richard Cumberland .(1632— 1718) episcop din Peterbo- 

roug refutează sistemul lui Hobbes sub titlul: De /egibue 

naturae disquisition philosophica. 
| Doctrinele le-au formulat mai în urmă în Olanda: (e- 
rard Nooudt (1G47—1672); în Elveţia: Barbeyralk (16174—1741) 
comentatorul lui Grotius, lui Puffendorf, lui Noodt; DBurir- 
maqui: (1694—1148). In Franţa doctrina a stagnat până 1 
apariţia cărţii lui Montesquieu: IPesprit des lois, precedat de 
Bossuet, Fenelon, Lalbbe de Suint Pierre şi teoriile emise întrun 

fel de club întemeiat în Franţa în' 1724, numit ZEntresol, de 
„către abatele Alary.- TI 

„_MONTESQUIEU . * 

torină Te Pormelo de guvernământ. — Montesquieu admite, trei 
gislaţiune s a mânie care corespund la trei forme de le- 
Dau morile la trei norme de morală: 1) la i dirtule în dome- 

corespunde forma de guvernământ republicană; 
  

  

1) Lettres pastorales 1688) și 2 ; e (1000) 
2) Paul Jaheie u s € ) și Zes soupirs dela France esclave (1090) 

t, Vol. II, pag. 308 ssq. 
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2) li onoare, i în. domeniul. moral, corespunde. m monarhia; 3) la 

te:nere, în domeniul moral, corespunde despotismul.” Montes-. 

quieu defineşte în mod aristotelic republica, făcând, deosebire 

între: republica, democratică, i în care suveranitatea. aparţine 

poporului. şi între _republica aris stocratică,.. in care suverani”. 

  

—— tatea o exercită o anumită_clasă. [In prima, formă. de guvernă- exercita | 
mânt, republica, poporul îşi alege magistrați, căci poporul, 

„spune Montesquieu, ştie admirabil să-şi aleagă. magistraţii. _ 

EI nu are decât să se călăuzească de lucruri care nu se pot 

tăgădui. şi. de fapte care cad sub. simţuri. EI ştie. indeajuns 

că un. om a fost adeseaori. în război; că a.avut cutare 

sau cutare izbândă; el este deci destul de volnic să-şi aleagă 

un, „general ), 

  

. Prin virtute şi prin această concepţie Montesquieu se 

apropie de doctrinarii eleni;. el. înţelege acea virtute politică, 

adică iubirea de de patrie şi. de egalitate. EI indică .mijloacele 

de -guvernământ ale “republicelor, care constau în tendinţa 

de a, liberă: pe: popor din suferinţele lui şi de a nu-l înăbuși 

în opresiune. 
Montesquieu examinează apoi . elementele guverniimân- 

tului monarhic, care este «domnia unuia singur: peste mai 

  

- mulţi, după anumite legi», şi arată că monarhia nu poate să 

subziste fără: nobleţe, fără prerogative, şi fără, privilegii. 

Despotismul este domnia unei singure voințe, măi presus 

însă de orice lege. Intr'un asemenea, guvernământ nu poate 

“să existe nici virtute politică, nici onoare; totul e teamă, forţă 

şi supunere; prințul de o parte de cealaltă parte poporul 

care nu există şi nu are valoare, ţinut în ascunzătoare, şi 

în ignoranță desăvârşită. 
Astfel fiind alcătuite guvernele, ele pier însă dintro 

singură pricină, şi anume din propria-lor. corupţie, | 

„ Montesquieu vede deci în orice formă de guvernământ 

un spirit şi un corp, spiritul fiind.morala_lui curentă. Când 

spiritul se degradează atunci guvernul piere.. 

„Această teorie celebră a celor trei torme de guvernă- 

mânt şi-a aflat critici care susţin că Montesquieu_face _con- 

1) Esp. des lois. LI], e II.
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fuzie şi e'arbitrar. Cu nimic nu explică, de pildă, ce deose- 

pbire este între monarhie şi absolutism. Şi într'o formă și 

întralta există domnia $ şi voinţa_unuia_singur._. 

Două fapte dau în deobşte naştere acestor două, forme 

de guvernământ: iubirea de repaos şi iubirea de libertate; 
aceste două tendinţe spre care aspiră sufletele noastre intru” 

cât pentru neatârnare ea este necontenit în luptă crâncenă 

şi pentru repaos setea sa este nemărginită. Negreșit unifor- . 

mitatea, vieţii, echilibrul social, liniştea chezăşuită. pentru 

fiecare convin acelora care susţin forma. de guvernământ 

monarhică ; din potrivă, războiul necurmat pentru neatârnare, 
  

zbuciumul şi spiritul critic a tot ce se face, a tot ce se vede 

şi a tot ce se aude determină forma de guvernământ demo: 

cratică. In această, formă. fiecare caută să se supună numai 

la_teeace se_cade, se_pare.drept şi echitabil ;. fiecare caută 
„să ia parte activă Ja, viața publică a- Statului şi totul e, în- 
temeiat pe egalitate. De 
Alături de principiile constitutive Montesquieu cercetează 

şi principiile de conservare ale acestor forme de 'guvernă- 

mânt. In primul rând virtutea este principiul Statului. Vir- 

tutea este temelia oricărei forme, at onaririeă fie TEpt- 
blicană, şi numai abuzul sau abaterea dela normele de vir- 
inte, dela principiile. de justiţie şi de. echitate, fie printro 
libertate desfrânată când fiecare îşi îngăduie fără limite orice 
fantazie, fie printr'un abuz de putere în formele aristocra- 
tice, toare acestea atrag după ele nimicirea Statului. 

Am vorbit până acum despre formele republicană şi 
monarhică de Stat. Am arătat că Montesquieu întemeiază 
pe principiul de temere forma despotică. Hobbes îşi închipuie 

Statul NE ue e jEuvernământ ca idealul spre care tinde 

este fundamentul. ei insenane Pa ei ea DU x al semnează o 'abdicare din partea supu- 

şilor atât dela libertatea cât şi dela repaosul lor. De .aceca 

infăţişându-s6 a ia Mini sa impus închipuirii supușilor 

de respect până, la, adopte aurald, fantastică, vrednici 
Ace i fo Ș 

este trei forme de guvernământ care corespund celor 
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trei principii morale alcătuesc sistemul lui Montesquieu. Nea- 

părat, el susține monarhia, căci numai monarhia cheză- 
şuieşte şi liniştea şi vrednicia, omenească, fiecare. individ 

păstrându-şi individualitatea. Şi cinstea, neştirbite, decât nu- 
me intrată e cât e nevoie de a constitui, acea forță, care 

Montesquieu cuprins de teoriile timpului şi de Franţa 
frondelor, admite un corp legislativ care să făurească legile. 

„178. Legislaţiunea. — Pentru a asigură liniştea şi vrednicia 

„omenească el inzistă asupra unei legislațiuni superioare Si. 
cercetează, legile în raport cu. raţiunea omenească. - 

EI DIEacă dela ideea, că legea, fie socială, fie politică, 

fie civilă, e «raţiunea omenească, întrucât guvernă _popoa- 

rele». Insă tăţiunsă Omului prin frea ei este relativă şi 
“schimbătoare. Nu_toţi oamenii din toate timpurile. şi chiar. 

din acelaş timp însă. din deosebite locuri au aceiaş rațiune; 

rezultă. dar că şi legile vor variă după configuraţiunea so- 

„lului, după variaţiunea, . climelor,. după felul de vieţuire al 

poporului, după înclinaţiunile. lui şi mijloacele de care dis- 

pune. Cu chipul acesta, ne explică Montesquieu pentruce, de 

pildă; oamenii dela nord, au un caracter, moravuri şi alte 

legi decât cei dela, miazăzi. 

După această teorie a lui Montesquieu noi ar trebui să 

conchidem că justul şi injustul nu există, şi că sunt noţiuni 

cu totul relative. şi care depind de_ de creaţiunea legii. Că prin 

urmare e just ceeace e potrivit cu legea, şi injust contrariul. 

Montesquieu însă, printr'un fel de contradicţiune, inzistă, în N 

ideea contrarie, şi afirmă că înainte de a fi fost alcătuite 

legile, justiţia, există. El: se sileşte a ne dovedi că. justul şi 

injustul nu sunt dOuă noţiuni factice, schimbătoare, plăsmuite 

de om; că aceste noţiuni există & priori. A zice că nu e just 

sau injust decât numai ceeace ordonă legile pozitive, e a 

zice. că înainte de a fi trâs cercul, razele lui nu erau egale. 

Precum însă razele sunt egale â priori, fără a fi trebuinţă 

ca pe hârtie să desemnăm un cerc ca să se învedereze 

„acest lucru, tot astfel şi acţiunile omului sunt juste sau in- 

juste, independent de lege, independent de faptul dacă s'a 

scris său nu un cod, dacă s'a promulgat sau nu o lege. Legea,
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- poate să, dea. aci iunilor omeneşti. caracterul de legale sau 

"inegale, nu.le poate însă da caracterul de juste s sau injuste, 

" echitabile sau neechitabile. .. .” o 

Cineva. poate foarte bine să se contorme cu întocmirile 

codului, fără ca, cu toate. acestea acţiunea sa să _fie moral- 

mente bună. ! Dacă sunt mulţi oameni care găsâs6: mijlocul 

—ză se strecoare între codul civil Şi penal, necum între morală 

şi codul civil! , 

Contrazicerea,. ce se pare. că, “există între cele două afir- 

măriale lui Montesquieu e este numai la suprafaţă. “EI singur are 

grijă să ne spună că dacă. din punctul de vedere al ordinei 

rațiunii omeneşti, din punct de vedere general al_armoniei__ 

universale legile:sunt_raporturile. necesare ce derivă din natura. 

“iucrurilor._Prin aceste cuvinte Montesquieu dă o a doua de- 

finiţiune a legii care corespunde mai exact cu noţiunea. ci. 

Cea dintâi definiţiune este privitoare. la legile pozitive pe 

= relaţiunilor. dintre om şi societate, legile sunt . expresiunea 

care le face omul şi aceste legi sunt” foarte “ ariabilo după ” 

* condiţiunile _ in care se găseşte el: A- doua e 6 definiţiune 

câre nu se referă numai la legea pozitivă ci la toate legile 
universale, la toate ordinele de idei, fie că e vorba de legile 

la care e-supus omul, fie că e vorba de legile care cârmuesc 

corpurile neînsuileţite. Prin urmare dacă vrem să cunoaştem 
legile atât cele care cârmuesc universul, lumea insufleţită şi 
neînsuflețită, cât şi cele care reglementează în special rela- - 

_ţiunile.- sociale, trebuie să cunoaştem natura lucru urilor expre- 
- siune: filozofică ce îmbrăţişează, tot ce există şi prin urmare 
_ şi 1 pe om. i 

Să ne dăm bine seamă de înţelesul acestor două cuvinte. 
Lucrurile, oamenii nu sunt în stare de_izolare. In lumea vă- 
zută şi nevăzulă „totul se înlănţuește prin legături universale. 
Nu numai că oamenii sunt în raporturi vnii cu alţii dar 
chiar dacă am -cuncepe un om izolat de ceilalţi această sor- 
țare a închipuirii nu ne-ar servi la nimic, căci cecace ne 
preocupă pe noi e convieţuirea, socială, e problema organi- 

zării sociale; ori problema aceasta presupune raporturi între 
oameni. 

Oamenii sunt unii cu alţii în raporturi mai mult sau 
N 

n 
o 
i
 
a
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mai puţin fatale, căci cei care ar vreă să le suprime ar * 

schimbă chiar firea omenească. Raporturile fiind indispen- 

sabilo, rezultă că şi legile sunt riecesare, şi că ele au existat . 

chiar mai înainte de a; fi.traduse în legi pozitive, învestite 

«cu sancţiunea omenească. Alături. cu legea pozitivă existând 

o lege naturală, adică â aceea care rezultă, din natura lucru- 

rilor şi care e idealul către care tinde legea. pozitivă, con- 

chidem că e, just..nu ceeace e conform cu jegca” scrisă, 

- aceasta e legal fără a fi totdeauna a juste ci tot. ce e conform cu_   

Toată greutatea pentru. noi îe dea cunoaşte adevărata _ fre __ 

a jucrurilor şi toate legile pe care istoria politică a popoa- 

relor ni le arătă ca, legi greşite nu au fost astfel decât pentru 

că sa isnorat natura Jucrurilor. De pildă, castele în India 

au existat pentrucă s'a, ignorat natura omului. De ce legile 

«pozitive moderne sunt superivare legilor vechi? Penţrucă in 

timpurile actuale, graţie studiilor filozofice, anatomice, mo- 

_rale, etc. sa cercetat şi cunoscut-mai _) bine firea, omului. 

Din punctul de vedere al formulării, definiţiunea lui 

Montescyuieu se poate critică nefiind tocmai corectă. Ca, idee 
este: însă definiţiunea. cea mai bună ce s'a dat vreodată, 
pentrucă convine la, toate legile, fie pozitive, fie. naturale. 

Am .zis că din punctul de vedere al cuvintelor ea trebuie 
să fie criticată şi în adevăr: legile nu pot să fie raporturi, 

căci prin raport înţelegem modul de a fi al unui lucru. Astfel 
când zicem, de pi!dă, că Primus este mai cult mai inteligent 

decât Secundus, înţelegem că Primus se găseşte în condițiuni 

de organizare fizică şi educaţiune intelectuală, deosebite de 
“acelea în care se aţlă Secundus. Raportul dintre Primus şi 

Secundus e o consecinţă, un efect al unor cauze.. Dar legile 

nu sunt consecinţe, nu sunt efecte. Legile sunt însăși cauze. 

Raportul e consecinţa unei stări de lucruri, legile nu pot fi 
raporturi. 

Pentru a evită confuziunea la care dă loc cuvântul ra- 
port, noi vom preferi o altă definiţiune, care conţine acecași 
idee dar o exprimă mai exact: legile sunt condiţiunile. ne- 
cesare, esenţiale pentru existenţa lucrurilor: fiinţelor. Această, 
ASTEiŢI iune o găsim în lucrarea care a servit lui B. Boe-
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'- rescu ca teză de d6ctorat, intitulată: Des delils el des peines. 

Definiţiunea dată de Boerescu răspunde la toate ordinele 

- armoniei universale. Să luăm câteva pilde: o plantă ca si 

înflorească, un om ca să-şi perfecţioneze facultăţile lui, tre- 

buie să se alle în condițiuni determinate. Floarea va ave 

trebuință, de aer, apă, teren. favorabil. Omul va trebui să-și 

imagazineze în creer cunoștințe multiple, să-şi pună în acti- 

. vitate facultăţile lui. Aceste condițiuni sunt necesare, fatale, 

şi fără ele nici „Planta nu va înflori, nici omul nu se va 

'desăvârşi. 

| Legile la care trebuie să se supună pianta, omul să fie 

ele. oare toate necesare în acelaşi grad? Legile rezultând - 

din natura lucrurilor variază ca şi ea; sunt unele legi fa- 

talmente necesarii, sunt altele care nu sunt decât moral: „_IMOra- 

_mente. necesare... —-- 

Legile fizice sunt necesare în înţelesul că, sunt fatale 

şi imuabile; omul nu le poale violă. Dacă sar încercă să 

le violeze e] -cel dintâi va cădeă, victimă îndrăznelii lui. Aşi 

de pildă omul ca să trăiască, trebuie să respire un aer ne- 

viţiat de elemente otrăvitoare. E o lege necesară existenţii 

omului. Să presupunem că cineva încercând să nesocotească 

legea fizică se. va încăpăţână să trăiască întrun mediu înă- 

buşitor. Va muri. Legca fizică e fatală, imuabilă. 
_E vorba_de_o_lege_morală, internă? Și în acest caz ca: 

racterul lor fatal și imuabil face ca omul să nu le poată 
călcă, : Să ne închipuim un om care şi-ar-propune să nu mâi 

cugete, să nu mai voiască, cu alte cuvinte să_violeze. legea 
psichologică, care face ca omul sănătos și în întregimea 

— minţii lui, să "cugete, „să, voiască, să-şi. aducă, aminte. Să pre- 

supunem un om care vreă, să conceapă un triunghiu cu 
dou anShuri, să nosoco eascii O lege. metafizică. Va izbuti? 

douii laturi. e] atu pa când va zice: să concep un patrat cu 

“a zice: să fi ne va vede patratul cu: patru laturi. Când 
Ada cuget tocmai atunci el va cugetă. Când 

va luă hotărîrea să nu mai voiască atunci el va voi. În 
altfel el ar fi un nebun. 

despre ca însă acoorea de o lege morală _ezternă, adică 
egi care privesc pe om în Taport cu
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„ceilalţi oameni; necesitatea legii nu_mai_c_ fatală. Aceste legi 

necesarii omul le-poate'violă. De pildă: trăim mai mulţi îm- 

preună; fie legea, morală, fie cea, pozitivă, care reglemen- 

tează, raporturile între noi, ne.spune că trebuie să ne res- 

pectăm drepturile unul altuia. Să presupunem cu toate 

acestea, că unul dintre noi, înpotriva, prescripţiunilor legii 

naturale, sau în potriva dispoziţiunilor codului civil ari penal, 

loveşte pe altul îi violează dreptu! de proprietate, şi îl îm- 

piedică de a se dezvoltă: acel care comite asemenea fapte 

s'a degradat. Din fiinţa liberă el a devenit opresor,. şi din 

fiinţa liberă a vecinului său el a făcut un oprimat. Viola- 

torul va aveă poate remușcare, va. fi disprețuit, pedepsit de 

ceilalţi, nu este însă mai puţin adevărat că a violat legea 

externă. Şi tocmai pentru -a da şi legii morale externe ca- 

racterul necesităţii absolute, va trebui să creem o sancţiune 

pozitivă.. Pentru a constrânge pe fiecare. dintre :noi să nu 

violeze legile de convieţuire . socială, închipuim pedeapsa. 

Avem siguranţa că nimeni nu poate să violeze legile. fizice 

şi morale, căci am văzut că însuși violatorii cad victime 

“cutezanţei lor. Legile morale externe nefiind fatale şi imua- 

bile prin firea lor, trebuiesc prin voinţa omului să devină | 
Pa ai nea 

Jegi-obligatorii-şi-necesarii ca “şi-celelălte._ 

119. “Ortolan | jan defineşte legea o necesitate de acţiune sau 

de inacţiune... Definiţiunea lui nu este complectă, de și e în 

aceeaşi ordine de idei cu definiţiunea lui. Montesquieu. E 

neexactă pentrucă. nu toate legile sunt obsolut necesare. 'O 

lege privitoare la, faptele omului devine necesară nu prin 

natura, ei ci prin voinţa unui singur om, a legiuitorului. E 

necomplectă, pentrucă nu convine oricărei ordine de legi. Nu 

"orice lege e o necesitate de acţiune. -Aşă, de pildă când alir- 

măm că legea metafizică cere ca orice deal să, aibă v vale, 

ce acţiune sau inacţiune e în acest fapt? Când triunghiul 

are trei unghiuri ce acţiune e aceasta?. 
Unii jurisconsulţi au primit definiţiunea lui Ortolan ca 

bună, restrângând-o. la legea pozitivă, şi complectând-o in 

chipul următor: „legea € o regulă de acţiune stabilită prin 

voinţa unui superior egitim”. Acest. superior variază după 

“timp şi'loc. Cate odată e e un singur om căruia i se deleagă. 

în
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toată puterea, 'cum e -în sistemul lui Hobbes sau in statele 
absoiutiste, spre exemplu în Turcia, unde mai ales în trecut 

voinţa - Sultanului” cră lege obligâtoare pentru toţi. Acest su- ' 

peror legitim în cele mai' multe. state, e societatea în întregul 
„ lucrând. fe: direct, fie prin delegaţiune. 

Din toate definiţiunile legii cea mai plastică ea lui 
Montescuieu. 'Tendinţa fatalistă a, doctrinei lui căci legea e 
întrucâtva fatalistă din clipa ce e necesară,-o regăsim la 
Savieny, care combate cu înverșunare codificare, întrucât 

"dreptul evoluiază şi legea nu face. decât să constate această 
evoluţiune: necontenită-şi-fatală -şi.o găsim și în_Teoria fala- 

„dismului a, scriitorului român Vasile Conta.!), ca care zice: „0 
'-naţiune este rezultatul. mijlocului în care trăeşte şi mijlocu- 

rilor în care a trăit. Mersul său în cursul vremeii e supus 

la niște legi fixe, neînlăturabile care nu se deosebeau întru 
nimic de cele care cârmuiesc lumea fizică“. Conta nu mai 
face deosebire! între: legile fizice, morale, interne și „externe, 
el la toate le dă acelaşi caracter de necesitate, „Şi aci e eroarea. 

Zlui. “Teoria lui: Conta este supresiunea oricărei. voințe, 4 e ne- : 

 gaţiunea, liberului arbitru. In organizațiunea socială elementul 
istoric ar fi totul; elementul filozofic adică ideile abstracte, 

„idealul nu joacă nici un rol.: „Legile sociale, zice tot Conta, 
nu se deosibesc : întru nimic de cele care cârmuiesc lumea 

fizică“. „Dar noi am văzut că legile sociale, mor: morale externe. 

diteră de cele. fizice prin faptul că nu au acel caracter. de _fala-_ 
„litate pe care îl au legile fizice“. Teoria fatalizmului ne duce 
la triste urmări : despotizmul, poligamia, sclavagiul sunt insti- 

tufiuni necesare, de oarece ele sunt rezultatul unor date îm- 

prejurări. Și dacă astăzi un popor se găseşte în: împrejurări 

identice, va, trebui:să le. reșpectăm. Școala fatalistă, ține ex 
„Clusiv. socoteală: de fapte, nu_şi de. “drept... 

aroșit alta sese din. acest punct de vedere fundamental 
fenomenelor e] analogie: cu legile mecanice al legilor și 

competinjă şi icuo reci pe_care îl_ dezvoltă, de altfel cu multă, 

- ară erudiție, » răposatul scriitor român Spiru 
  

  

!) Basile Conta: Thdorie du fatalisme. Pag. 10 ssq. - 
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Haret). Legile sociale pe care erudituț matematic caută să le 
fixeze prin analogie mai mult decât prin metoadele exacte . 
de experinţă şi de observaţie, scapă controlului. ştiinţific 
tocmai: din cauza principiului abstract: care le domină, şi 
care modifică la infinit mişcările sociale ce se produc. Liu- 

crarea răposatului: Haret este mai mult o operă de.raţio- 
nament. propriu, cu toate că autorul afirmă că s'a întemeiat 

"care o dă legii , „legea este un instrument care lucrează numai 

- atunci cârid_0 forță 6 9 pune în mişcare:, nu are Nicio - pre- 
Ciziunie ştiinţifică, Mai presus de acele forţe .sociale, şi acelea, 
încă nedeterminate, care "hotărăsc necesitatea legii, sau ca 

să ne servim de limbagiul. autorului, mai presus de acele 
«grandori matematice» în domeniul 'cărora îşi mărturiseşte 

ienoranţa complectă?), există principii abstracte. şi ideale 

care dEISiTaI jegile societăţilor: organizate, cu caracterul . 
lor de obligaţiune, şi de constrângere. Vorbind de principiile 
ideale, mărturisesc că.la' baza legilor Statului. organizat se. 

poate ascunde şi acea. lipsă de principii sau diferite meschine. 
interese pornite din răzbunare, din pasiuni, din mobile per- 

“sonali ale acelora câre, cum spune Haret „fac din politică o 
țesătură de expediente, de mici. fiinţe, de mici intrigi, de mici 

“intavaii€3). Societatea aritmetică a d-lui Haret. nu : poate să 

fe acea societate reală, alcătuită din colectivitatea omenească, 

vecinic în fierbere şi crâncenă luptă, tocmai prin variaţia ei 

nesfârşită, de spirit, caracter şi formă, variaţie pe care se. 
întemeiază vecinica, şi generoasa sa emulaţiune. Societatea, 

“nu este, spune Bluntschli,-un instrument fără viaţă, o maşină 

moartă, ci ea are o-vieaţă -şi- viaţa: asta- e-aprinsă,_! fluientă,__ 
nemrginită, jar_ „legile ei variază. la infinit Si. se schimbă în 

nunta şi din. afară. Dar nici nu 1 putem utem vorbi măcar despre 

"acea “societate universală _ce_nici_nu-poate. fi cuprinsă. în -pri- 

ceperea „omenească, ă, din. care..abia -se poate. fixă, o._parcelă. | 
din infinitate şi se poate + organiza întrun ! organizm _sesizabil, 
ădică” în Stat i 

Spiru C. Haret: Măcanique sociule, Paris-Bucarest, 1910. 
N 2 Id ag. 169. 

3) Spiru . Haret: Op. « cit. pag. 6
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Teoria, : fatalizmului. desăvârşit nu ie încuviințată nici 

chiar de:către toţi aceia. care _tăgăduiesc liberul arbitru, căi 

deşi se tăgăduieşte existenţa unei facultăţi abstracte, a unui . 

“dar. special al-omului ce se numeşte 2oin/ă, totuşi ei admit 

că. omul se găseşte_într'o-stare-de-reacţiune.-care. se produce 

din“ părteă fiecării. fiinţe faţă cu împrejurările din.afară. 

Aceste : împrejurări sunt pricinile hotăritoare ale acţiunilor 

ncastre.. Ei. bine, nu trebuie ca, aceste cauze determinante să 

fie trase din domeniul faptelor brute, ci şi din acele ale prin- 

cipiilor abstracte. Conta zice: „împrejurările în care se gă- 

seşte individul - înrâuresc foarte mult facultăţile şi însușirile 

lui; el: vrea ceace împrejurările din afară îl constrâng“. Noi 

răspundem :_omul.nu-est& înrâurit- nuthai de împrejurări, de 

fapte. El este înrâurit şi de. principii abstracte şi faţă cu 

aceste principii se produce întrânsul o recţiune, o afirmare 

de voinţă. Să luăm o pildă: sclavagiul trebuie desfiinţat, nu 

numai pentrucă istoria ne dovedeşte din punct de vedere 

utilitar că avuţiile cresc mai repede acolo unde munca est 

liberă. Noi trebuic-să ne ridicăm mai presus de aceste con- 

-sideraţiuni materiale şi chiar dacă munca silită ne-ar da 

„rezultate mai “bune decât: cea liberă nouă, tot se cuvine să 

cerem desfiinţarea ei, căci sclavia nu_este potrivită cu sim 

—ţământul_de_ justiţie: absolută. | i 

pu „ ROUSSEAU 

» 181. Jean Jacques Rousseau nu poate fi clasat între do 
trinarii de cari am . vorbit până, acum, el fiind .o figură 

parte în istoria doctrinelor politice din secolul XVIII. . 
: „Acest. cugetător celebru întemeează toată Organizarea 

socială pe voinţa, liberă, care este esenţa. firii-omeneşţti. Rous 

seau se întreabă, pentruce trăeşte omul în societate? ȘI râs 
punde, din două :cauze, şi anume: d) pentrucă-e-silit-de ne 

oile.naturii sale; d) pentrucă el voeşte să trăiască în societate. 
Cea Ce ae as zice filozotul: din--Geneva; priveşte copilul 
faca ia e el „ase cu totul slab şi în neputinţă de a-și sati” 

părinţi, în societatea fe iai OnSirans să Stea pe i 
sale. Mai târziu însă când în DgrIjrea, tatălui șia mar S ziu însă, când a ajuns la o vârstă oarecare poale 
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trăi singur, se poate dezvoltă, prin puterile lui. In tocmai 
ca. şi pasărea ce şeade câtva timp în cuib până când aripile 
cresc şi îi permit să zboare din sânul familiei şi să trăiască: 

„izolată. Dar dacă omul: continuă să trăiască în societate: 
aceasta. e numai pentrucă el vrea. “Va, să, zică principiul con- 

am organizat o societate în n mijlocul căreia, trăim până astăzi, 

aceasta, se datorește faptului că am convenit la acest scop, 
că am făcut între noi un contract social. La ce se reduce aşă 
dar problema organizării sociale? „La a găsi o formă de 
asociaţiune care să apere şi să protejeze cu toată puterea” 
comună persoana şi bunurile fiecărui 'asociat şi prin care 
fiecine unindu-se cu toţii să nu se supună decât sie însuşi şi: - 
să.rămână tot aşă de neatârnat ca şi mai nainte“. Scopul 
societăţii fiind neatârnarea fiecăruia nici unul din asociaţi: 
nu poate renunţă la neatârnarea sa, nici a o înstrăină. In 
altfel renunțând unul în favoarea altuia, într'o zi sar putea 
întâmplă ca, toţi să renunţe în favoarea aceluiaşi om şi să 

ajungem astfel la despotizm, ca în sistemul lui Hobbes. 

„Societatea odată constituită cum are să se exercite su- 

veranitatea? Aceiaşi întrebare pe care şi-o propune şi Hobbes. 

Cine are-să ne constrângă la îndeplinirea datoriilor noastre? 

Rousseau răspunde:_voinţa tutulor. Dacă toţi oamenii con- 

tractanţi nu se înţeleă;-aturici neputând aveă voința tutulor 

ne vom mulţumi cu voinţa .majorităţii, principiu admis şi 

în sistemul întocmirii noastre” politics, iiide majoritatea im- 
arenei 

une minorităţii. __ | i 

Sistemul lui Rousseau legiferarea e de atribuţiunea 

celor care compun-St Statul... Aceştia, pot ei să delege puterile 

lor? Asociaţii ă-delege pe unul sau pe mai mulţi re- 

prezentanţi ca: să le facă legile și să-i guverneze 2-Nu,răs- 

>—punde Rousseau, majoritatea..va._ guvernâ_ea_însăşi _fără_ca__ 

să, delege această putere alteia) De aceea nu este nevoie de 

Jelecţiuni; cetăţenii ar” fi neatârnaţi numai în ziua alegerilor N 

“şi i pe _urmă_ar_ fi _dependenţi de de_ aleşii lor. Când cugetăm că 

în state. constituţionale ca a! nostru, cetățenii nici odată nu 

sunt mai puţin jiberi ca, în ziua alegerilor! Prin sistemul 

alegerilor am puteă ajunge apoi ca unul singur să fie ales. 

82958 A i 42



Rousseau nu':admite delegaţiunea suveranităţii şi din: 

trun alt punct:de vedere. Suveranitatea, ca şi libertatea, 
zice. dânsul, e_ una. şi indivizibilă; precum un om nu poale 

“însărcină pe un altul să cugete în locul său, să se miște dela 
"un loc la altul,.tot astfel şi. oamenii luaţi la. .un loc nu pot 
„să delege exerciţiul drepturilor lor. altuia. - Această idee a 
“lui Rousseau e greșită, şi vom reveni în special asupra pu- 
tinţii delegaţiunii suveranităţii. Vom vede că suveranitatea 
considerată_ca_principiu_de drept e una și nedivizibilă şi 

nu se poate delegă; suveranitatea considerată însă ca fapt 
se poate delegă. a | 
"Ideea, lui Rousseau, nedelegarea, suveranităţii, a fost 
“admisă, şi în Franţa, prin Constituţiunea, din 24 Iunie 17%; 

- care chemă a votul legilor toate comunele ţării; legile nu 
se votau 'de către o cameră constituantă ci direct de către 

convenientele ei fiind repede simţite. _ 
182. Hobbes şi "Rousseau. — Dacă potrivim sistemul lui 

Rousseau: cu acela al lui Hobbes vedem că au cevă comun, 
însă ajung la concluziuni deosebite. Şi unul şi altul pornesc 

„dela hipoteza, unei stări_presociale, şi unul 'şi altul pornes 
„dela ficţiunea .că starea socială se datoreşte_unui contract. 

Zic ficţiune, pentrucă nimic nu ne dovedeşte existenţa unui 
asemenea, contract. Istoria nu ne poate raportă nici cel puţin 

aproximativ timpul și împrejurările în care mai mulţi 0a- 
meni au venit din diferite puncte ale pământului şi au zis: 

„să trăim_împreunăe. Convieţuirea. socială este un rezultat 
„al organizaţiunii omului iar nu un fapt provenit numai din 
Voința capricioasă alui | 

, Am zis că Rousseau și Hobbes ajung la încheeri deo- 
sebite. In adevăr primul conchide Ja, domnia tutulor. pe când 

„— Hobbesee pentru_guvernământul unuia Singur:_Și întruiă S5- 
tem şi într'altul dăm. peste despotizm. 

Dacă e să alegem dintre despotizmul unuia şi acel al tu- 
tulor preferăm negreşit, teoria, lui Hobbes, pentrucă mai 50 
poți la un moment dat.să chemila. răspundere pe unul singur 

_Să schimbi o situație concentrată, într'un_singur om pe câtă 
vreme. tirănia_maâjorităţilor e cu mu de înlătu 

  

It mai greu de înlăturat, 
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Mulţi critică regimul parlamentar tocmai pe motivul că cu. 
acest “regim nu. putem fixă: -responsabilităţile; _miniştrii se 

descarcă pe majorităţi, care la rândul lor-sunt iresponsabile, 

fiind un ce abstract şi indivizibil: 

Libertatea; egalitatea, voință țuturor,_ iată “scopul lui 

Rouseau: Scop feumos care €& şi idealul nostru, dar chipul 
—Gu-cars-Rouseau organizează societatea, ne conduce la su- 
presiunea libertăţii adevărate, căci acolo unde domneşte 

maxima : salus populi suprema _lez esto, acolo unde libertate - 

individuală € Siorăonată.libenăţi user, adevăzala bob, 
Iate-e suarumată. Oricare.ar fi farmecele aparente ale teoriei 

lui “Rousseau, noi _ne_ pronunţăm.contra.ei,-căci. ne. duce._]aj 
Supresiunea, libertăţii individuale, şi tocmai din, această. pri- 

cină socialismul, Comunismul, „care. promit - "realizarea. unei, 

esalităţi absolute e_sunt_sisteme _ de turburare. "socială, care 

trebuesc respinse, “find expresiunea d “despotismului sub masca 

_libertăţei. ian Dai 
"Ne putem întrebă acum de unde această contradicţiune 

în teoria.:lui Rousseau? Cum se întâmplă că el, care spune 

că scopul organizaţiunei sociale e asigurarea Jibertăţei tuturor. 

şi fiecăruia în parte, să.ajungă să „dea mână „despotismului? 

La această. întrebare răspunde. foarte bine Laboulaye în pre- 

faţa, „Politicei constituţionale“ a lui B. Constant: Rousseau - 

aveă sentimentul libertăţei, _dar na știut să găsească mij-_. 

  

Joacele. Nu e destul să “simţi dorinţe, trebuinţe, idealuri, mai 

“treDuc_șă Ştii şi _cum_să._le_ satisfaci, cum să, le. realizezi. -. 

Rousseau întrevedeă scopul societăţii, nu a ştiut însă să gă- 

sească mijloacele pentru realizarea lui. 

183. Kant. — Progresele filozofiei germane şi contractul 

social al lui Rousseau, au produs o nouă teorie care dă ca 

bază a organizărei socialeşcoezistența.. libertăţilor... Reprezen- 

tantul acestui: nou .sistem e Kant, care în sistemul. său de: 

morală se împotrivește: atât școalei franceze din sec.XVIII, 

reprezentată prin: Condillac,. Helvetius,_Diderot, Saint Lambert, 

cât şi şcoalei engleze :reprezentată prin Jutchinson,_ Smith... 

Fergusson, cât şi școalei germane, reprezintată. prin; Leibnitz . 

ŞIOIPOL[.. . 
Kant a trăit între anii 1124-1804, El a , formulat în
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acord cu .Malebranche_şi Platon. idealismul de aprioritate;:- 

şcoala kantiană este fundamentul metafizicei germane. Doc- 

trina lui politică poartă numele de Zeoria. misiunei de garanţie 

a drepturilor individuale. | s'a dat acest nume pentrucă după | 

Kăăt; Stătul e înfiinţat ca să apere „drepturile omului“, adică 

acele drepturi fundamentale, —cu.care_se._naşte fiecare din. 

noi. EI pleacă dela, ideea că orice om este fiinţă liberă, având 
dreptul de a-şi desvoilă facultăţile sale, și datoria săres-. 

pecte în ceilalţi dreptul la, perfecţionare şi desvollare. E! se 

preocupă. de libertatea fiecăruia şi de libertatea tuturor; de 

aci teoria lui mai poartă şi numele .de „teorie a. coexistenței 

libertăţilor“, pe care am văzut-o la desvoitarea. doctrinelor + 
de drept!). „ | , 

Doctrina lui Kant ce opozitul doctrinei omnipotenţei Sta-!. 

tului asupra individului, e antiteza doctrinei „binelui public“. 

  

    

  

în numele. căruia ne vorbei, Rousseai, şi înainte de el alţi 
gânditori pe care i-am cercelat. Această doctrină e un pro- 
gres în modul de a, concepe organizarea, socială, pentrucă 

„dela dânsa încoace apare în mod_cyistalizat recunoașterea 

|| drepturilor primordiale ale cetăţenilor. | 
- 

_. Doctiină existenţei libertăţilor se poate critică, pentruci 
- priveşte Siatul dintr'un singur punct de vedere, din acel. 

al garanţiei drepturilor individuale, făcând astfel dintr'insul 
o societate, un contract de asigurare şi lăsând la o parte 
celelalte scopuri; celelalte misiuni ale Statului precum, mi- 
siuncă,_morălizătrice, desvoltarea, economică, buna, stare ma-_ 
terială a societăţei. Ea însă ar marele merit de a fi slăbit 
puterea, personală şi ârbitrară a principilor şi a condamnat 
pentru totdeauna, cum zice Holtzendort, practica guverna- 

mentală, după care, sub pretextul binelui public; drepturile | 
uneia din clasele populaţiunei_ erau sacrificate intereselor - 
ce ale ună la avarițiunea doctrinei lui Kant, eră un tel 

arbitrare a capului Citita, au canea Pa por 
noaşte tuturor oamenilor iu Ă it ca a eat îi Ş enilor titlul Ja_ egalitatea de drept, şi. nu pm me 
e Ă . 

    

1) Doctrine d i SPIRE (ie. tr. de S Basn droit. Introduction ă la metaphysique des moeurs
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“mai poate să susţie nimeni, cel puţin în: doctrină, superio- 

ritatea ă priori a unei clase sociale asupra alteia. 
Dacă însă şi doctrina lui Kant e criticată şi imperfectă, 

care din. doctrinele apărute până acum, are să ne satistacă. ? 

Ri bine, pentru noi, nici una din doctrinele expuse nu re- 

-zolvă în mod exclusiv problema organizării sociale, a misiunei 

Statului. Ele trebuesc combinate, şi rezultanta lor. va.fi farul 

nostru conducător, în soluţiunea problemei ce ne preocupă. 

Siatul nu are un singur scop, cum se credeă altădată și cum 

crede Kant; Statul are o misiune multiplă, un câmp imens 

de activitate; el este, după cum am văzut, şi scop. şi mijloc. 

Şi scopul lui este, după.cum spune Schultze, săasigure buna 

„stare, ordinea şi dreptul sau justiţia, şi educaţiunea în cele 

îrei ramuri, fizică, intelectuală şi morală. In aceste trei di- 

recţiuni, merg toate aspirăţiunile” omului, şi Statul va trebui 

să se preocupe de om din aceste trei puncte de-vedere. - 

Jdsile politice au fost influențate nu numai de dogmele „ 

filosofilor politici, dar şi de şcoalele economice ale sec. al 

_ XVIII. Ca şi reforma religioasă altădată, libertatea 'economică, 

a mărit sentimentul de libertate politică. Dogma „laissez - 

faire, laissez passer“ făcută pentru comerţ; şi industrie, â 

trecut şi în domeniul cugetărei. Astfel când izbucni revoluţia 

cea mare franceză din 1789, ea găsi un teren preparat pentru 

ideile de progres. . = | îi 

184. Barnuţiu. — Dacă am vrea să vedem ce sisteme filo- 

sofice asupra organizărei sociale s'au produs în România, 

cu oarecare durere trebue să constatam că nu avem nici 

unul. Statul nostru sa, găsit sute de ani în necesitatea de 

a-şi apără existenţa materială, naționalitatea, sa faţă cu inamici 

_ puternici încât întreaga lui activitate a fost consumată, în 

lupte, fie externe, fie interne; n'a avut vreme să intre în 

domeniul speculaţiunilor filosofice. România, stat tânăr, a fost 

constrânsă să facă şi în privinţa concepţiunilor. filosofice, ce 

a tăcut pentru civilizaţiunea practică: să imprumute ideile 

altora. -Vom găsi principii asupra socialismului, vom găsi 

radicali, conservatori, democrați, avem chiar partizani ai 

comunismului averilor, dar. nimeni la'noi nu poate să reven- 

dice o concepţiune de organizare socială proprie; toate ideile
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împrejurul cărora. ne luptăm.şi pe care le punem. înainte 

sunt idei împrumutate. Cu toate acestea, sa produs şi la noi. 

o şcoală“ care revendică oarecare: originalitate: aceea a fos- 

tului profesor de drept public dela Iaşi, Barnuţiu. Această 

Şcoală, a tost combătută de fostul profesor Titu Maiorescu 

într'o broşură 'intitulată: Contra școalei. Barnuţiu._]deia fun- 

damentală a lui Barnuţiu 6 că dreptul Românilor e dreptul 

roman. Şi de aci trage el mai multe concluziuni şi anume: 

a) Religiunea creştină e periculoasă, și. trebue. înlocuită 
prin cultul păgân al Romanilor, potrivit naturei române. 

0) Iihpărţirea, _proprietăţei funciare... de - astăzi, nu e 

dreaptă; Românii au drept să ia. proprietarilor cea mai mare 

parte din stăpânirile lor actuale, pentru a le împărţi în mod 

individ de a posedă o mai mare avere funciară decât ceilalți- 

în comună. o 
ej Principele străin e aşă de periculos şi de conțrar Star 
tului român, încât_votul dat-contra. lui de un singur Român, 
e de ajuns pentru a-l declară înlăturaţ şi raţionalmente im- 

„ BOSibil. Barnuţiu merge cu absurditatea până a pretinde că 
unul singur prin” votul lui să poată paraliză, acţiunea, tuturor 

_Celorlalţi!... . : i 

_D) Guvernul monarhie._constituţional -nu se potriveşte 
pentru Români; lor le trebue _republică..cu- magistrați eşiți 

|__din alegeri. Aici găsim o idee care în sine n'are nimic absud, 
_şi care e susceptibilă. de dişcuţiune. „| 

_* _€) Străinii nu pot să dobândească proprietate. funciară: 
în România... Românii au. drept. să-i dea atară, dacă își cred; 

_ interesele împiedecate prin -ei. i 

„___„ Ideia această, din punct de vedere abstract e criticabilă, + 

aa dreptul. de a posedă proprietate funciară e o consecinți 

canoe Nei de munci Şi fiindcă dreptul de a munci e re 

proprictăii dupiupuror» ar trebui să se decidă că şi ei pot poseli 
trina. lui Banu e In special însă pentru țara noastră, doc 
motive oportun e admișă de constituţiunea, noastră, pentru 

ste, de utilitate 

    

egal între toţi Românii, şi de aci înainte să fie oprit fiecărui |, 

N 

4 practică, faţă cu pericolul ce . 
3 ne-ar ameninţă, din partea străinilor. -
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Dreptul de a da pe străini âfară din ţară e o aplica- 
ţiune a dreptului pe comandament, de suveranitate. | 

Cum vedem, în doctrina lui Barnuţiu, sunt şi opiniuni 

discutabile, dar în cea mai mare parte el pleacă dela un 

punct cu totul greşit. A le admite, ar fia suprimă,- zecimi de 

secoli din istoria ţărei noastre,. restabilind nişte fapte, care 

nu mai pot aveă astăzi raţiunea de a fi. - Se 

185. Concluziune. —'Din expunerea, diferitelor sisteme, s'a 

văzut că noi ţinem seamă de principiile întemeiate ale fie- 

căruia dintr'însele, şi că îndepărtăm doctrina senzuălistă şi 

cea, fatalistă, care nu: vor să ţie seamă de principiile de jus- 

tiție absolută, de noţiunea de dreptate & priori. Să ne oprim 

puţin la doctrina justiţiei absolute. | E 

Pascal, între alţii a afirmat că justiţia absolută, nu există: 

legile nasc din împrejurări de fapt; de aceea sunt şi aşă de 

variabile. Probă despre aceasta, zice Pascal, e că o lege care 

"aprobă. o acţiune dincoace de Pirinei, O dezaprobă dincolo: 

„Verită en dega de Pyrenees, erreur au delă“. Cum să cre- 

dem în principiile de justiţie absolută, când gradul de lega- 

litate al acţiunilor omului variază ca şi gradele de tempe- 

ratură? Nu e mult mai bine să ţinem seamă pur şi simplu 

numai de fapte, de împrejurări?. | 

186. Am văzut că; această părere e greşită; din faptul 

că legile au variat în timp şi loc, nu trebue. să conchidem 

că nu există nici un principiu de-bine-&. prieri.-Binele şi 

„răul există ca principiu în sine, după cum există ziua şi 

noaptea. Să nu confundăm însă -aplicaţiunea_unui _Principin___— 

de_drept cu însuși principiul. Asă, spre exempli, vedem la 
diferite popoare antice şi chiar azi lă populaţiuni necivilizate, 

moravuri cari izbesc cu totul simţul moral al societăţilor ci-. 

vilizate ; la Spartani găsim principiul că e bine venit acela care - 

„ştie să fure cu iscusinţă. S'au văzut obiceiuri care ordonau 

fiului să omoare pe tatăl său, când acesta ajungeă la o vârstă 

prea, înaintată, sau obiceiuri care încurajează infanticidul: 

De aci însă nu trebue să conchidem că justiţie & priori 

nu există; legiuitorul este de vină, el crede că justiţia abso- 

lută consistă în a comite asemenea fapte; legiuitorul ţine - 

seamă de utilitatea socială aşă cum o înţelege dânsul. Când 
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Licurg spune Spartanilor: „furaţi cu. iscusinţă“, el nu înfe- 

lege să, deă o-povaţă rea; el crede că aduce un serviciu so- 

cial împingând pe oameni a fi buni patrioţi, şi în rezbel, în 

luptele. cu străinii. are. să asigure mai multe victorii, mai 

multe succese. concetăţenilor săi. Punctul de ajungere e dar 

o idee bună; aplicaţiunea e greşită. Tot astfel, când la unele - 

triburi obiceiul zice fiului: omoară pe tatăl tău, dacă a ajuns 

la vârsta de 70. de ani, avem şi aici aplicaţiunea greşită a 

unei bune intenţiuni; legiuitorul nu voeşte să indemne la 

paricid, la crimă, nu. Il pleacă dela ideia că pe lumea cea- 

Jaltă omul reîncepe viaţa de unde a întrerupt-o pe pământ. 

Şi pentruca să nu o'reiă dela o vârstă prea înaintată, i se 

dă moartea. mai de vreme. Asemenea. prescripţiuni nu: do- 

„.vedesc câtuşi: de puţin lipsa unei idei.de_ dreptate ă prioii, ci 

numâi confuziunea între noţiunea areptului.cu aplicaţiunea lui. 

Voltăir a Zis cu drept_cuvânt &ă „legea morală. lucrează 

asupra tuturor naţiunilor; sunt mii de diferenţe în interpre- 

taţiunile acestei legi, în mii de împrejurări, dar fondul e în 

totdeauna acelaşi,. și acest fond e ideia justului şi injustului“. 

"Toţi oamenii au scrisă ideia justului, binelui în inima lor; 

unii sunt mai pătrunşi de această idee, alţii mai puţin. Toţi” 
tind la bine, dar reuşesc toţi? Aceasta c o altă cestiune. 

Precum unii oameni fac rău în cunoştinţă de cauză, iar alţii 
fac rău crezând că fac bine, tot aşă fac şi legiuitorii cari 

organizează, societatea, Dacă câte odată fac rău, cauza nut 
că n'ar fi existând binele, justul în sine, dar că se înşală în 
aplicarea, lui. Ni se întâmplă fiecărui din noi că vrând si 
facem un fapt bun, să lucrăm rău, deși suntem convinşi că 
facem bine. Tot astfel se întâmplă şi legiuitorilor; din faptul 

„că legile umane nu sunt totăeauna expresiunea legilor na: 

turale, nu rezultă că lege naturală. nu_ există. o 
_: După teoria nouă antropologică, fiziologică, se afirmă 

că sentimentul binelui și răului, ar fi rezultatul. organizărei 

catea Con oma năszut în, care îmoneurăi, acut 
De aci şi atac li a avea cutare slăbiciune, viţiu, pasiune. 

feriţi publicişti. Fi bin epiate contra, dreptului penal, de di- 

ne importă cauza, nu e chiar în această teorie, pe noi puţin 
» Nu-e mai puţin adevărat însă că există 
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facultăţi şi_a aptitudini. spre_hbine._şi spre_rău.şi.atât_mai_rău _ 

pentru aceia care vin_cu_viţii ii organice pe _lume; datoria 

noastră este ca prin inijloace nimerite să căutăm a-i îndreptă. 

” Victor Hugo într'o broşură, intitulată: „La loi et le d le droit“ 

poetizând argumentaţiunea zice: „legea nat naturală. trecând prin 

mâna omului pentru a deveni_ lege _pozitivă,. îşi_pierde_lim- 

piditatea sa,_ precum apa de izvor_şi-o_pierde,_trecând prin 

diterite strate ale pământului. 
Concluziunea expunerei diferitelor sisteme e că în or- 

ganizarea, socială trebue să tinden continuu a_ne conformă 

_cu natura_lucrurilor păstrând cât se poate mai „mult puri- 

tatea. legei naturei. „led Je



CAP. 1V 

INTOCMIREA STATELOR CONTIMPORANE 

Ş1 FRANŢA. 

187. Aristocraţia şi regalitatea. — In evoluţiunea de formare 

a statelor moderne vedem în luptă două principii, a! toat 

şi regalitatea. Jocul acestor două principii nu a fos a i 

în diferite state. Astfel în Germania şi în Anglia lupta dn 

aristocrație şi regalitate slăbeşte din ce în ce vesa a 

'şi aşă ne explicăm cum astăzi aristocrația exercită a » 

o înrâurire atât de mare. In Franţa, din potrivă, puterea. 

gală a mers crescând din cauză că populaţiunea de jos, n 

asuprită de clasa de sus ea a înclinat mai mult cu rege A: 

când s'au alcătuit comunele, burghezimea a dat tot ajutoru 

regelui, iar regele i-a ajutat la rândul lui. | ia 

Regele ajutat de către popor în contra aristocrației î 
putut să-și mărească din ce în ce ţările coroanei aşă încă 
provinciile senioriale au dispărut una câte una. _ 

Tronul Franţei fiind ereditar succesorul pentru a s 
urcă pe tron nu aveă trebuință să facă concesiuni aristocră- 

ției. In alegeri totdeauna cel care vrea să izbuitească e con 

strâns prin îngăduinţi şi făgădueli să se pună întru câtva 

la disereţiunea alegătorilor. In Franţa însă succesorul se ur pe tron, deadreptul, fără să aibă nevoie să făgăduiască cosă 
marilor seniori. Din potrivă în Imperiul german, coroana eră 
electivă. Cu prilejul fiecărei alegeri, cel ce voiă să obțină pl 

„terea eră dator să cadă A . Yi . .. , , "it la învoială cu seniorii care erau mari 
electori. | . o 
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In acest mod, şi eu ajutorul populaţiunii de jos, Franţa, .- 

dinti”un ducat, printre alte seniorii tot aşă de puternice, cum 
erau comitatele de Flandra; Vermandois, Champagne, Bour- 

gogne, Aquitaine, Normandie, dAnjou, Bretagne, .așă cum 

eră pe timpul Capeţilor s'a unificat, sa omogenizat, supri- 
mându-se încetul cu încetul toate privilegiile seniori iale, și 

„centralizându-se administraţiunea. 

188. Ludovic XIV. Richelieu. — Puterea. centralizatoare re- 

gească ajunse la maximul dezvoltării sale sub Richelieu şi. 

Ludovie XIV care a şi caracterizat situaţiunea politică a-. 
Franţei de pe vremea sa prin neperitoarele cuvinte: „L/Etat 

“est moi“, cuvinte pe care ar:fi putut să le rostească şi Au- 
gust, dacă eră mai orgolios. 

Politica lui Richelieu _a_ avut _de_scop_nimicirea_spiri- 

| „tului de: neatârnare a. aristocrației. In acest seop el a orga- 
izat ministeriatul, Cică “centralizarea puterii administrative. 

:" Cu multă vreme înainte Ludovie XI stabilise şi el un sistem 

regulat de înaltă” administraţiune centrală, împărțind con- 
siliul său în trei, secţiuni alcătuite din oameni aleși de. către 

-- dânsul şi însărcinați ai “aduce la îndeplinire ordinele. El a 

împr ăștiat astfel în toată ţara coimisari. regali, stabilind. drep- - 
tul de apel la propriile sale tribunale; şi făcând din parla- 
mentul Parisului centrul justiţiei. Richelieu e acela care 
pentru întâia oară în Franţa a creat ministerele pe bazele de 

astăzi. Ministerele sunt deci o instituţiune esențialmente mo- 
dernă şi datează din ziua când unitatea Statului a fost rea-. 
lizată prin sistemul de centralizare politică, judiciară, admi- 

nistrativă a lui Richelieu şi Ludovie XIV. 
Rehelieu. împingeă aşă de departe puterea administra- 

ţiunii: ŞI- respeetul ce i se datoră, încât consideră ca o crimă 

rezistența şi: nesupunerea. Pentru a le descoperi, el le căută 

chiar în- germene, şi organizase o poliţie secretă care vedeă 
pretutindeni numai comploturi, şi. acolo unde nu erau. Ori- 
gina Academiei franceze este în legătură cu acest fapt: patru- 
“zeci d6 inşi” se adunaseră 'ca să discute între dânşii ches- 
-tiuni de literatură; poliţia i-a luat însă drept conspiratori. In 

urmă când sa descoperit adevărul Richelieu a transformat
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reuniiinea în instituţiunea celebră numită Academia şi care a 

tăcut gloria, literaturii franceze. a 

189. Codificarea legilor. — Unitatea politică şi adminis- 

trativă a Franţei, nu sa întoemit numai prin stabilirea cen- 

tralizării ci şi prin faptul codificării legislaţiunii penale, civile 

şi comereiale. 

Codificarea are nu numai folosul că facilitează găsirea 

şi cunoaşterea legilor, dar e şi un factor politie care contribue 

la unitatea Statului. 

190. Către revoluţie. — Murind Ludovic NIV puterea ab 

solită a monarhiei începe să slăbească şi merge slăbind din 

ce în ce până când în noaptea celebră de + August monarhia 

dispare. Franţei, deși aveă unitatea politică, deși posedă un 

guvern centralizator,_ îi lipseau_unitatea__morală_și egal 

tatea de drept. Deşi monarhia absolută nimieise toată puterea 

aristoerățici privilegii multe rămăseseră în picioare. Monar: 

hia absolută păstrase vechea împărţire a Franţei în provineii. 

ceeace reaminteă. desunirea de altă dată, căei Normandul, Bur- 

guienonul, Gasconul, îşi puteau reaminti că a fost o vreme 

„când el făceă parțe dintwaun alt sistem politic. | 

In ce priveşte legislaţiunea deşi curentul codifieaţiu 

nilor începuse, totuşi Franţa eră cârmuită în unele provine 

de dreptul roman şi în altele de obiceiuri. | 

" Jurisdieţiunea nu eră unică şi stabilă. Erau tribunal 

regale şi senioriale; erau tribunale de drept comun și excep- 

ționale mai atâtea câte erau şi genurile de afaceri; afacerile 

"comerciale, afacerile civile, diferitele chestiuni de admini 

traţie, se judecau fiecare de câte un tribunal special. De multe 

ori împricinatul puteă obţine privilegiul de a compare înd- 
intea altui tribunal, decât cel care eră competinte, graţie unui 

comittimus, dispensă dată prin serisoare regală. | 

Persoanele erau împărţite în deosebite categorii: nobil 

cler, burghezi, țărani, servi. Să mai adăogăm și persoanele de 
mână moartă, les gens de main mor te, care slăbeau acțiunea 

ŞI unitatea Statului. Ele erau riişte comunități de persoane 

care se perpetuau şi care printr'o subrogaţiune succesivă eră 

presupuse a fi totdeauna aceleaşi. Aceste comunităţi nu plă 
teau taxe-de mutaţiune şi bunurile lor nn se puteau înstrăină 
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decât cu autorizarea Principelui. Nobleţea nu plăteă impozit 

bănese, nici nu făceă serviciul militar. Clerul eră şi el scutit 

de impozite. 
Proprietatea de asemenea eră supusă unui regim de îne- 

galitate, prin faptul că nobilii aveau drepturi pe care nu le 

aveau nenobilii, aşă, de pildă, dreptul de vânătoare. Chiar și 

munca eră monopolizată, căci comerţul şi industria erau su- 

puse la privilegii prin înstituţiunea stărostiilor, numite mai- 

trises et jurandes. 
Sub "Aspectul politie egalitatea exista întrucât « eră vorba. 

a nu se rezistă regelui. Deosebitele clase de oameni erau însă 

inegale între ele.. Eră inegalitate chiar în Statele generale, - 

adică în acele adună:i ale naţiunei, compuse din reuniunea. 

deputaţilor celor trei or dine:_nobleţa,-elerul-şi-—terţiul_stat, stat 

convocate pentru prima oară în n 1302 la Tours, de Filip cel vu 

frumos, şi pentru ultima oară la Versailles la_1189, după un * 

interval de 145 de ani, e căci dela 1644 nu se măi convocase, 

şi Sau transformat în Adunare naţională şi constituantă. 

Nobleţa constituiă un ordin, clerul un altul, „terțiul stat 

un altul, şi stăteau în locuri diferite. Unindu-se la vot noblețea 

cu clerul, — căci interesele lor se confundau — acţiunea ter- 

ului stat eră cu totul redusă. : 

191. Tată starea în care se găseă Franţa la sfârșitul seco- 

luai XVII. O asemenea situaţiune eră consacrarea inegali- 

tăţii; organizarea socială nu eră în acord cu trebuinţele mo- 

vale nu eră expresiunea naturei lucrurilor. Cine puteă să 

schimbe accastă situaţiune? Puterea guvernamentală? Dar 

ca eră orbită, nu-şi da seamă de starea lucrurilor. Puterea re- 

ligioasăi Dar clerul ca şi nobleţa se bucurau de privilegiile 

unei atari situatiuni şi preferau intrigile de Curte şi discu- 

țiunile teologice. Ș Schirăbarea nu o putea face decât însăși na: 

țiunea, care simţeă la fiece pas inegalitatea în tot, şi care se 

deşteptase sub înrâurirea publiciştilor din secolul VIII: 

Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot şi alţii. Şi aşâ n si 

tost, căci revoluţia cea mare a fost făcută de naţiune. 

- Revoluţia franceză a fost o lungă perioadă de sbuciu- 

mări, care a avut de rezultat reorganizarea socială şi politică, 

nu numai a Franţei, dar chiar a multor State din. Europa. 

0
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De aceea cu drept :cuvânt sa zis că „în 1789 Franţa a fost 

vocea conştiinţei umanităţii“. 
| | 

192. Egalitatea civilă şi unitatea naţională. — Temelia noului 

edificiu social e egalitatea civilă şi unitatea naţională. Unitatea 

"naţională începuse dejă a se manifestă, chiar înainte de revolu- 

țiune;egalitatea civilă nu exista însă până atunci, căci am văzut 

cum persoanele şi punurile erau izbite de privilegii.Sistemul de 

organizare apărut acum, e cu totul nou, şi putem adăogă că e 

cu totul. francez, căci nul mai întâlnim nicăeri. Vedem în 

adevăr libertăţile existând, vedem drepturile, omului dobân- 

„dite şi consacrate unul câte unul, mai înainte în Emglitera, 

dar nu găsim în Englitera, egalitatea civilă proclamată pe 

deplin. Aşă, încă din timpurile feudale găsim la Englezi 

„legea nescrisă a primoseniturei, în „virtutea căreia numai fiul 

întâi născut succede la proprietatea teritorială a. părin 

telui lui. 
Nu găsim de asemenea în Englitera nici unitatea naţio- 

mnală a Franţei Ce unitate, ce legătură intimă există chiar și 

astăzi între Englitera şi Irlanda? | 

In America, la epoca la care să “făcut vevoluțiunea fran- 

ceză, nu există adevărata egalitate civilă, căci consacră i 

sclavia, ca instituţiune recunoscută în State, ba chiar regu- 

lamentată. 

“Franţa are cinstea de a fi fost aceia, care a dat cea 

dintâi în Europa, semnalul unei reale liberări a sclavilor, 

printr'o formulă lapidară: Perisse la France plutât guru 

principe. 

Unitatea politică de asemenea nu 0 găsim în Statele- 

Unite. America de Nord nu ne oferă un Stat compact ca 

Franţa, ca România. | | 
Di „193. Mobilitatea constituţiunilor franceze.— Dacă în Franţa 

găsim modelul organizărei sociale actuale, tot dânsa ne oferă 

şi cea mai mare mobilitate în vaiietatea concepţiunii formelor 

de guvern. În decursul unui secol, strecurat dela 1789 până 

azi, Franţa a schimbat cele mai multe forme de guvernământ. 

„De treisprezece ori în optzeci de ani, noi am dărâmat casă 

politică“, zice 'Pâine!). Această mobilitate în alcătuirea for 

1) Taine: Op. cit. Ancien regime. | 
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melor politice, se datoreşte î în mare parte organizărei fireşti a 

Francezilor; spiritul lor e mobil, ei sunt mai predispuşi. spre. 

progres, spre modificări, pe când Englezii din potrivă sunt. 

foarte credincioşi vechilor tradiţiuni şi rezistenți la inovaţii. 

Principalele forme de guvernământ prin car 
Franţa dela revoluţiune, sunt: regatul, 1 publica constitu- 

țională, convenţiunea, care a fost guvernul cel mâi îitanic, di- 

- xectoratul, coisula nperiul, din nou regatul constituţional 

sub cele d 
Da 

ș mă Făstaur aţiuni, republica în 184$, imperiu în 

urma loviturei de Stat a ui Napoleon din 2 Decembrie 1851, 

care a durat până la 4 Septembrie 1870, când s'a proclamat 

„republica. _ 

Constituţiunile ce ar fi de studiat, sunt destul de nume- 

roase. Ele diferă între dânsele prin faptul că nu toate sunt 

concepute în acelaş spirit de liberalism şi nu toate recunosc în 

acelaş grad dreptul naţiunei de a fi judecătorul destinelor 

"ei. Poate însă au acelaş principiu: egalitatea civilă, căci chiar 

nobleţa când se recunoaşte printwunele din aceste constitu- 

ţiuni, e recunoscută mai mult ea titlu -onorifie decât ca un 

drept care ar aduce cu sine privilegiu. | 

194. Declararea drepturilor omului. — Bazele reorganizărei 

sociale și politice ale Franţei și 'prin urmare "bazele tuturor 

statelor care au produs organizaţiunea franceză, sunt formu- 

late în celebra Declaraţiune a dr epturilor omulati şi cetățea- 

nului, prin care e adunarea constituantă a proclamat noile Ii- 

bertăţi civile şi politice la 26 August şi 10 Octomvrie 17$9. 

Tn ăceastă Declaraţiune a drepturilor şi-a găsit sorgintea, con- 

ştiinţa de drepturile sale, individul, Statul, rolul cetăţeanulăi 

în Stat. 

e a trecut 

Textul acestei deelarațiuni e important, şi merită să 

fie cunoscut de aproape, pentrucă partea întâi a constituţiunei 

noastre, privitoare lu drepturile Românilor, precum și con-. 

stituţiunile altor ţări au reprodus principiile declaraţiunei 
Drepturilor omului'): 

  

1) M. E. Laferriăre et M. A. Balbie: Les constitulions d Europe et 

dAmerique. Paris 1869.



Tată textul: 

Reprezentanţii poporului francez constituiți în adunare naţională, 

considerând că ignoranţa, uitarea şi disprețul drepturilor omului sunt 

singurele cauze ale nenorocirilor publice şi a corupțiunii guvernelor, au 

hotărit să expue, într'o declaraţiune solemnă, drepturile naturale, ina- 

lienabile și sacrate ale omului, pentru ca această declaraţiune constant 

prezinte la toţi membrii corpului social, să le reamintească fără înce- 

tare drepturile şi datoriile lor, şi cu modul acesta actele puterei legis- 

lative, precum şi acelea ale puterii executive, putând fi în orice moment 

comparate cu scopul oricărei instituţiuni politice, să fie mai respeclale; 

pentru ca apoi reclamaţiunile cetăţenilor, fondate de acum înainte pe 

principii simple şi incontestabile, să se rezolve totdeauna spre menţi- 

nerea, constituţiunii și spre fericirea tuturor. . 

In consecinţă, Alunarea naţională recunoaşte şi declară, în pre- 

zenţa şi sub auspiciile Fiinţei Supreme, următoarele drepturi ale omului 

şi cetăţeanului: ” 

Art. 1. Oamenii nasc şi rămân liberi şi egali în drepturi. Distinc- 

țiunile sociale nu pot fi fundate decât pe utilitatea comună. 

Art, 2. Scopul oricărei asociaţii politice e păstrarea drepturilor 

naturale şi imprescriptibile ale omului. Aceste drepturi sunt libertatea, 

proprietatea, siguranţa şi rezistenţa, la opresiune. - 

Art. 3, Principiul oricărei suveranităţi rezidă esențialmente în nâ- 

ţiune. Nici un corp, nici un individ nu poate să exercite o autoritate ce 

n'ar emană dela dânsa, în mod expres. . 

Art. 4. Libertatea consistă în a putea face tot ce nu” vatămă al: 

tuia; astfel exerciţiul drepturilor naturale ale fiecărui om, nare alle 

margini decât pe acelea care asigură celorlalți membrii ai socielăţii 

folosinţa. aceloraşi drepturi. Aceste limite nu pot fi determinate decăt” 

de lege. 
Art. 5. Legea, n'are drept de a interzice decât acţiunile vătămă- 

toare societăţii. Ce nu e oprit de lege nu poate fi împiedecat, şi nimeni 

nu poate fi constrâns:să facă ce legea nu ordonă. | 

Art. 6. Legea, e expresiunea voinţei generale. Toţi cetăţenii au 

dreptul să concure la întocmirea ei, fie personal, fie prin reprezentanţii 

lor. Ea trebue să fie aceeaş pentru toţi, fie că ocrotește, fie că pede 

seşte. Toţi cetăţenii fiind egali înaintea ei, sunt deopotrivă admisibili 

Ja. toate demnităţile, locurile şi însărcinările publice, după capacitalea 

lor fi fără altă deosebire decât aceea a virtuţilor şi talentelor lor. 

“ Art, 7. Nici un om nu poale fi acuzat, arestat sau deţinut decât 

n cazurile determinate de lege, şi după formele ce ea. prescrie. Acei 

care solicită, expediază, execută sau fac să se execute ordine arbiirare 

leaei Leah e pedepsiţi; dar orice cetăţean chemat sau arestat În virtutea 

gei, trebue să se supue imediat; devine culpabil dacă rezistă. 

   

  

Art. 8. Legea, nu trebue să stabilească decât pedepse strict nece- |
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sale, şi nimeni nu poate fi pedepsit decât în virtutea unei legi stabilită 

şi promulgată anterior delictului şi legalmente aplicată. : 

„+. Art. 9: Tot omul fiind prezurat, inocent, cât timp n'a fost încă 

declarat culpabil, în cazul când se crede, indispensabilă arestarea lui, 

legea, trebue să reprime în mod sever 'orice rigoare care n'ar fi nece- : 

“sară, pentru a, se asigură da persoâna lui, 
Art. 40. Nimeni nu trebue să fie turburat pentru opiniunile sale, 

„chiar religioase, întrucât -mănifestarea lor nu turbură ordinea publică 

stabilită de lege... - . | 

„4rb.41-„Libera comunicare a cugetărilor şi opiniunilor e unul din .- 

drepturile cele mai preţioase ale omului ; orice cetăţean poate deci vorbi, 

„scrie şi imprimă liber, răspunzând însă de abuzul acestei libertăţi în 

cazurile determinate de lege. _ 

Art. 42. Garânţia drepturilor omului și a cetățeanului necesilă o 

forță publică. Această forţă. e deci instituită pentru avantagiul tutulor, 

iar nu pentru utilitatea particulară a acelora cărora ea e încredințată, 

Art, 43. Pentru întreţinerea forţei publice, şi pentru cheltuelile de 

administraţie, € indispenisabilă-o 66iitribuţie comună; ea trebue să fie 

egalmente repartizată între toţi cetăţenii, după facultăţile lor. 

“Art, 14. Toţi cetățenii au dreptul de a constală prin ei însuşi, sau 

prin reprezentanţii: lor, fiecesitatea “contribuţiunii publice; de a o con- 

simţi în mod liber, de a-i urmări întrebuințarea şi de a-i determină. co- 

titatea, asieia, preceperea. şi durata. - 
Art. 45. Societatea are_dreptu 

socoteala de-administraţiunea, sa. o L i 

Art. 16. Orice societate în care garanţia drepturilor nu e asigu- 

"rată; nici separaţiinea putârilor-determinate, n'are constituţiune. 

„Art, 47. Proprietatea, fiind un _drept-sacru şi inviolabil, nimeni nu 

„poate să, fie privat de-dânsa; decât în cazul când necesitatea publică, - 

- lesalmente constată, o cere în' mod evident, şi sub cond 

juste şi prealabile indemnizări. -* 

  

1 de a cere oricărui agent public 

ițiunea unei 

Declaraţiunea aceasta care conţine ceeace lumea întreagă 

numeşte Principiile dela 1789, poartă numele de Declararea * 

dreplurilor omului, pentrucă adunarea constituantă Grodeă-. 

- împi6ună cu mulţi filosefi şi publiciști care au precedat re- 

voluţiunea, că omul are oarecare drepturi primordiale, natu- 

rale, care vin dela Dumnezeu, nu.dela om, drepturi cu care 
se naşte şi asupra cărora Statul nu trebue să aibă altă acţiune 

„decât a le garantă. Cel: mai bun guvern, ar fi acela care ar 

“sti să ia- în fapt cele mai nimerite măsuri pentru respectul 

deplinei. lor manifestări. Ele an fost numite drepturi naturale, 

spre a se deosebi de celelalte-pe care le crează Statul, şi asupra 

82958 13 
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cărora, prin: urmare el are o acţiune. Aceste drepturi naturale 

ar îi, după cum. văzurăm: „proprietatea, siguranţa, cugetatea,- 

rezistenţa.la, opresiune și altele. Sunt însă unii publiciști, care 

contestă, utilitatea declaraţiunii drepturilor omului şi nu 

admit teoria drepturilor naturale, teoria aceea tare susţine că 

omul ai fi venind în lume cu oarecare drepturi imuabile, im- 

preseriptibile; ei pidiculizează deelaraţiunea drepturilor omu- 

lui, zicând că asemenea declaraţii sunt formule vagi. Între 

aceştia sunt unii istorici Englezi şi Germani. Chiar în Franţa 

De Maistre în Soirces de St. Petersbourg serie cu mult spirit: 

„Am văzut Ruşi, Francezi, Turci, Germani, Englezi, am auzit 

vorbindu-se despre oameni; dar. nu. am auzit vorbindu-se des- 

pre umanitate-ca, despre un singur om“. Se poate zice: drep- 

turile diferitelor naţiuni, dar nu se poate vorbi de drepturile 

omului. . a Si 

Oricât ar fi fost combătută şi ridiculizată doctrina prin- 

dipiilor. din.1789, ea a adus mult tolos omenirii: printrinsa 

omul a dobândit dreptul la respectul pe care trebue săl aibă 

prin faptul că e om; fiecare din noi se naşte cu drepturi îndi- 

viduale, pe care societatea nu ni le conferă, dar pe care ea 

trebue să ni le garanteze*). 
195. Origina declaraţiunii drepturilor. — Autorul proiectului 

de declarare a drepturilor omului a fost Lafayette. El n'a făcut 

însă nimie original; a imitat aproape în totul exemplul Sta- 

telor Unite, 'care în fruntea constituţiunilor lor, fuseriu decla- 

raţiuni ce li se par conforme eu- drepturile naturale şi impre- 

seriptibile. Negreşit însă că chiar dacă Americanii nu făceau 

revoluţiunea lor înainte de Francezi, Franţa măcar că n'ar îi 

avut riodele americane, tot ar fi proclamat declarâţiunea drep- 

turilor omului.- Ideile cuprinse în această deeclarațiune planau 

în aerul Franţei, ba încă erau consemnate în diferite cacte; 

în codul baillagiu-lui din Nemours eră un capitol intitulat: 

despre trebuinţa de a stabili care sunt drepturile omului şi ale 
cetăţenilor?). Americanii fuseseră poate şi ei influenţaţi de 

scrierile, de doctrina franceză, dar din punet de vedere istorie, 

  

îa Lauren: /?histoire de Chumianile. t. 13, 
„is... 3.2) Archives.parlemenlăires, 1, seria IV, p. : inel: Ia 

declaralion des droiis... Paris, 1902, ia, IV, p. 104. Apud. Jeline +”. 
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noi trebue : șă. constatăm că Lafayetțe fusese în „America, cu 

ocaziunea evenimentelor politice care se petrecuseră. acolo, : şi. 

a găsit formulată o asemenea, „declaraţiune. Insă din conştitu-” 

țiunea americană, Lafayette nu şi-a îrisuşit decât. principiul 

Suveranițăţii și. dreptul de a schimba, forma de: guvern. J el: 

"linek stabileşte că deelaraţiunea drepturilor” lui Lafayette a 

fost formulată pentru prima oară în stâtul Virginia,. Bill 'of 

rigis virginian a fost imitat de către Declaraţiunea dreptu- 

rilor franceze:: Dar şi; Bill of rigts îşi “are origina sa în. Ha- 

beas-corpus_din din Anglia 'îri—Petition of right” din 1627. şi în: 

Magna charta libei: tatuim, Declărăținile amcricine vecunose 

- pentru prima gară, “acele „drepturi care sunt mai presus, de 

puterea parlamentului, drepturile naturale, despre care vor- 

- bim... Bills of: rights. americane, spune Jellinek, propun. nu. 

numai oarecare principii de oiganizare publică, dar mai pre: 

sus de toate, să tragă linie de demareâre între Stat şi individ. 

După aceste declaraţiuni individul nu ar. datoră Statului ci” 

"calităţii sale de om, şi naturii. sale, drepturile pe. care “le are, 

drepturi: care sunt inalienabile şi inviolabile. Legile engle- 

"zeşti ignorează toate acestea; ele nu voesce să recunoască un 

drept etern și natural, ci un drept dela cei vechi” „drepturile 

celor vechi, ineontestabile, ale poporului englez. Jellinek 

exagerează teza şi vede origină libertăţilor în libertatea reli- 

gioasă pe' care a:proclamat-o reforma, în Germania; indirect 

Germania a 'stabilit o limită în dreptul Stătului asupra indi- 

vidului. D. Boutmy!) combate această teză tendenţioasă a re- 

numitului învăţat german. D-sa vede şi admiră stilul sobru, 

nervos, vibrător, stilul vrednie de. Rousseau al Peclaraţiunii 

drepturilor. | 

- „Deelaraţiunea de : drepturi e întruparea principalelor 

maxime de drept publie, și ea a format mai târziu primul ca- 

pitol al Constituţiunii din 1791. De atunci şi până astăzi a 

rămas obiceiul ca constituţiunile diferitelor State să înceapă 

-prin Deelaraţiunea dr epturilor pe care le. garantează Constitu- 

ţiunea. Aşă, vom vedeă -că şi Constituţiunea: noastră, imitând 

pe cea belgiană, nainte de a reglementă, or ganizarța suver: 

  

1) Ann. de LEtole des “scienzes politiques, 1902, p. 921, Piete | 

?



196 

mităţii şi distribuiea Puterilor, vorbeşte în Titlul 1 despre: 

- „Drepturile Românilor“. 
y 

garanţia libertăţilor, ci principiile organizării puterilor pu- 

blice, le găsim în Franţa, consemnate în actul constituţional.” 

din 1 Octombrie 1789 
Tată cate sunt aceste principii: 

„Art, 4. Toate puterile emână - esențialmente dela naţiune, şi îti 

- pot emană decât dela ea. . . a | 

| Art, 2. Guvernământul francez e- monarhic; în Franţa nu e nicio 

autorităte . superioară legii. Regele nu „domneşte decât printr'insa, și 

mimai în virtutea; legilor el.poate; pretinde .ascultârea. 

Art. 3. Adunarea naţională a recunoscut şi declară ca puncte fun- 

dămentale ale rionarhiei că persoana, regelui e inviolabilă şi sacră; că 

tronul e indivizibil; că coroana e ereditară în familia domnitoare în 

linie bărbătească; prin ordin de primogenitură, și cu exclusiunea per- 

petuă şi absolută a femeilor și descendinţilor lor, fără a prejudecă în- 

truceva, efectul renunciărilor. 
Art. 4. Adunarea naţională va fi permanentă: | ” 

Art, 5. Adunarea:naţională, nu va fi compusă decât dintr'o cameră. 

Art. G. Fiecare legislatură va, fi de doi ani. 

| Art, 7. Reînnoirea membrilor fiecărei legislaturi se va face în 

totalitate. -. . IN . a 

„Art. 8. Puterea legislativă rezidă în adunarea. naţională, care o vă 

exercită după cum” urmează: 
| Art. 9. Nici un actal corpului legislativ nu va puteă fi considerat 

ca lege, dacă nu e făcut de reprezentanţii naţiunii, liber şi legalmente 

aleși, şi dacă nu e sancţionat de-monarh. - 

„Art, 10. Regele poate să refuze consimţământul său la actele cof- 

pului.legislativ. o o 
“Art. 141. În cazul când regele ar.refuză consimţământul său, acest 

refuz nu va fi decât suspensiv. .. 
„Art. 12. Refuzul suspensiv al regelui .va, încetă la a doua din legi” 

laturile care vor urmă pe aceia, care a propus legea. - ” 

în coridor atu seg Pale invită adunarea naţională să ia un obiect 

D propune 
prezentanţilor. naţiunii. '-- = 

decât art 14, Creaţiunea: și supresiunea oficielor nu vor puteă aveă loc 

Art 15 Ni unui act al corpului legiuitor sancţionat de Rege. 
. 15. Nici un impozit sau contribuţiune în natură sau in bani 

nu va puleă, fi perceţ ici ie . iii 
fi făcut altfel, Por sepub nici un împrumut.direct sau indirect nu .poate 

ţilor naţiunii. -. printr'un decret expres al adunării reprezenlan- 

498. Principiile organizării politice. — In 'ceeace priveşte iiu ” 

rea legilor aparţine in mod exclusiv re-
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Art: 46, Puterea executivă supremă rezidă exclusivamente în mâna 

Regelui. i 

Art. 47. Puterea executivă nu poate face nicio lege, fie chiar pro- 

vizoriu, ci numai proclamaţiuni c conforme legilor pentru â ordonă sau 

reaminti” observarea lor. 
Art. 48. Miniştrii și ceilalți agenţi ai puterii executive sunt res- 

ponzabili de “întrebuințarea "fondurilor departamentului lor, precum şi 

de toate infracțiunile pe care "le-ar puteă comite către legi, oricare să fi 

fost 'ordinile pe care le-ar fi primit. Nici un ordin al Regelui nu va puteă, 

fi executat dacă n'a fost semnat de Maieștatea. Sa, și « “contrasemnat de 

un secretar de' Siat șau de ordonatorul departamentului. | 

art, 19, Puterea judecătorească nu va puteă în nici un caz să fie 

exerciiată de Rege sau de Corpul legiuitor; dar” justiţia va, fi adminis- 

trată în numele: Regelui de călre singurele tribunale stabilite -de lege 

după” “priiicipiile constițuţiunii, şi după formele determinate de lege. “ 

197, Declaraţiunea drepturilor în Anglia. — Deşi eonstitu- 

țiunea engleză nu e scrisă decât în mică parte şi chiar aceasta 

nu întrun corp sistematie de dispoziţiuni constituţionale, to- 

tuşi găsim şi la Englezi o Declaraţiune de drepturi. Drepturile . - 

Şi liber tăţile de care se vorbește în acea declaraţie existau î însă 

în Anglia: cu mult înainte. Numai împrejurarea că ele tu- 

seseră un moment violate, a făcut să se nască'o Declaraţiune de 

drepturi. In idevăr, ştim că revoluţiunea dela 1688 a fost pro- 

vocată în mare parte de măsurile ilegale şi opresive pe care le 

lase Iacob II, nu numai suspendând „habes corpus“, dar 

căutând să dărâme întreg regimul constituţional. Revoluţiu- 

nea. sa terminat prin învingerea şi alungarea lui Iacob, ul- 

timul suveran din familia Stuarţilor şi: prin. urcarea pe tron 

“a ui Wilhelm al III. Pentru ca Wilhelm să-şi poată însă pune 

- coroana, regală pe. frunte, el a trebuit să subscrie, în schimb, 

actul numit Declaraţiunea drepturilor. 

Acest 'act care cuprinde principiile fundamentale ale 

constituţiunii engleze, începe prin a declară ilegale măsurile 

luate de Iacob II şi anume: perceperea de impozite fără con- 

” simţimântul parlamentului, amestecul regelui în administra- 

rea justiţiei și în libertatea alegerilor, pedepsirea celor care 

îndrăzneau să petiţioneze... şi după ce stigmatizează toate 

aceste violări comise de Iacob II, actul trece la partea a doua, 

în care declară, afirmă oricărui cetățean englez dreptul de 

petițiune, dr eptul de a-şi alege î în. mod liber reprezentanţi i în
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parlament, de a fi judecat de juriu, habeas corpus... Dreptu: 

rile poporului au fost confirmate prin diferitele charte şi bi- 

liră ierigleze şi: anume: Charla libertăţilor (1100), Marea chartă 

(1215), Provizioanele din Oxford (1258), Statutul din “1297, 

Petițiuinea drepturilor (1628), Bilul drepturilor (1689), Actul 

stabilimentului, (1701), pe care le vom cerectă de aproape când 

vom studiă viaţa constituțională engleză. -. e - 

." :. 498.» Constituţiunile :Franţei.: — *Declaraţiunea drepturilor 

este. numai preambulul constituţiunii, pe care deputaţii îran- 

cezi convocați în :1789, întoemindu-se în Adunare naţională, 

Sau hotărît să o dea Franţei, spre a hotări şi limită dreptu- 

rile. şi obligaţiunile cetăţenilor. Această constituţie votată în 

1791 cuprinde dispoziţiuni fundamentale. generale, chezășuite 

s de constituţie, împărţirea regatului şi cetăţenia, puterile pu- 

„Dlice, adică suveranitatea „una, indivizibilă, inalienabilă şi. 

impreseriptibilă““, Adunarea legislativă, regalitatea, regența 

"şi miniştrii, exercițiul celor trei puteri: judiciară, legislativă şi 

executivă,. forţa, contribuţiunile, raportul cu naţiunile străine, 

revizuirea şi diferite dispoziţiuni. | 

Constituţia din 1791 a durat un an. Convenţia votând 

abolirea regalității . şi -proclamând republica, a întocmit, în 

1793 o coiistituţie, numită girondină, compusă dinti”o Deela- 

raţie a drepturilor în 35 articole şi 13 titluri, conţinând 331 

articole. In. acelaş an adversarii Girondinilor, Montagnarzii 

aleătuiră o constituţie adoptată prin plebiscit (9 August 1793) 

şi compusă dintro declaraţie a drepturilor şi o constituţie 

Apa 74 articole, grupate sub 25 rubrici. cu 

p NU V-oa »onstituția din 5 fruetidor, an. II a înlocuit C. din i 

a dn ca e e apt nu a fost niciodată aplicată întrucât Giron- ue: 

. ăzând, puterea a trecut la Comitetul de salvare publică 

i de siguranță generală. Această constituție cuprinde i S 
9 articole. an Preambul 2 articole, o declaraţie de datorii în - 

tieole. ul în 2 articole, şi 14 titluri în 377 ar- 

A 

7 . 1. Vie. . Ă 

tară TU prin abilităţile lui Sieyăs s'a” încercat 0'10- 

lioane de ctăţeni : nouă întocmire constituţională, Trei mi- 

tuţie alcătuită di 1 au ratificaţ prin plebiscit această consti 

1€ alcatuita din 7 titluri şi 95-articole. Senatul consultul din 

     



a 2 

199 

anul X cuprinzând 142 articole î în .16 titluri, a concentrat în 

mâinile primului consul Bonaparte, autoritatea, împărătească, 

"sia restabilit creditătsă mionarhică. Senatul primului imperiu 

“a dat un mare număr de asemenea Ses. spre a. putea să întă- 

„rească puterea împăratului. 

- Charta din 30 Martie 1814, a fost alcătuită: prin impul- 

'siunea E Talleyrand. şi după abdicarea lui Napoleon. Ea a 

nsagrat, domnia Sinnia lui. Imdovie XVIII şi restabilirea dinastiei 

BARI bit & linie bărbătească. Ludovie XVIII a abrogat-o 

prin prin declataţia lui din Saint-Ouen, din 2 Mai 1814. S'a alcă- 

tuit o nouă chartă la 4 Iunie 1814 în numele lui Ludovic, „prin 

graţia lui Dumnezeu, rege 'al Franţei şi al Navarei“ , Yecu- 

noscând: forma. de suvern regală, inviolabilitatea persoanei 

regelui. Ludovic a dat această constituţie în -al XIX-a a an al 

domniei sale, făcându-se că ignorează evenimentele dela 1789. 

In acelaș timp Napoleon revenit din Elba a promulgat la 

22 Aprilie 1815 Actul adiţional la constituțiumnile imperiulati, 

-unde expune idei noi şi liberale. Intre 1814 şi 1830 Camerile 

au alcătuit un mare număr de acte constituţionale. . 

In 1830 sub Carol X se reeditează charta din 1814, cu- 

prinzând: dreptul public-al Francezilor, forma de guvernă- 

mânt a, regelui, Camera, pairilor, a deputaţilor, miniștrii, or- 

dinea, judecătorească, drepturile particularilor garantate de 

Stat şi dispoziţiuni particulare. 

Constituţiunea din 1848, alcătuită de o adunare consti- 

tmantă compusă, din 900 membri, are un preambul în opt pa- 

vagrate, şi pune, bazele celei de a doua republici, indicând 

drepturile cetăţeneşti, pe care 'constituţia le garantează în 

republică. 

„Sub al doilea imperiu în 1839, Franţa a. căpătat o nouă 

Constituţie. Ea consacră regimul imperial şi “este în ana- 

logie cu constituţia din anul VIII; Impăratul este este responsabil 

înaintea poporului, miniştrii sunt răspunzători _ ri înaintea. Tm- 

păr Ti; iniţiativa legilor o are împăratul. O. mulţime de Se- 

natus-âonsulte atenuiază * 'dispoziţiunile prea autoritare ale 

acestei constituţii, înlăturată la 4 Septembrie 1870, cu ocazia 

„marii lovituri de Stat ce sa dati în Franţa, în urma dezastrului 

dela Sedan.
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In sfârşit la 20 Noembrie 1873 s'a numit o comisiune, 

de treizeci .membri spre 3 întoemi o lege fundamentală, și 

juându-se în cercetare diferițe propuneri. Adunarea a votaţ 

la 24 Fevruarie 1875 o lege în 11 articole, fixând organizaţia 

şi atribuţiunile Senatului, la 25 Yevruarie o altă lege în 9 ar- 

ticole, asupra organizării puterilor publice şi la 16 lulie 1855 

sa votat o lege în 13 articole asupra relaţiunilor dintre gu- 

vern. şi parlament, asupra atribuţiunilor şefului Statului, 

asupra responsabilităţi sale şi a miniștrilor și asupra invio- 

labilităţii deputaţilor și senatorilor. 

Aceşte trei legi, modificate prin două legi de revizuire, 

sunt actualmente legile constituţionale ale Franţei. 

199. Intocmirea . Statului. — Constituţiunea din 1875 se 

mulţumeşte a recunoaşte ca şi art. 1 al conştituţiei din Î4 Îa- 

nuarie 1852, că principiile din 1789 sunt temeiul dreptului. 

francez. Atât de mulţ se cred intrate în moravuri principiile 

din 89, încât nu s'a mai găsit necesar a fi din nou promulgate, 

ci numai se referă pur şi simplu la dânsele. | 

Forma guvernământului e republica. Preşedintele ve 

publicei se alege nu de popor ca în 1848, ci de senatul şi camera 

deputaţilor, reunindu-se în „Adunareă Naţională“. Ca să fie 

ales, trebue să obţie majoritatea absolută. Adunarea procede 

la vot fără vre-o discuţiune prealabilă. Preşedințele, vice-pre- 

. şedinţii şi secretarii senatului, formează de drept Biroul Adu 

nării naţionale. Preşedintele vepublicei se alege pe şeapte ani 

ŞI e reeligihil. In caz de vacanţă a Preşedinţiei prin faptul că 

expiră mandatul preşedintelui, Adunarea naţională se COn- 

voacă o lună cel puţini înainţe de termenul legal al puterilor 
a 

Preşedintelui. In lipsă de convocare, ea se întruneşte deplin 

drept cu cincisprezece zile înainte de expirarea puterilor. 

In caz de vacanţă a preşedinţiei, printrun accident sur 

venit în cursul perioadei de şeapte ani, cele donă Camere 

întrunite proced imediat la alegerea unui nou preşedinte. În 

înterval, consiliul de miniştri e investit cu puterea executivă 

„Constituţiunea franceză nu prevede, nici o condiţiune. 

specială pentru eligibilitatea la preşedinţie. E destul calitatea 
de Fra i vârsta! , | Ac 
oa A ncez ŞI vârsta de 21 ani. Prin legea din 14 August 1584, 

sa prevăzut însă o condiţiune de neeligibilitate şi anume 

.



„20 

membrii familiior cure au domnit î în Franţa, nu sunt eligibili 

- la preşedenţa republicei. 

i Dotaţiunea preşedintelui e de 600.000 franci pe an: afară 

de aceasta îi se mai acordă pe fiecare an 300.000 pentru chel- 

tueli de caşă şi 300.000 pentru cheltueli de reprezintaţie. 

„200. Atribuţiunile preşedintelui sunt următoarele: 

1, Promulgarea legilor și dreptul de a suspendă execu- 

ţiunea lor, cerând o nouă deliberaţiune (veto suspensiv). El 

are dreptul de a face regulamente pentru, a asigură execu- 

tarea legilor. El are dreptul de iniţiativă al legilor; 

2, Dreptul de a convocă Parlamentul și de a dizolvă e ca- 

-mera deputaţilor, obţinând avizul conform al senatului. Ve- 

dem că dreptul de dizoluţiune nu e lăsat la libera apr eciere a 

capului Statului, ea la noi; 

-3: Dreptul de a negociă şi ratifică tratatele. EI le aduce 

la, cunoştinţa camerelor îndată ce interesul” si siguranţa Sta- 

tului. permit aceasta. Tratatele de pace, de comerţ, cele care 

angajează finanţele Statului, cele relative la starea persoa- 

nelor și la dreptul de proprietate al Francezilor în străinătate, 

nu sunt definitive decât după ce au fost votate. de ambele 

camere. Pe lângă el sunt acreditaţi trimişii şi ambasadorii pu- 

terilor străine; 

4. Dreptul de a declară rezbel, eu consimţimântul prea- 

labil al camerilor; . 

5. Dreptul de a numi în funcțiunile publice şi militare; 

6. „Dreptul de a comandă î în pers soană puterea militară; 

17. Dreptul de a graţiă, dar nu şi acela de a amnistiă. 

8. In caz când Parlamentul nu e în seziune, el are dreptul 

să declare starea de asediu, în urma avizului consiliului de 

miniştri, dar în acest caz Parlamentul se întruneşte deplin . 

drept după două zile: “ 

Preşedintele republicei are dreptul să vie în cameră 

sau senat şi să. ţie discursuri. Toate comunicările pe care 

voeşte să le adreseze Parlamentului trebue să fie redactate în 

scris şi se citese la tribună de un ministru. 

E incompatibilitate între mandatul de “deputat sau s6- 

nator şi. funcțiunea de preşedinte. Prin alegerea la preșe- 

denţie' a unui membru al Parlamentului, scaunul devine va-
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cant.- Preşedintele -republicei: nu e inviolabil cum eră regele 

constituţional din 1$14 şi 1830; el poate fi' responsabil în caz 

de înaltă trădare. El nu poate fi' pus în acuzate decât de ea- 

mera deputaţilor și nu poate fi judecat decât de senat. 

201. Miniştrii sunt numiţi şi 'revocaţi de către președinte: 

Numărul ninisterelor şi :deterziinarea atribuţiunilor respec- 

tive se poate sehimbă dintrun moment: într'altul printrun 

decret al Preşedintelui republicei, cu singura condiţie să 0b- 

țină dela puterea legiuitoare creditele “trebuincioase. -E însă 

tendința ca aceste modificări să se facă direct print”o lege; 

şi există un precedent în acest sens: e ministerul coloniilor, 

care a fost creat prin legea din 1894. Sunt şi subsceretari de 

Stat, dar experienţa nu a dovedit utilitatea acestei instituţiuni 

şi e tendinţa să fie suprimaţi. Ma 

--- Miniştrii: se întrunese fie sub președinția consiliului de 

miniştri când se prepară chestiunle care au să fie aduse în 

diseuţiunea consiliului de miniștri, şi aceste întruniri se chiamă 

„Conseil de cabinet“; fie sub preşedinţia președintelui repu- 

- blicei şi atunci! se'chiamă „Conseil des ministres“; unul dis- 

cută chestiunile politice, altul pe cele administrative. 

Miniştrii au acces liber la cameră şi la senat. Fi suni 

răspunzători din punet de vedere politie, penal şi civil. Orice 

act juridice al preşedintelui republicei trebuie să fie contra- 

semnat de un ministru. Prin excepţie actul de demisie al pre 

ședintelui e dispensat de contrasemnare. Ei sunt răspunzători 

nu numai de actele contrasemnate, dar şi de discursurile, scri- 

sorjle sau inacțiunea lor ori a preşedintelui republicei. 

In privinţa răspundârei penale, miniştrii pot fi puși în 
acuzare de Adunarea deputaţilor, pentru crime comise în 
exercițiul funeţiunii şi în acest caz ci sunt judecaţi de sânat- 
Pentru erimele şi delictele prevăzute de codul penal se W- 

mează procedura .obicinuită. E. chiar un precedent: în 18% 

un fost ministru a fost trimis la Curtea cu juraţi pentru fapte 
de mituire. - . 

o .. 

mera det marea Ieoiuitoare se exeucită de două Adunări: Ca 

şi Senatului e lăsat la ves au ou «e constitue al Came 
tuţiunea franceză se :niăr sn entarea leilor ordinare: consti 

o ărgineşte să proclame că Adunarea 
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depuţilor se alege prin sufragiu universal, care este practicat 

în Franţa încă din 1848. Iată o schiţă a sistemului electoral în 

vigoare: 'e alegător orice francez în vârstă: de cel puţin 21 ani; 

şi care are domiciliul în comuna unde e înscris pe listă. Ca să 

fii eligibil se cere vârsta de 25 ani, fără condiţia domiciliului 

în cireumseripțiunea electorală. Sunt: ineligibili unii funeţio: 

nari administrativi, judecătorești şi eelesiastici. De asemenea 

nu pot fi aleşi militarii, nici membrii familiilor! care au dom- 

nit în Franţa; care nu pot să exercite nici chiar vreo funcţiune 

publică. Prin legea din 17 Iulie 1889, s'a hotărît că nimeni nu 

poate să-și pue candidatura decât într”'o singură cireumserip- 

țiune, aceasta ca o măsură de apărare în potriva plebiscituliii 

proectat de generalul Boulanger. 

'In-privinţa modului de alegere, se. procede prin seru- 

tinul uninominal pe arondisment. (legea din 13 Fevrnaiie 

1889). 
" In'principiu se alege un deputat pe arondisment; dacă 

“însă populaţiunea arondismentului e mai mare de 100.000 

locuitori, inclusiv 'străinii, atunci are dreptul la încă un de- * 

_putat pentru fiecare 100.000 locuitori. In. âcest caz arondis- 

mentul se împarte în cireumseripţiuni, care votează câte un. 

singur deputat. In total sunt 584 deputaţi. Algeria trimite 6, 

iar coloniile 10. Alegerile se fae- Duminica, prin serutin se- 

eret, Deputaţii se aleg pe patru ani. In ce piiveşte Senatul, 

până la legea din 9 Decembri ie 1884, erau 75 senatori ihâmo- 

vibili, aleși pe viaţă de Adunarea naţională, iar la câz de va- 

„canţă, complectându-se locurile prin alegerea, de către Senat, 

el însuși. Apoi, alţi 225 senatori aleşi câte doi de un departa- 

ment pentru 9 ani. Ei se reînoiau câte” o treime la fiecare - 

trei-ani. 

Prin legea din 9 Decembrie 1884, actualmente î în vigoare, 

Să suprimat instituţiunea celor 75 senatori inamovibili, dar 

numai pentru viitor; Senatorii care erau în funcţiune la vo- 
tarea legii au fost menţinuţi. Pe viitor însă toţi senatorii sunt 
clectivi, pe 9 ani. La fiecare 3 ani se reînoeşte o treime. Nu- 
mărul senatorilor a fost menţinut la 300. S'a modificat însă 

colegiul electoral, în sensul că în loc de un singur delegat al 
consiliului municipal, sa prevăzut mai mulţi delegaţi, după
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"numărul membriloi” din cară se compune consiliul. Senatorii | 

se aleg prin serutin de listă de un colegiu compus din: a) d 

putaţi, b) consilieri, judeţeni,” c) consilieri de arondisment 

d) delegaţi ai consiliului municipal aleşi dintre alegătorii eo- 

munei. Numărul acestor “delegaţi variază dela un delegat 

(pentru 'consiliile. municipale compuse de 10 membrii) până h 

30 delegaţi (consiliul municipal din Paris). 

Pentru ca să fie ales senator se cere calitatea de Francez, 

şi vârsta, de cel puţin 40 de ani. Fiecare corp legiuitor Îşi ve- 

rifică titlurile şi-şi alege biroul. Camera şi Senatul in şedinţe 

la Paris, dar Adaumarea naţională se întruneşte la Versailles. 

Deputaţii şi senatorii primesc fiecare câte o indemnitate de 

9000 franci pe an. | 

Iniţiativa, legilor o are nu numai preşedintele republicti, | 
| 
| 

| 

  
dar şi membrii parlamentului. Propunerile de legi emanate 

din iniţiativa parlamentară, trebuesc să fie redactate în serisfi 

"sub formă de articole, precedate de o expunere de motive, El 

sunt trimise la'0o comisiune de inițiativă, care face un raport 

despre utilitatea acelei propuneri. Dacă adunarea ia în Consi- 

derare propunerea, atunci e' supusă la aceiaşi procedură ca 

prâectele de legi care vin dela guvern. Proectele de legi mii 

înainte de a fi însuşite definitiv de unul din corpurile legini: 

toare, sunt, supuse la două deliberaţiuni succesive, la interval 

de cinci zile şi terminate prin câte un vot. Adunarea însă poate 

decide altfel, de ex. admițând urgenţa. Bugetul se votează 

în fiecare an. Legile de finanţe trebuese votate mai întâi de 

Adunarea deputaţilor. 

| Revizuirea constituţiunii se face sau după propunerea 

preşedintelui republicei, sau după iniţiativa parlamentului. 

Dacă cererea de revizuire e admisă de ambele corpuri Jegiui: 

toare, prin deliberaţiuni separate, cu majoritate absohtă 
atunci ambele corpuri legiuitoare se întirunese în Adunare 1 

jională, şi pureed a revizuire. Prin excepţie, forma repullr 
cană a guvernului nu poate face obiectul unei propuneri & 

revizuire, Ia a
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"203, După cădersă. inipeiiuluii iomân de vecidehi, Talia. 

se găseşte parte sub doiminăţiunea: lombărdă, parte sub do- - 

mihăţiunea imperiului roman de orient, aşă că avem la acea 

epocă o Italie lombardă sau barbară, care cuprindea, Ttalia, 

nordică Și . 0 parte dir Italia centială, şi o Italie greacă-. 

romană, care 'cupiindea între “alte ţări şi ducatele Neapole, | 

"Roma. Ducatul Roniei, graţie ceitirilor” religigăse, s a, trans-, 

format într” o republică sub preşedenţia păpilor. 

Mai. târziu găsim Italia îapărţită în diferite State, 

dintre cae celc riăi înseranate: Statele: păpale, susţin lupte 

îndelungate cu puterea împărătească germană. "Multe din ora- 

şele maritiine se întoemese în veacurile. SII şi XIII în repu- 

blice, precum "Veneţia, Genua, Pisa, Neapole, pe când oraşele 

din nordul Îtaliei se întovărăşese şi alcătuese Liga lombaidă 

în capul căreia eră Milanul. 

204. Unitatea Italiei. — Deosebitele state care se formează 

în Italia, le găsim în luptă aci unele cu altele, aci cu marile 

monarhii vecine, veacuri îndelungate. Poemai în 1860, starea 

fracţionară a Italiei încetează. Atunci Italia numai este 0 

expresiune. geogiafică“ ducă cum zicea Metternich; ea alcă- 

tueşte un Stat unitar puternice, care prin acţiunea lui înrâu- 

reşte cumpăna europeană. Omiul politie care a realizat unita- 

tea Italiei e Contele Camillo de Cavour, prim ministru al lui 

Victor Emanuel. | 

Legea. din 17 Martie a conferit lui Victor Emanuel II, 

titlul de rege al Italiei, şi legea din 3 Fevruarie 1871, a mutat 

la Roma capitala Italiei. La 30 lulie 1900 sa ureat pe tron 

actualul rege, Victor Emanuel III. 

Dela Cavour încoace, donă mari evenimente, care au 

avut loc în Europa, au profitat Italiei. In urma rezbelului din: 

1866 dintre Austria şi Pr usia, rezbel î în care a intrat şi Italia, 

- care se legase cu Prusia prin: tiactatul secret, sa anexat 

noului regat, Veneţia. Populaţiunea venețiană, consultată asu- 

pia anexărei, a răspuns cu 647246 „voei pentru, uniune şi 69 

contra. 
In urma rezbelului dii 1870 se adaose Şi “Roma. „Lueru
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curios, Roma care eră capitala Italiei altădată, Roma, de unde 

a plecat formațiunea politică a Italiei, e cu timpul ceă. din 

urmă. parte, cel din urmă „element care se adaogă a statul 

unitar. Cauza pentru .care fracţionarea aceasta, faţă cu Roma 

a existat mai mult, a. fost opoziţiunea papalității susținută 

foarte mult de Franţa. Aceasta explică întru câtva şi animo- 

zitatea existentă astăzi. între Franţa, şi Italia. După cum în 

politică. se ţine seamă mai mult de răul, decât de binele făcut, 

Iţalia, îşi aduce.mai lesne aminte de răul pe care i l-a făcut 

- Franţa, susținând papalitatea, decât de binele ce i-a. făcut 

ajutând-o.să ia Veneţia. Papa a încercat. să reziste .cu. forţa 

armată, dar n'a izbutit. Popoulaţiunea. consultată a răspuns 

cu 133681 .voturi pentru. şi 1507 contra. -Al.treilea eveniment 

politie european, rezbelul ruso-ture, .n'a modifieat întru ai- 

mic situaţiunea Italiei. Puterea expansivă a, devenit însă din 

ce în.ce mai puternică, şi în ultimul timp s'a manifestat prin 

războiul cu 'Turcia, pentru anexarea 'Tripolitanei. Consecin- 

ţele acestui război vor aduce Italiei mari. avantagii economice, 

de sigur. i E 

205. Caracterul constituţiunii . Italiei. — Actualmente con 

stituţiunea, Italiei e statutul fundamental acordat regatului 

Sard la 4 Martie 1848, de regele Carol Albert, în urmă ret0 

luţiunii. din Fevruarie.. De aceea se şi cheamă constituțiunea 

Ttaliei,. „constitution octroyte“. Când vom începe studiul pro- 

priu zis al dreptului constituţional, vom vedeă că constitu- 

ţiunile sunt de două feluri: unele constituţiuni adevărat libere, 

pe care şi le dă. poporul, națiunea întreagă, s. es. constituțiu- 

nea iranceză dela 1789; altele sunt .constituţiuni „octroytes, 

acordate. ca o favoare de Capul Statului,, eare la un n: 

ment dat găseşte că e bine să dea poporului cutare drepturi 

şi libertăţi. . | Sa 

„ Diferitele decrete au pus în vigoare Statul Jui Carol 

Albert, şi în ţările anexăte. Cel din urmă decret e cel din 9 

Octomvrie 1870, dat pentru aplicarea acestui statut în pro 
vineiile roade, luate dela Papa. Dela 1797 înșă până la 1829 
sau dat Italiei douăzeci. şi trei statute, având putere de legi. 

206. Prerogativele Regelui. — După constituţiunea italiani 
guvernul e monarhic reprezentativ. Puterea legislativă € în 
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părţită între rege,-camera. deputaţilor şi senat. Regele e capul 
puterii executive şi persoana sa. e sacră şi inviolabilă.. El are 
dreptul de 1 declara rezbel şi a încheia tratate cu celelalte 
State. Se cere însă consimţământul Camerilor, când prin tra- - 

tate se afectează finanţele. sau -teritoriul Statului. Regele are. 
dreptul de a dizolvă Camera deputaţilor, :cu..condiţiune dea 
convocă o alta în termen de patru luni. EL are-şi dreptul de 

a convocă şi proroga seziunile celor două corpuri. Ziua -con- - 
vocării e. lăsată. cu totul la aprecierea regelui. 

> Religiunea de Stat e.cea catolică; celelalte culturi sunt 

tolerate. Cetăţenii sunt toţi. egali înaintea legii şi se bucură 

de garanţia libertăţii individuale, -de inviolabilitatea .domi- 
ciliului, de libertatea, de presă, de dreptul de reuniune, etc. 

207. Camera deputaţilor. e electivă; durata mandatului 

e de cinci ani. Prin legea din 1882, s'a fixat numărul deputa- 

„ţilor la 508. Pentru a fi ales,. se cere vârsta, de 30 de ani. Ale- 
gătorul trebue să. aibă minimum 21 de ani. In privinţa for- 

mării listelor electorale, e. legea din 11. Iulie 1894. Până la 
legea din 5 Mai 1890, alegerile se făceau cu serutin din listă; 

de atunci însă sa introdus. scrutinul uninominal. “Verificarea 

titlurilor celor aleşi în Adunarea deputaţilor, se face de -o 
comisiune de 20 membrii desemnaţi de > presedintele camerei 

dintre. deputaţii. aleşi. 
- Proectele de lege care au. fost respinse, numai pot fi re- 

puse în discuţiune în cursul aceleiaşi seziuni. Numai adunarea - 
deputaţilor are dreptul de a da ministerul în judecată, 

.2U8. Senatul se compune din 390. embri numiţi pe viaţă 
de rege. Ei trebue să aibă vârsta” de 40 de ani. Regele îi re- 

crutează "printre ilustrațiile țării, printre clericii înalţi, am- 

Dasadori, magistrați înalţi şi alte categorii în -număr de 2]. 21. 

Există şi senatori de drept: principii casei regăle, dela vârsta 

de 21 ani, dar cu vot deliberativ dela 25 ani. Senatul se con- 

stitue în Inaltă Curte de justiţie, pentru a judeca crimele de 

înaltă trădare şi pe miniştri daţi în judecată de Camera depu- 
taţilor. Preşedintele şi vice-preşedinţii senatului sunt numiţi 
de rege ia începutul fiecărei seziuni. Senatorii £ deputaţii 

nu primese nici o. indemnitate sau retrihuţie, dar .au liber 
a DAP
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paiciirs pe Gruniiirile de fer ale Statului şi pe vapoarele als 

căror linii Suiit subvenţionate de Stat, - 

303, Dispăzlţiiai gănerăle. -= Miniştrii se iiumese şi s6 i& 

voacă de iti6; si. guiit iesonsăbili, deşi bici o lege nu măi: 

gineşte iespoiisabilitătea iministerială; ei nu pot avea voce 

delibeiativă: în parlament, decât huinai dacă sunt membii; îi 

însă tiebie să fie ascultați decâte ori vorbeste. Ei devin îna- 

înovibili după tr&i ani dela nuinire. Nimeni nu poate să fit 

“sustras dela judecătorii săi naturali; nu pot să fie create 

tribale, nici comisiuni extraordinare; In Italia sunt men- 

ţinute titlurile de nobleţe. In Italia există Consiliu de Stat. 

210. Statul Şi Biserica. — Pe lângă legea constituţională 

care conţine  dispoziţiunile pe care le-ar enumerat în scurt, + 

imâi 'e o lege pe care Consiliul de Stat, a. declârat-o de lege 

fundamentală. Această lege din 13 Mai 1871, numită legea 

gâranţiilor, reglemeiitează pierogativele. papei, ale sfântului 

Seaun şi raporturile Statului cu Biserica. S'a voit cu modul 

acesta a se da Statului şi Bisericii garanţii mai mari de res- 

pectâvea drepturilor şi datoriilor lor reciproce; o lege ordi- 

nară cu înlesnire se poate modifică în urmă unui curent al 

zilei; o lege constituţională din contră, se modifică mult rai 

anevoe. | 
Raporturile Statului italian cu biserica catolică sunt 

„. bazate pe principiul „Biserică liberă în Stat liber“. Prin legea 

_garanţiilor se proclamă: a) libertatea de reunire a membrilor 

elerului catolic; :b) libertatea de publicaţiune a actelor auto- 

rităţii eclesiastice, fără să fie nevoe de aprobarea autorităţii 

laice. Papa e proclamat persoană sacră şi inviolabilă şi i se 

recunoaște şi asigură multe din prerogativele suveranilor. 

Niei un agent al forţei publice nu se poate introduce în do- 

miciliul sau reşedinţa papei sau în localul zinde e întrunit un 

consiliu ecumenie. Nici. o vizită, percheziţiune sau sequestii 

de hârtii, documente, cărți sau registre nu se poate face în 

oficiile autorităților celeziastice investite cu atribuţiuni pur 

spirituale. Seminarele din Roma şi alte circonseripțiuni ecle- | 

zistice sunt sub dependinţa exclusivă a sfântului Scaun, fără 

dreptul de eng coridor şcolare laice. Papa posedă | 

ambasadori şi de a primi ambasadori |   

i 

! 
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Statelor străine acreditaţi pe lângă dânsul. I se acordă o do: 
tațiune anuală de 3.225.000 lire, din veniturile Statului. 

E de observat că Papa a refuzat până acum să încaseze 

această dotaţiune, protestând necontenit în potrivă anexării 

statelor pontificale. _ 

Statul nu are amestec la numirea episcopilor, ' nici a 

preoţilor. Ei nu sunt consideraţi ca funcţionari publici. Siân- 

tul Scaun exercită un fel de suveranitate externă, având 

dreptul să primească şi să trimită ambasadori; ei sunt con- 

sideraţi şi primese aceleaşi onoruri ca şi ambasadorii pute- 

rilor pe lângă guvernul italian. 

Ş III. IMPERIUL GERMAN. 

211. Istoria constituţională a Imperiului german se poate 

divide în mai multe perioade: 

A fost la început o mare monarhie francă, guvernată de 

dinastiile merovingiene, sub care imperiul eră împărţit într”o 

mulţime de teritorii guvernate de către comţi (grafen), dele: 

gaţi regali, care cu timpul crescură în putere alături de segnorii 

ereditari. In secolul XIII toată Germania eră feodalizată, aşă 

încât, ducii, baronii, grafii, episcopii, abaţii, deveniseră su- 

zerani pe pământurile lor (Landesherren ). Fundarea impe- 

riului roman se datoreşte lui Carolmagnu, care a lăsat o 

împărăție vastă, după a cărui moarte însă începe desmem- 

-brarea pe care o cunoaştem din istorie. ” 

| La 1806 Napoleon I desfiinţează Imperiul gernian şi 

prin actul dela 12 Iulie crează Confederaţiunea Rinului, sub 

protectorătul Franţei, în virtutea căruia Napoleon rămânea 

în timp de rezbel comandantul suprem al trupelor confedera- 

țiunei. Epoca 'aceasta:dela 1806—1S13, formează a doua pe- 

rioadă, numită Confederaţiunea Rinului. a 

 Tndată însă ce steaua lui Napoleon începe să decline, mai 

ales după nenorocirile din 1812, Pyusia dă semnalul (1813). 

desmembrării Confederaţiunii: Rinului, şi la 30 Mai 1814 se 

închee pacea dela Paris între Franţa şi Austria, cu aliaţii ei. 

Art. VI proclamă: „Statele germane vor fi independente și 

unite printro legătură federativă“. Cu aceasta intrăm în 

62958 
. n, 

N
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perioada. a. treia (18141866): a. Donţederațunii germane, 

sub predominanţa Austriei. . 

„A patra perioadă'e aceea:a Confederaţiunii Gerndniei 

de. Nord (1866-—1571) .cu- predominanţa Prusiei. .. 

In sfârşit se întocmeşte Imperiul . German sub: impul- 

siuhca războiului din 1871, când. influenţa Prusiei merge ac- 

centuândiu-se din ce în ce mai mult. Toate aceste perioade au 

avut logica lor. de dezvoltare. - 
-. „ “După căderea lui Napoleon, sentimentul german în: Joe 

de federaţie ar fi dorit o unitate naţională, dar interesul celor- 

lalte State europene, şi mai ales ambiţiunea diferiților prin- 

cipi germani suverani, se înpotriveau la realizarea unităţii. 

“pot ce s'a putut face a fost legarea diferitelor State printre 

constituţiune federală, subsemnată la 8 August 1815, mai 

ales în faţa pericolultii renăscut prin întoarcerea lui Napoleon 

dela Elba. Scopul acestei federaţiuni -nu eră. prin urmare 

crearea..unei unităţi. politice, ci: chezăşuirea neatârnării Sta- 

telor. întovărăşite. Găsim unitate. faţă cu celelalte State eu: 

vopene, dar nu găsim.de. fel unitate înăuntru. Voința Dietei, .. 

obligă -în deobște pe diferitele State confederate, dar nu pe 
cetăţeni da dreptul. Intrun Stat unitar, voinţa unei diete, 

voinţa naţională, trebue să lege pe fiecare cetăţean. Actele 

Bundestagului privitoare la afacerile dinăuntru pentru ca să 
* oblige pe cetăţenii statelor confederate, trebueau prefăcute 

în “legi de puterile suverane locale: aceasta nu eră unitate 

interioară, - - 

In urma evenimentelor din 1866, Austria î învinsă la Sa-__ 
dova, recunoscă prin art. 2 “al preliminarelor. de: pace din Ni 

„kolsburg ca fapt îndeplinit, dizolvarea confederaţiunii ger: 
„mane şi înlocuirea “ei prin „Confederaţiunea Germaniei de 
Nord“ unită cu Statele de sud (Bavaria, Viirtemberg, Baden, 

_Hessa) printwun contract de caracter militar - şi comercial, 

fără participarea Austriei. - 
Lă 15 Decembrie. 1866 se reunesc la Berlin reprezen- 

tanţii celor nonăsprezece State germane de nord, care aveau să : 

alcătuiască confederaţiunea, sub președenţia regelui Prusiei. 
Atunci. se. diseută procetul Constituţiunii, e care. în votat ha, 
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16 Aprilie 1867. Această couştiiuţiune tu apoi ratificată de 

diferitele parlamente locale.” 

Primul pas către “unitatea, Germaniei eră făcut. Rica- 

lizarea ei deplină o face Bismark, în urma evenimentelor din 

1870 fericite pentru Germania. -„Confederaţiunea germană de 

Nord“ se transformnă în „Imperiul German“ şi Wilhelm I, 

regele Prusiei, se încoronează cu titlul de „Impărat“ la 18 Ta- 

“nuarie 1871, la Versailles. Ce ironie a soartei! Dacă comparăm 

cele două date, 1806 şi 1871, vedem un fel de reviriment în 

- evenimentele politice. La 1806 imperiul german a fost nimicit 

de Francezi şi înlocuit cu confederaţia vrenană printr un act 

iscălit la Paris de şeasesprezece principi germani; la 1871, 

se proclamă Imperiul german tot în urma evenimentelor pe- 

trecute în Franţa, și Wilhelm I ia tot titlul.de Impărat la 

Versăilles, fapt. la care a contribuit înrâurirea fatală tot, a 

unui Napoleon! 

Noua constituţiune imperială din 16 Aprilie 1571, nu e 

decât vechia constituţie a confederaţiunei germane nordice, 

_ eu-oarecare modificări. La 1873 şi la 19 Marţie: 185 sau n | 

trodus. câteva aineridamente. . 

„212. . Caracterul Imperiului „german, — Imperiul german 

poate fi numit: eu. drept cuvât „Imperiul federătiv“. “Unita- 

tea lui politică. externă şi. internă e mai mult rezultatul con- 

federaţiunii decât al contopirii; ea se aseamănă cu unitatea 

Statelor Unite, cu a Elveţiei, mai. mult decât cu unitatea po- 

: litică franceză sau română. Dela Confederaţiunea Germaniei 

de Nord încoace, această unitate a făcut un pas foarte mare, 

dar nici în starea actuală nu e încă pe deplin realizată. Sunt: 

chiar State, ca Bavaria, Saxonia, care fac parte din Impe- 

- riul german, Și cu toate. acestea şi-au rezervat. drepturi ce nu 

pot fi modificate prin nici o constituţiune a imperiului, fără - 

consimţământul lor personal. Chiar în privinţa armatei uni- 

tatea nu e deplină: lasă tă „diferiților principi £ guvernanţi i se 

acordă prin constituţiunea imperială dreptul. de a-si numi 

ofiţeri: chiar contingentelor lor, dar sunt State ca Bavaria, 

unde armata n'are-alt şef, decât pe “suveranul bavar ez; numai 

la caz de rezbel intervine: „Impăratul g serman“ ca comandant 

suprem,
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-De altfel, constituţiunea imperială are această conse- - 

cinţă oarecum bizară, că mai toţi Germanii au, ca să zic ași, 

două patrii, doi suverani. Cel născut, de exemplu, la Drezda, 

pe lângă patria lui „Saxonia“ şi Suveranul imediat. „Regele 

Saxoniei“ mai are încă o patrie, „Imperiul german“, şi încă 

un suveran: „Impăratul Germaniei“. 
Teritoriul imperiului german se găseşte specificat, în 

art. 1 al constituţiunei din 1871; el aparţine la 25 de State, 

Prin legea din 9 Iunie 1871 s'a anexat şi Alsacia-Lorena, dar 

nu ca un Stat care să poseadă o suveranitate teritorială pro- 
prie, ci ca Reichsland, adică ţară a imperiului. 

Faptul acesta că există o naționalitate germană, care se 
câştigă şi se pierde conform legii, poate fi considerat însă 
ca un pas foarte însemnat spre unitatea internă. Supuşii im- 
periului german, au astăzi aşa dar, două naţionalităţi; naţio- 

nalitatea de origină a ţărei particulare de unde este supusul 
prusian, bavarez, wiirtenbergez, şi naționalitatea cea mare, 

- generală „germană“, eare primează naționalitatea particulară, 

de origină. Naţionalitatea germană, federală e o consecinţă 
forţată şi indisolubilă a naţionalităţii locale. Poţi însă schimba 

naționalitatea locală, vămânând tot German. 
Când e vorba de declarare de rezbel, de încheere de pace, 

de politică externă, serviciul diplomatie şi consular, de orga: 
nizarea armatei teritoriale şi marinei de rezbel, de poştă și 
telegraf (afară de Bavaria şi Wiirtenberg, care au serviciul 
lor particular), măsuri, greutăţi... intervine puterea împe- 

rială, în chip aproape exclusiv. Administrarea însă internă a 
diferitelor State e aproape cu totul lăsată la competinţa pu- 
terii locale.: 

Sunt însă cazuri când se cere intervenţia concurentă a 
ambelor puteri: imperială şi locală. 

Se poate băga de seamă că constituţiunea germană nare 
declaraţiune de drepturi. Aceasta nu va să „zică însă, că Ger- 
manii n'au drepturi şi libertăţi garantate. Le au, însă. consa- 
erate prin legi speciale; aşă spre exemplu, Prusia le are în 
legea constituţională din 1850. 

Puter ; ră a , _ 
ea legislativă se exercită în Germania de două .
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corpuri: . Bundersrath, care corespunde întrucâtva senatului 

american şi Reichstag adunarea deputaţilor. 

213. Bundesrath e un consiliu federal, compus din 58 re- 

prezentanţi ai Statelor confederate, şi trimişi de guvernele 

respective, iar nu aleşi de corpurile legiuitoare ale diferitelor 

State, cum e Senatul american sau elveţian. Bundesrath-ul e 

în mare parte ceeace eră Bundestagul dela 1815—1866. El se 

convoacă în fiecare an de împărat, în seziune care poate fi 

neatârnată de aceea'a Reichstagului. Când o treime din nu- 

mărul membrilor o voeşte, el trebue să fie convocat. Membrii 

fiind nişte împuterniciţi ai guvernelor lor, dela care primese 

chiar instrucțiuni, pot fi oricând revoeaţi și înlocuiţi cu alte 

persoarie. Ei sunt retribuiţi de Statele care i-au trimis. 

Un caracteristice al Bundesrath-ului e că de şi diferite 

State au un număr inegal-de voturi: Prusia 17, Saxonia 4, 

Bavaria 6, Saxa şi Wiirtembergul câte 4; Mecklemburgul- 

_Sehwerin şi Brunswick 2, celelalte şeaptesprezece State câte 

unul, totuşi voturile nu sunt o expresiune individuală: cei 17 

reprezentanţi ai Prusiei trebue si voteze toți la un fel, ori 

pentru, ori contra; nu le este permis să se împartă, căci din 

momentul ce ei reprezintă un singur Stat, Statul individua- 

lizat, trebue să aibă o singură voinţă uniformă în cutare sau 

cutare senz; votează statele, nu individul. Tot astfel şi cei 6 

reprezentanţi Bavarezi, sau 4 Saxoni,. o 

Diferitele State nu sunt ţinute să trimeată neapărat la 

Consiliu delegaţi în numărul de mai sus; adeseori se întâmplă 

că un delegat reprezintă mai multe State. | | 

- Bundesrath-ul are un îndoit caracter: executiv şi legis- 

lativ, în calitate de corp ce ia parte la guvernarea și adminis- 

trarea imperiului, şi să supravegheze aplicarea lor. In acest 

"scop are dreptul să facă regulamente de administraţie publică 

pentru executarea legilor imperiale, afară de cazul când în- 

să-şi legea conferă dreptul de regulamentare Împăratului sau 

vreunui guvern local. Tot el decide, cu consimţământul re- 

gelui dizolvarea Reichstagului. Bundesrathul e acela care. 

controlează finanţele Statului. El participă la numirea câtorva 

categorii de funcţionari imperiali ca de ex. controlorii vamali 

şi fiscali, consulii, membrii Curţii de compturi, ai Curţii su-
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preme împărăteşti. (Reichşgerichi), precum şi funcţionarii . 

care ouvernează Banca imperială. Această participare con- 

sistă fie: în dreptul de prezentare, fie în avizul prealabil, 

pe câie Impăratul e dator să-l ceară Bundesrathului mai îna- 

inte de a face numirea. 

.. Gonsimţământul Bundesrathului e necesar pentru actele 

cele mai importante de caracter internaţional d. ex. pentru 

o declarare de rezbel, afară de cazul când vrăjmașul a călcat 

țeritoriul imperiului. Tot astfel, când e vorba de tratate asu- 

pra cestiunilor cari cad. în sfera legislativă a imperiului. 

__ Pentru “îndeplinirea atribuţiunilor administrative, el 

alege. din sânul lui diferite comitete permanente (de câte 5 

sau 7 membri): 1) pentru afacerile militare;. 2) maritime; 

3) vămi şi impozite; 4) pentru comerţ şi căi de comunicaţie; 

'5) pentru justiţie; 6) pentru comptabilitate; 7) pentru afa- 

cerile străine sub preşedinţia Bavariei, etc. 

Ca corp legislativ al imperiului el e un factor indis; 

-pensabil. Orice -lege trebuie: să treacă prin Bundesrath. De 

obiceiu proectele se aduc mai întâi la Bundesrath. şi apoi tree 

la Reichstag. Sa o o 

A Bundesrathul are şi atribuţiuni de caracter judecătoresc. 

Astfel el judecă conflictele dintre diferitele State ale confe- 

deraţiunii, întrucât nu. sunt de caracter de drept privat, de 

pildă, o pretinsă atingere adusă suveranităţii locale a unui 

Stat de'către alt Stat. Mai înainte de a pronunţă deciziunea 

Bundesrathul-e dator să eaute a împăcă pe părţi. Sunt însă 

unele conflicte pentru a căror, rezolvare, dacă Bundesrathul - 

nu a izbutit să le împace se cere o lege a imperiului. 

E Tot Bundesrathul judecă în. ultimă instanţă recursurile 

în potriva vre-unuia dintre Statele confederaţiunii care sa 
“făcut vinovat de tăgadă de dreptate. 

A 214. Reichstagul e vechea dietă a imperiului. Membrii săi 

în număr de 397, se aleg din toată Germania, prin sufragiu 

universal direct şi prin serutin secret, conforni. legii eleeto- 

- ale din 1869. In termen mediu e un deputat la o sută mii si- 
îlete. Nu e alegător cinevă decât dela vârsta de 25 âni. Pentru 

î (i Clgibil se fa în principiu aceleași condiţii ca pentru & 

HI alegător. De fapt însă nu se pot alege decât cei'eu dare de 

e 
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„mână, căci deputăţii nu sunt retiibuiţi. Mandatul de deputat | 

durează trei ani. ” i a 

Membrii Bundesrathului. nu pot fi. în acelaș timp şi ai 

Reichstagului. Ei pot însă luă parte la discuţiunile din Rei- 

chstag, reprezintând părerile guvernelor respective. a 

 Atribuţiunile Reichstagului' se aseamănă mult cu acelea 

„ale Adunării deputaţilor dela noi: legiferare de acord cu 

Bundesrath, interpelări, petiţiuni, buget, finanţe... Reich- 

stagul nu poate “fi : convocat independent de Bundesrath, 

_dar Bundesrathul se poate. convocă separat. Reicbstagul e or- 

“ ganul unităţii politice şi naţionale a Germaniei. a 
215, Prerogativele. împăratului. — Impăratul nu are nici o 

parte din puterea legislativă; lui nu-i aparţine nici dreptul 

de iniţiativă al legilor, pe care drept îl are: numai Bundes- , 

rathul şi Reichstagul, nare nici drept de sancţiune, nici veto. A (7, 

EI e însă acela care G obligat să promulge legile imperiale. — 

Are drept de prorogars, însă numai odată întio seziune, și 

nu pentru mai mult de treizeci zile. El poate dizolvă Reichs- 

tagul, însă cu aprobarea Bundesrathului. In acest caz ale- 

gerile trebus să se facă în termen de şeasezeei de zile, iar noul 

Reichstag trbue să fie convocat în termen de cel mult 90 de 

zile dela: dizolvare. El numeşte şi revoacă pe Cancelarul Im- 

 periului. o a 

216. Cancelarul echivalează 'oarecum cu ceeace am numi 

“noi președintele consiliului. După cum împăratul e preşedin- 

tele Statelor confederate, tot astfel cancelarul imperiului e 

preşedintele Bundesrathului, şi ca atare el dă negreşit direc- 

ţiunea lucrărilor acestui consiliu federal. Cancelarul are drep- 

tul să delege pe alt membru al Bundesrathului ca să-i ţie locul 

la preşedenţie, dar dacă nu alege ca supleant pe un membru 

al Prusiei, trebue să prefere pe vre-unul din delegaţii Ba- 

variei, | aa | Ra 

"-* Prin intermediul cancelarului se adresează Bundesra- 

thului diferite comunieaţiuni care vin dela Reichstag sau pro- 

punerile. dela diferitele State. "Poate actele împăratului, afară 

de ordinile curat militare, trebuese contrasemnate de cancelar, 

singurul responsabil. SI a i 

E de notat faptul că în administraţiunea imperiului
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german, nu găsim miniştri în senzul cum înţelegem noi sau 

englezii, acest cuvânt. Până la 1878, cancelarul imperiului 

„putea să-și delege o parte din atribuţiunile lui administrative 

la diferiţi funcţionari superiori, dar alegerea acestor delegaţi 

eră sub răspunderea personală a cancelarului. Prin legea din 

17 Martie 1878, s'a prevăzut însă putinţa unei delegaţiuni 

făcute pe răspunderea exclusivă a delegatului în urma unti 

numiri de către împărat, după cererea cancelarului, care ar 

simţi trebuinţă de asemenea ajutoare. Numirea de reprezen- 

tanţi ai cancelarului. nu împiedecă însă pe cancelar să conti- 

nue a aduce el personal la îndeplinire actele care fac parte 

din delegaţiune. Reprezentantul contrasemnează. actele îm- 

păratului şi exercită, în limitele delegaţiunii, toate aetele care 

erau de competinţa cancelarului. Legea din 1878 prevede două 

categorii de reprezentanţi: 

a) Un reprezentant general, vice-cancelar, responsabil 

“pentru întreaga sferă de acţiune politică şi administrativă a 

cancelarului; | | 

b) Reprezentanţi de resort, pentru câte o ramură ad- 

ministrativă. Aceştia din urmă trebue să fie aleşi dintre șefii 

de serviciu, 'care sunt imediat subordonați cancelarului. 

Până la 1878, cancelarul imperiului, eră în acelaș timp, 
ministrul împăratului pentru Alsacia şi Lorena. Prin legea 

dela 4 Iulie 1879, această atribuţiune a fost încredinţată unui 

Statthalter imperial, care putem zice că e Cancelarul Alsa- 
ciei şi Lorenei 1). | | | 

Sub prinţul Bismark putem zice că toate puterile con- 
stituţionale. imperiale erau întrunite în mâna cancelarului. 
In schimbul” acestei puteri dictatoriale, cancelarul imperial 

1) De unde celelalte părţi constitutive ale Imperiului german for- 
mează diferite State cu un guvernământ local, Alsacia-Lorena nici nu 
a fost constiluită „Ia, 1871 sub forma unui stat, nici nu i-a fost repartizat 
teritoriul la alte state învecinate, ci a fost anexată ca provincie a im- 

periului, Adminislraţiunea, nu se exercită, de autorităţi locale autonome, 
ci de împărat şi de. autorităţile imperiale. Alsacia-Lorena, nu are Tâ- 
porturi internaţionale dela stat la stat: nu are dreptul. de legaţiune, nici 

acliv, nici pasiv ; nu poate incheiă tratate. Nrare nici putere legislativă 
auionomă. Nu există nici o naţionalitate alsaciană sau lorenă ; locuitorii 
acestei provincii sunt Germani şi nimic altceva. 
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are o responsabilitate, mai mult politică, iar nu judecăto- 
rească. Constituţiunea imperiului nu recunoaşte nici unei au- 

torităţi dreptul de a da în judecată sau de a judecă pe cancelar. 

PRUSIA 

217. Parlamentul. — Până acum nu am avut în vedere de 
cât constituţiunea „Imperiului german“. Să. nu -confundăm 
însă constituţiunea imperială din 1871; pe:eare am schiţat-o, 
cu constituţiunile fiecărui. Stat german, în particular. Așă 
spre ex.: Prusia posedă o constituţiune proprie, promulgată 
la 31 Ianuarie 1850, modificată la 21 Mai şi 5 Iunie 1852, la 
7 şi 24 Mai 1853, la 10 Iunie 1854, la 30 Mai 1855 şi la 15 Mai 
1857. Alături cu Bundesrathul şi Reichstagul împerial, găsim 
Landtagul prusian, adică un parlament prustan, compus din 
două camere: Abgeordnetenhaus, adică camera deputaților, 
în număr de 433 şi Herrenhaus, adică. senatul. Membrii 
“Landtagului sunt reprezintanţi ai poporului prusian, neînca- 
tenaţi nici prin mandat imperativ, nici prin instrucţiuni ca 
în- Bundesrath. | 

Deputaţii se aleg pe cinci ani prin sufragiu universal, 

dar cu două grade. Trebue să aibă vârsta de cel puţin 30 ani, 
iar alegătorii 24 ani. | 

Senatul se alcătueşte din principi ai casei regale, numiţi 

de rege, din 98 capi de familii ai înaltei nobleţe ca membrii 

ereditari și din 207 membri numiţi pe viaţă de rege dintre 

marii funcţionari, reprezentanţii corporaţiunilor, universită- 

ţilor, ete. - 

218. Prerogativele regelui Prusiei. — Alături cu împăratul 

German, avem tot în Prusia, pe „Regele prus“ cu prerogative 
constituţionale relativ mult mai întinse. Ca rege, el are drep- 
tul de iniţiativă a legilor; nici o lege prusiană nu capătă forţă 

obligatorie, dacă nu e consimţită şi de rege. Mai mult încă, 
în timpul când Landtagul e închis, dacă siguranţa publică e 

în pericol, regele sub răspunderea miniștrilor săi, are dreptul 
să facă şi să promulge orice legi constituţionale socotește el 
necesare, cu singura condiţiune ca în urmă să le supue rati- 
ficării Landtagului, când va fi convocat. In schimbul cance- 

larului imperial, unic şi iresponsabil, avem un număr de mi- 

a
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niştri consilieri aleşi de rege, cu responsabilitate nu numai 

politică, ci, în principiu, chiar şi penală, în caz de violare a 

constituţiunii, trădare, corupţiune. | . = 

| Regele Prusiei, în alegerea miniştrilor săi are mâna cu 

totul liberă; nu e ţărmurit la leaderii partidelor politice; în 

fapt. chiar el își recrutează consilierii principalmente: din 

clasa funcţionarilor deprinşi în urma unui lung, serviciu, la 

“o muncă disciplinată. Guvernul prusiân, cum foarte bine zice 

Bluntsehli, nu e un guvern: parlamentar, ci mai mult un gu- 

vern biurocratic (Beamtenregieruny ). In fine, la Prusieni nu 

găsim interregnii: Le roi est mort, vive:le roi. - 

919. Constituţionalismul german. — Constituţionalismul ger- 

man, atât de autoritar, nu e de natură să ne entuziasmeze. 

Chiar Frederic II care a zis că e cel dintâi „servitor al Dopo- 

rului“, n'a fost în realitate: decât un despot inteligent. Nu mai 

departe decât pe la 1840, Friedrich Wilhelm, regele Prusiei, 

manifestă, o aşă de mare antipatie pentru regimul constitu- 

ţional, că a şi pronunţat următoarele cuvinte: „Intre popor 

și mine, nu trebue să existe nici un pergament“. Această de- 

claraţie el o justifică prin faptul unei mari simpatii ce zicea 

că are pentru popor, de care nu vrea să fie despărţit nici 

chiar 'print”un pergament. În acelaş senz Bismark a zis: 

„Constituţiunea e o foae 'de'viţă, sub care se ascunde tirania, 

despotismul“, şi că e de preferat o acţiune politică mai ab- 

solutistă, mai francă, decât un despotism 'deghizat, ascuns 

» sub forme constituţionale, In tot cazul, chiar dacă nar îi 

decât confuziunea puterii executive cu cea legiuitoare, cum |! 

“este în Bundesrath, tot ar fi de ajuns pentruca să nu Teco- ! 

mandăm sistemul german. | | 

Lă   
Aaa fi 

$ IV. STATUL BRITANIC. | o 

SR 220. Constituţia engleză. — Când am cercetat care este 

obârșia Declaraţiunii drepturilor, am văzut că Bilurile Sta- 

telor americane, din care ea s'a insuflat, se întemeiază pe Sta- 

tutele engleze, deși acestea nu recunosc şi. nu au de scop.â 

afirmă drepturile inalienabile şi impreseriptibile ale omului. 

Constituţia britanică este cea dintâi în dată, şi totodată cea
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_mai originală. Niei_nu_se-ponte_concepe-:0- limpezirea stu 

diilor de drept constituţional, dacă nu_se-cuuieaşte-bine-con- 

stituţia poporului _englez.—E—drept, că principiile dreptului 
_publie englez nule găsim cristalizate întrun şir de articole 
metodice. În lipsă de text de lege, noi ne vom servi de ope- 

rile diferiților seriitori, care ău expus funcţionarea constitu- 
țiunei britanice și anume: Blackstone, De. Lolme, Gneist 1), 
Macaulay., Russell?), Freeman, Bagehot3), Brougham, 
Vânson *), Lawrence 5), Todd Walpole 5), Dicey 7) şi alţii 

care au comentat dreptul publice englez. Partea istorică o gă- 

“sim eu deosebire în Hallam, May, Stubs. Materialurile con- 
stituțiunii au fost colectate de către Cobbet şi Hansard. 

Drepturile şi libertăţile engleze nu sunt decretate la un 

moment dat; evoluţiunea lor sa făcut din timpuri de demult, 
treptat, treptat. Înstituţiunile au născut, s'au dezvoltat şi de- 
săvârşit în mod spontan; ele sunt rezultatul fatal al împreju- 

" rărilor în care a-trăit şi trăeşte societatea engleză, iar nici 
decum fructul improvizat al imaginaţiunii vreunui legiuitor. 

Dacă până astăzi mare parte din principiile constitu- 
ționale engleze nu sunt codificate e că aceste principii fiind - 

necontenit respeetate de suveranii englezi şi fiind zilnic prac- 

ticate nu s'a mai simţit nevoie să fie sancţionate în texte de 

lege solemnă. Ele au rămas în forma lor de tradiţiuni moște- 

nite din generaţie în generaţie. Dr epturile şi libert ățile lor nu 

au avut trebuinţă să mai fie săpate în marmură sau scrise pe 

hârtie pentru ca să nu fie uitate. Amintirea şi uzul zilnie le-au 

săpat în viaţa poporului. Şi atât de adâne au fost săpate încât: 

1) Englische Verfassungsgeschichte, Berlin, 1882. 

2) Le comte John Russel: Essai sur histoire du gouvernement bri- 

ianique. Paris, 1865. 

3) Walter Bagehot: Zhe “ Englisch Constitution, 4-e 6d. 1885, trad. 

franc. 

„€) Sir Wiliam R. Anson: Loi el prătique constitutionnelles de PAn- 

gleterre. Paris. 1903. . - | 

"SA. Lawrenow Lowel: Le -Gouvernement de LAngieterre, 2 ol 

Paris, 1910. 
) A. Todd: Le gouisernement . “parlementaire - en,  Angleterr ir. par. 

Casimir Perier. Paris, 1900. | 

3) Dicey: Introduction a Petude du droil constitutionnel, trad. franc.
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nici o constituţie din lume nu a fost mai puţin violată decât 

- constituţia engleză. Ea se moditică treptat dar dela sine în 

evoluţiunea timpului şi după nevoile ce se ivesc. „In formele 

stabilite în al XIII secol s'au condus şi generaţiunile din steo- 

lul XIX şi a urmat în mod fidel în transformaţiunile sale opi- 

niunile ţării; nici odată între voinţa sa şi aceea a naţiunii nu 

a fost rupere de echilibru şi dacă regulele domniei actuale nu 

mai seamăna cu acelea ale vremurilor de altădată precum 

limba lui Schakespeare nu mai seamănă cu aceea a lui Ten- 

nyson spiritul fundamental al constituţiunii nu sa schimbat 

şi contimporanii lui Welington ar fi apărat-o tot cu atâta 

căldură ca şi acei ai lui Simeon Montfort“, 

__ Aşă serie unul dintre Francezii care a cereetat-o cu cea 

mai mare atenţie şi mai multă vreme *). 

Numai în cazul când regii au încercat să zugrume unele 

drepturi numai atunci s'a recurs la acte scrise şi poporul 

răzvrătit a silit pe rege să se însăreineze în scris că va res- 

pectă pe viitor dreptul călcat. A trebuit ca regele Ion fără 

ţară să calce în picioare unele din aceste drepturi pentru ca 

poporul şi baronii să-şi dea osteneala să redacteze Magna 

Charta, forțând pe rege so subserie. Şi poate că dacă Iacob 

II (16$3—1688) nu sar fi căsnit să răstoarne regimul consti- 

tuţional, Englezii n'ar aveă astăzi o Declaraţiune de drepturi 

scrisă. Englezii, dispreţuind în politică ideile abstracte şi 
speculative, mau consacrat în legi organice precise decât tra- 

diţiunile lor, și aceasta numai atunci când sau văzut siliţi de 

nevoile vremii, în marginile acestei nevoi. 
| 221. Isvoare!e constituţiei.— Patru sunt după E. Boutms”), 
isvoarele acestei constituţii, părere-pe care o aprobă şi pro- 

fesorul Dicey?): tratatele şi guasi tratatele; 2) pactele; 3) sin- 
tutele sau legile; 4) precedentele şi obiceiurile, care sunt cu- 

| noseute sub numele de common laav. Cele trei dintâi sunt par- 

tea scrisă a Constituţiei. Common law e însă partea nescrisă, 

care-și capătă forţa ei obligatorie dintrun uz imemorial și 

  

taniques: T. I., pag. 19. Paris 1887. 
p-. 2) Etudes de droi 

-% Op. cit, . : 

A 1) Le comte de Franqueville: Ze gouvernement et le parlement bri- 

t constitutionnel. Paris, 1885.: 

  
e
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o acceptare universală, spre a se distinge de legea scrisă, care 
se numeşte statute lat sau avritten law. Principiile şi regulele 
de common law, sai traiisihis din generaţie în generaţie, şi 
în mare parte au ajuns astăzi la formule tot cam așă de-pre- 
cise ca şi legea pozitivă. Iată un exemplu: în Englitera, fiul 
întâi născut moşteneşte singur averea imobiliară rurală a pă- 
rintelui său. Privilegiul acesta nu. e scris în nici a lege; îna- 
intea tribunalelor el mar putea invoca nici un text pozitiv, 
şi cu toate acestea dreptul lui de primogenitură e unanim re- 
cunoscut şi & garantat, e adevărată lege (common law), căci aşă 
a fost ieri, aşă a fost în toate vremurile decând nu se mai: ţine 
minte. Am dr ept de primosenitură ă, pentiueă Pau avut şi tata 
și strămoșii mei. 

Partea cea mai importantă. din common lav, e :aceea 
care priveşte drepturile şi libertăţile cetăţeanului. Aceste drep- 
turi- datează din timpuri străvechi, şi dacă unele dintr'însele 
le vedem în diferite statute, să nu interpretăm faptul acesta 
în senz continental. Pe continent un drept nu există legal- 
mente, decât din momentul ce s'a promulgat o lege care să-l. 
recunoască; legea scrisă e sorgintea drepturilor. La' Englezi, 
din potri ivă, Magna charta promulgă pentru prima oară drep- 
turi şi libertăţi, dar aceste drepturi au existat! legalmente şi 
înainte de dânsa; ea_nu face decât să transforme în lege. sta- 
tmtară, ceeace până la dânsa eră _tot_ lege,—dar-- cutumieră 

(coniindit- lâto]. - 
——— Tot aşă sa întâmplat. cu 0 mulţime de: alte statute, ca 
habeas, corpus,_bilul drepturilor şi altele. Ele n'au făcut decât 
să proclame în seris principii care existau dejă în formă de 
common law. Cu drept cuvânt zice dar Englezii că constitu- 
țiunea lor de azi, că libertăţile actuale nu se datoresc diferi- 
telor statute, pacte sau tratate, ci lui common law. Common 
law revendicând cu succes statutelor principiile constituțio- . 

nale engleze, se înţelege de ce am zis că dreptul constituţional 
englez face parte din common law. 

Cuvântul englez statute, nu e:sinonim cu lege. Un: statut 
cuprinde totalitatea legilor votate de parlament întwo-seziuine,— 
iar legile formează câte un capitol al: statutului din acel an. 
Diferitele statute sunt citate după numele regelui sub: care
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au fost votate, împreună cu anul domniei !). Sinonimă cu 

vorba română lege e expresiunea engleză Act. | 

“922, istoricul constituţiei britanice. — Năvălivea teutonică 

“âneâpe în Britania în veacul. V, înt”o vreme când ţara eră 

deşertată de Romani, care-și retrăseseră legioanele încă din 

aniul:410. Pe la anul 547, se stabiliră în Britania Anglii, ve- 

niţi de pe. malurile Elbei și Veserului. Aceste triburi de co- 

văbieri. germani, întemeiază în Britania familii şi. cetăţi, cu 

conducători şi cu sfaturi întoemite din fruntașii tribului și 

ai cetăţii. La sfaturile lor luă parte și poporul care-și mani- 

festă aprobărea sau desaprobarea prin murmure sau zănsă- 

nituri de arme. Cu vremea comunităţile care duceau această 

viaţă aspră de război şi incursiuni, se adunară întrun fel de 

centrii, şi alcătuiră aşă numitele shires, adică comitatele 

sau micile regate, cu o organizaţiune Tudimentâră, identică 

cu a celorlalte triburi germane pe care le-am studiat. Diferi 

tele triburi, în luptă continuă: unele cu altele, sfârșesc prin 

a se contopi întwun singur Stat. Adunările regelui, compuse 

din Vithani, adică săpientes:. regi, episcopi, ealdormeni, dre- 

sători şi oamenii “regelui. (thegnes),. iau riumele de TVatena- 

. gemote, adică adunări de oameni înţelepţi.  ... 

“223. Witenagemot, este o adunare de origină saxonă. El 

a întocmit vechile adunări ale triburilor autoclitone: Michel 

Synoth, marele consiliu, 'sau Michel Gemote, marea Adunare 

a comitatelor ce se făceau prin alegeri; ba încă documentele 

păstrează amintiri de mari adunări sub regele Ina, sub regele 

Osa şi sub Ethelbert, regele din Kent; în această epocă s0- 

cietatea din -Anglia eră alcătuită din două feluri de oameni: 

“thanes, proprietari de pământ şi ceorls, oameni “liberi, dar 
fără pământ. [i aveâu drepturi şi datorii cu totul deosebite 

precum şi niște instituţii, după care Englezii suspinau cu nt 

laneolie, în vevoluţiunile lor posterioare, reclamând regilor 

tesorale aşezămintele din vremea „bunului rege Eduard con 

rul, - | : 

id. In W ittenagemot intrau, toţi tanii, care posedau cind 

hide de pământ?) ; ei -trimeteau reprezentanţii lor la aduna 
13: . : a. 

Ă 

) Aşa, 34 Viet. c. 17 însemnează: legea votală în anul 3% al don- 
niei reginei “Victoria, formând j ia, fo cap. 17.: 
] *) Guizot: Histoire des ori i 

» Pag. 79, Ssq. Paris 1855. 
gines du gouvernement representalif, vol. 
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şi eră şi firesc. „Intwo ţară acoperită. de păduri, plină de to- 
rente profunde şi de bălți considerabile, fără căi de comuni: 
caţie, un proces, chiar o simplă convocare la tribunalul comi- 
tatului, ar fi fost de sigur o osteneală şi un lucru foarte in- | 
comod pentru: cultivator, o datorie de îndeplinit care nu ar fi 
mers fără oarecare primejdie, şi: care eră foarte adesea, de 

natură să-l stânjenească dela lucrările agricole, pe care se. 
întemeiau speranţele anului. Jena ar fi fost încă şi măi mult 
resimţită, dacă fiecare cetăţean ar fi fost chemat să se ducă, . 
în afară de limitele popriului său comitat, în localităţi depăr- 

” fate, şi care-i erau cu totul necunoseute;-cum de pildă, un cul- 
tivator. din Essex, ar fi privit călătoria în comitatul Glou- 
cester, în epoca anotimpului aspru, la Crăciun, la Paște sau - 

„la epoca muncilor, aşă de însemnată pentru el? (Crăciunul și 
“ Paştele erau de obicei epocile când se întrunea gemotul). In 

ce, de altfel eră el interesat la nişte legi, afectând un mare | 
număr de districte în afară de al său, sau lă niste ordonanţe 
atingând clasele societăţii, care nu l-ar interesă direct? Căci 

cultivatorul saxon, nu eră pe atunci un politician: legile de 
ordin general, car6 îmbrăţişau pe atunci regatul întreg, nu 
aveau pentru el aceiaşi însemnătate, ca acelea. care concernau 
viiea localitate în care el aveă avutul său. Ce câştig putea el să 
aibă, dacă ar fi fost de faţă la nişte deliberaţiuni care aveau 

„în vedere părţi din ţară al căror fel de trai şi nevoi el nu le 

ştiă de loc? In sfârșit ce pagubă ar fi adus Statului acest exod 

de populaţiuni întregi: din părţile obicinnite ale muncei lor şi 

reunirea lor întro localitate depărtată şi necunoscută? Dacă 

avem aceste fapte î în vedere, ne va fi foarte uşor si ă înţelegem 

că orice sistem care dezlega pe ţăran de această îndatorire, şi 

o transfera la alţii mai mult în măsură să o îndeplinească, tre- 

buea.să fie binevenit şi că ere eaţiunea, unui sistem reprezen- 

tativ, pare - că sia impus astfel a priori, ca fiind î în natură 

Iuerurile“. i 
Astfel, explică Kemble în cartea sa Sazorii- ar Anglia) 

obârşia sistemului reprezentativ al Anglo-Saxonilor şi prin 

"uni mare a Witenagemotului şi a parlamentului deleg at. 
pt . ... 
m paza 

w C. Ellis Stevens: Siucices de la: constitulion des Etals- Unis, pag. :. 66.
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Indeletnicirile Witenagemotului, şi este foarte interesant 

pentru istoria constituţională a Angliei să le studiem, ar fi 

"următoarele, după Kemble, deşi această parte este foarte în- 

tunecată!): 1) voce consultativă şi drept de examen asupra 

oricărui act publie care putea să fie încuviinţat de către rege; 

2) deliberare asupra confecţionării legilor, care se adaogă la 

reseriptele. existente (aceste legi erau promulgate în virtutea 

autorităţii Witenagemotului şi regilor; 3) Puterea de a face 

alianţe şi tratate de pace; 4) puterea de a alege pe rege; 3) pu- 

terea de a depune pe rege, dacă el nu aveă în vedere binele 

poporului?) ; - 6) puterea de a numi pe prelați în scaunele 

vacante; 7) puterea de a regulă afacerile bisericeşti, ches- 

tiunea posturilor şi sărbătorilor, şi a hotărî perceperea Şi În- 

trebuinţarea „veniturilor bisericeşti; 8) puterea de a percepe 

taxele publice; 9) de a ridică forţele de apă şi uscat; 10) dea 

recomandă, consimți şi îngădui concesiunile de pământ; 

11) de a atribui regelui pământurile deliquenţilor şi a celor 

morţi intestat; 12) de a da justiţie supremă în cauze civile şi 

criminale. | 

Comentând pasagiul din Tacit, relativ la aceste timpuri, 

Freeman3) spune că „nemuritoarea Constituţie, a fost consti- 

tuţia străbunilor noştri din vechile lor ţări ale Germaniei Nor- 

dice, înainte de a pătrunde în insula Marei Britanii. Şi această 

constituţie în toate punctele sale esenţiale, ei au trecut-o cu €i . 

în noua lor patrie; acolo transportată întrun pământ nou 

ca sa mărit, a devenit înfloritoare și a produs fimete mai 

bogate şi. mai durabile decât în ţara în care a luat 

naştere. Pe continent vechea neatârnare teutonică, cu adună- 

rile sale libere, naţionale sau locale, a dispărut puţin câte 

puţin. In insula teutonică ea a căpătat după timpuri forme 

diferite; ea a trecut prin multe furtuni, a respins atacurile 

multor dușmani, dar nu a dispărut nici odată cu desăvârşire. 

Viaţa naţională a poporul englez, cu toată cucerirea străină şi 

  

2 CU e alpole: Op. cit., pag. 191, Guizot; opt. cit. pag. 9 
(, G. Stere: Introducere î i i ituti i, 

1339, pag. 195, în studiul dreptului constituțional. la: 

3) Freeman: Develo ri ; i 
ana an: eloppement de la constitulion . anglaise: C Ellis 

Stevens :. Sources. de la constituliun des Etats-Unis. * 9 | 
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văzvrătirile interne, a continuat și s'a menţinut fără întreru- 

pers, vreme de o mie patru sute de ani. Niciodată legătura 
între trecut şi prezent, nu a fost ruptă, și niciodată nu sau 

văzut Englezii adunându-se spre a-şi da o constituţie nouă, 
seduşi de cine ştie ce teorie pompoasă. 

Cucerirea Normanzilor după bătaia dela Hastings, sub 
Wilhelm cuceritorul şi feodalizarea Britaniei, care'a fost îm- 
părţită în 60215 fiefuri 1) — după cum spune De Lolme, — 

au modificat întrucâtva organizarea generală a Statului, mai 

„ales mărind prerogativele regeşti; Wilhelm-a păstrat însă 
Witenagemotul, modificându-i caracterul. Witanii intrară în 
Curtea vasalilor regali, în care, în principiu, oricare .pro- 
prietar de pământ aveă dreptul să siejeze. 

| 224. Origina parlamentului. — Alături de Witenagemot sau 

sfatul Witanilor adică şefilor, vechile adunări teutonice de 
oameni liberi  Fol:moots, deveniră mai ales când toate micile - 

regate ale Britaniei, întemeiară marea Heptarhie sub domnia 

lui Eghert, Shiremots, adică sfaturi ale comitatelor. Stubs *) 

presupune că în Kent, Susex, Essex şi.East Angly, de pildă, 

comitate, foste regate anglo-saxone, funcționau cele două adu- 

mări: Witenagemot şi Shireinots, dela care ne-au rămas nume- 

roase cărţi. Freeman şi după el mulţi istorici, văd în vechiul 

Witenagemot, origina Camerii lorzilor. In ce priveşte Camera 

Comunelor, o găsim în istoria politică a Anglo-saxonilor, pre- . 

cum găsim din cele mai vechi timpuri la popoarele teutonice 

principiul reprezentativ. Hale, Stubs, Todd şi ceilalţi istoriei 

ai constituției britanice, stabilese în definitiv, că în primele 

timpuri după năvălirea normandă, funcționau trei consilii: 

unul alcătuit din nobili, reuniți în ocaziuni particulare prin 

W'rits special, şi cari alcătuiau Magnum concilium;.un altul 

intitulat Comsmune concilium şi un al treilea Conciliu priva- 

tun, sfatul regelui, care funcţionând încă de pe timpul lui 

Enrie III, a devenit cu timpul corpul constituțional al eon-: 

silierilor regelui, - A 

Marele. Consiliu întocmit sub regii normanzi, in locul . 

1) De Lolme: op. cit. pag. 13. . | i j 

2) Ilistoire constilutionelle de PAngleterre 1, 140, 144. 

: 15 
82958 NE |
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W itenagemotului, a devenit deci Parlamentul ţării; aceia din- 

tre membrii săi care în compoziţia primitivă erau ofițeri de 

Stat şi înalţi funeţionari ai Curţii, alcătuiră un consiliu regal 

permanent şi care şi-a împărţit apoi atribuţiunile legislative, 

executive şi judiciare. 

Sub regii normanzi acest mare consiliu permanent, de- 

venit mai târziu consiliul privat, eră alcătuit din arhiepiscopii 

de. Canterbury şi York, din marele judecător, din trezorierul, 

şa mbelanul şi majordomul:).. Atribuţiunile lui, aproape re- 

gale, sunt precizate de Stubs. 

In 1295 Eduard I a convocat Parlamentul naţional, com- 

pus 'din reprezentanţi ai tuturor * claselor. societăţii, înalți 

- demnitari, baroni şi elârul superior, din care mai apoi sa al 

cătuit Camera lorzilor, burghezii din comitate (gentri) cu 

burghezii din oraşe (commoners) din care s'a alcătuit Camera 

_comiinelor; acest parlament sa şi numit ;Marele Parlament 

“ model“ (The great and model Parliament). 

Astfel, cum spune Woodrow 2), nu au mai rămas în Par- 

Jlament decât două elemente, segnorii şi burghezii. Segnorii, 

are-şi alăturau pe -arhiepiscopi, episcopi şi . abaţi, potrivit 

obiceiurilor lor imemoriale, alcătuiră o cameră a lor, Camera” 

lorzilor. Burghezii (commoners). trimişi de oraş, care-și ală- 
turară în scurtă vreme ordinul intermediar aleătuit de biu- 

shezia comitatelor (gentri) şi cavalerii comitatelor (Knigts), 
"oameni care nu erau nici segnori convocați prin citaţii pet- 
sonale, nici cu toate acestea commmoners, alcătuiră cealaltă 

cameră, Camera comunelor. Aceste schimbări erau complect 

etecutate către sfârşitul secolului: XIV. aşă încât în ll 
Comunele au un loc separat de reunire, iar în 1377 ele își aleg 
un Speaker 3) special. 

Nu. vom continuă mai departe cu expunerea istorică a 
evenimentelor engleze. Fapt sigur este că Magna charta â 

confirmat cea măi mare parte din formele constituţionale ale 

    

-1) Wilson YVoodrov: ZEtat, vol.. II, r ag. 50. 
2) Dităt, pag. 59, Vol. Il. PS 
3 ) Stubbs spune că Speaker insemnează orator; şi la origină princi- 

pala s sa funcţiune eră de a transmite regelui deliberările comunelor 
“smein: Elements. de droit constitulionnel, pag. 60. 
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A . 

Britaniei. Cea mai veche chartă este a lui Henric I (1109) 

pentru libertatea bisericii. _ 

225. Magna Charta.— La începutul secolului XIII se urcă pe 

tronul Engliterei Ion fără pământ, numit astfel fiindcă dintre 

toţi copii lui Henric al II-a, numai el n'aveă.apany.-Acest rege. 

tiranie în dorinţa de a-şi asumă puterea absolută, căută să pa- 

. ralizeze clasa baronilor, sugrumând libertăţile şi prerogativele 

ci. Nemulțumit cu atât el călcă în picioare, chiar drepturile 

- poporului, impunând dispoziţiuni riguroase în ce priveşte pă- 

durile. Un despotism care loveă mai cu seamă în interesul 

Englezilor, nu putea fi de lungă durată la un popor aşă 

de practic. Regele nemaiputând să aibă de partea sa nici o 

provincie măcar care să-l apere, n'a mai izbutit a amăgi prin 

promisiunile, speranţele și frazele goale, resurse triviale şi 

laşe, nici un baron sau cavaler; baronii cu poporul luară ar- 

_mele, făcând cauză comună, se întruniră la_Barkley, şi forţară 

pe rege să subserie actul cunoscut sub numele de Magna 

Charta în ziua de 13 Iunie 1215 1).— 

E important să studiem mai de aproape acest contract 

faimos încheiat între rege şi popor. Zice „contract“ pentrucă 

sub această formă se înfăţişea Magna Carta, ceeace ne do- 

vedește şi cuvintele: [sta sunt articula quae barones petunt et 

rex consentit, care preced dispoziţiunile constituţionale.” 

In primul articol recunoaşte bisericei anglicane, diterite 

libertăţi, care în ultimii timpi fuseseră adesea violate. In ar- 

ticolele următoare se iau deosebite garanţii în favoarea feu- 

datarilor 'şi vasalilor lor anunțând astfel rigorile: dreptului 

feudal. Se determină, de pildă, suma ce un moştenitox sau un 

vasal trebuiă să plătească suzeranului pentru. ca fiețul, care 

ştim că se dedea vasalului în uzulruct, să se reîntoarcă în 

proprietatea suzeranului, după cum ar fi cerut strictele prin- 

cipii feudale. Apoi vasalul minor să nu plătească nici o do- 

Dândă la sumele împrumutate dela .ovrei, şi altele. 

In art. 14,din această chartă constituţională, se consacră 

în mod categorie principiul că nici-un impozit nu'se va sfabili 

  

') Magna Carla libertatum seu Concordia inter regem Johannem 

et Barones proconcessione libertatum ecolesiae et regni Angliae. -
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fără consimţimântul prealabil al Consiliului regatului alcă- 

tuit din arhiepiseopi, episcopi, abaţi, conți şi mari baroni: 

este, după cum spune Franqueville 1), principiul existenţei 

Parlamentului şi necesităţii. votului său pentiu a pune o daj-. 

die, şi aceasta chiar nu este o inovaţie; dispoziţiunea a fost 

adăogată de rege arătând astfel că eră un obicei recunoscut 

în drept, dacă nu. respectat de suveranii Normanzi, și formal 

consacrat de cutuma saxonă, multă vreme înaintea cuceririi. 

In art. 15 se propune principiul descentralizării şi re- 

producem după Liafterritre et Batbie 2): „Lot astfel în ceeace 

priveşte dăjdiile ce le pidicăm din cetatea Londra, care se ta 

bucură de vechile sale libertăţi şi eutume, atât pe apă cât şi 

pe uscat. Acordăm încă tuturor celorlalte orașe, burguri şi 

sate, bavoniloy din cele cinei porturi şi din toate celelalte por- 

turi ca să se poată bucură de privilegiile şi vechile lor cutume 

şi să trimită deputaţi la sfatul obştese“ *). . 

Articolul următor determină: modul cum au să tie con- 

" vocaţi în seziune la zi şi loe fix, membrii consiliului regal în 

generali. per vice comites et balivos nosiros spunând că ci- 

taţiunea va trebui să cuprindă obiectul convocării şi dată prin 

'sheriffi cu patruzeci zile mai înainte (singilatim per litteras 

nostras). Urmează apoi câtevă dispoziţiuni asupra adminis- 

traţiunii justiţiei, asupra măsurilor şi greutăților, amenzilor, 

prestaţiunilor, asupra permisiunei de a trece frontiera în ţări 

străine, ete. | : o 

O dispoziţiune însă celebră e cea relativă la garanția 

libertăţii individuale: „Nimeni nu va fi arestat, pici nu se 

va închide, nici nu va fi deposedat nimeni și nici întrun chip, 

decât prin judecata judecătorilor săi, după legile ţării:). Și 

1) Le C-te Franqueville: Le gouvernement et le parlement britanni- 

ques: Paris, 1887. : d o. go . . p 
i Les constitulions d'Europe et bAmerique. . - 

, ) Et civitas Londonjarum habeat omnes antiquas libertates et 

liberas consuetudines suas, tam per terras quam per aquas. Praeterea 

volumus et concedimus, quod omnes aliae civitates ei burgi et villae, et 

portus habeant omnes libertates et liberas consuetudines suas. 

lae ) Nullus liber homo capiatur vel imprisonetur aut dissaisiatur aut 

uagatur aut exutetur, aut aliquo modo destruatur, nec super cum 
ibimus, nec'super cum mittemus, nisi per legale judicium parium suoruti 

vel per legem terrae. - - DI
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în art. 40 proclamă principiul sanctităţii şi distribuirii Jus- 

tiţiei, ce nu se poate refuză, nici vinde!). In fine, ţăranii prin 

- nici un fel de amende rm vor putea fi privaţi de carele, plu- 
gurile şi instrumentele :lor agricole. . 

__ E de observat că Magna Charta, în redacţiunea ei pri- 
mitivă nu conţinea decât dispoziţiuni relative la cler şi clasa 

nobililor. Poporul văzând aceasta, a refuzat concursul lui, 

cerând să i se acorde garanţii similare. Baronii având nea- 

părat nevoe de sprijinul poporului în lupta lor contra regelui, 

au fost. constrânşi atunci să redacteze actul în mod general, 

pentru toţi, aşă cum îl văzurăm. 
»u6. Comitetul de două-zeci și cinci de baroni.— Pentru ca 

drepturile afirmate în Magna Charta să fie pe deplin garan- 

tate s'a ales un comitet de douzeci şi cinci de baroni, păzitori 

ai libertăţilor publice. In caz când regele sau funcţionarii lui 

sar fi încercat să le violeze, comitetul. eră dator să ceară 

imediată satisfacţiune, şi în caz de refuz din partea regelui, . 

baronii aveau dreptul să-l deposedeze din toate castelele şi 

moșiile lui. Cetăţenii erau obligaţi să jure supunere și ascul- 

tare acestor douăzeci și cinci de baroni. Faptele acestea au 

mare importanţă, pentrucă am spus dejă, că în Englitera clasa 

aristocratică, e mai puternică decât regalitatea, care este mai 

mult o ficţiune: dejă de pe la 1215 vedem acel număr de ba- 

roni asumându-și întreaga suveranitate şi ridicându-se astfel 

mai presus de puterea regală. Vedem pe rege consimţind, el 

singur, la această situaţie de al doilea rang, căci după.cum 

declară Bracton, care a trăit pe timpul lui Enrie al III, regele 

are mai presus de el, nu numai pe Dumnezeu şi legea, dar încă 

şi curtea sa de conți și baroni, căci ci sunt numiţi tovarăşii 

regelui,. și oricine are un tovarăş are un stăpân, căci dacă 

regele ar fi fără. frâne adică tără lege, ei ar trebui să-și 

pună frâne ?). | 

După ce a semnat. Charta, begele Ioan a căzut în accese. 

de necaz cu furie şi a făcut toate încercările, ca să doboare 

"supremaţia aristocraților. EL a obţinut dela papa Inocenţiu 

  

1) Apud: De Lolme: op. cit, pag. 27: Nulli vendemus, nulli nega- 

bimus aut differemus 'rectum aut justitiam. 

2) Apud. Franqueville, op. cit. pag. 12%
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III, o bullă care abroga și anula întreaga Magna Charta, 

absolvind pe.rege de jurământul depus pentru respectarea ei 

şi excomunicând pe baroni şi pe toţi aceia care ar mai în- 

drăzni să pretindă drepturi şi libertăţi așă de absurde, ași 

de atingătoare pentru majestatea suveranului. 

227. Enric III, succesorul lui Ion, confirmă principiile 

dela 1215 şi subserise noi charte: la 12 Noemvrie 1216 con- 

firmă marea cartă cu o primă modificare a textului său; o 

confirmă și o modifică iarăşi în 1217; tot în acest an în 6 

Noemvrie, Enrie III dă Charta pădurilor 1) „prin care se 

abrogă măsurile opresive ce se luaseră de câtva timp şi se 

vedă drepturi proprietarilor de moşii să tac şi să întrebuin- 

ţeze lemnele din pădurile lor“. In 11 Februarie 1225 el modi- 

fică şi confirmă pentru a treia oară Marea cartă, dând şi o 

pouă Cartă a pădurilor în aceeaşi zi. EI mai confirmă aceste 

cărţi în 1237 şi 12652. | 

In 1265 Enrie III revocă Marea cartă 'pe motiv că i se 

zmulsese consimţimântul prin violenţă. Sub presiunea baro- 

nilor şi prelaţilor reuniți la Westminster o confirmă din nou. 

Abia se. ridică însă Adunarea şi Enric, rău sfătuit, revoacă 

" Carta. Baronii se repun în mişcare şi Marele Consiliu se în- 

truneşte din nou la 11 Iunie 12958. Pentru primaoară această 

adunare ia numele oficial de Parlament. 

Baronii destituie şi înlocuese pe marii funcţionari ai re- 

satului, toemai ca să afirme puterea parlamentului şi hotă- 

răse constituirea unui consiliu de 24 ca și sub Ion fără pă- 

mânt, din care 12 aleși de rege, iar 12 de ei, spre a alcătui 

statutele nouei Constituţiuni- numite. statutele de Oxford. 

Regele a consimţit. | 
228. Statutele de Oxford nu ne sunt cunoscute decât din- 

trun text vechiu francez păstrat în analele lui Burton. Ele 
cuprind următoarele puncte: “ 
a ) Regele va confirmă Magna Charta de atâtea ori 
violată; o 
alei 2 Marele cancelar, marele trezorier, judecătorii şi cei- 
alţi iuneţionari publici vor fi aleşi în toţi anii de către baroni: 

:) Carta de foresta regis Henrici I1l. 
. ) Carta confirmationis- regis Ilenrici. II]. 
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c) Paza castelelor şi tutulor: locurilor întărite va îi înere- 

dinţată disereţiunii celor douăzeci şi patru care vor da această 

pază în grija acelora în care vor aveă încredere; 
d) Se va pedepsi cu moartea orice persoană, de orice 

rang ar fi, care Sar opune direct sau indirect la ordinile 

celor 24; | | 

e) Parlamentul se va întruni de trei ori pe an, la care 

„vor veni câte douisprezece baroni ca să alcătuiască statutele, 

pe care le va crede folositoare regatului; 

f) Se vor numi patru cavaleri de comitat, însărcinaţi să 

adune plângerile în potriva. şerifilor; 
9) Șerifii pe viitor să tie numiţi de către Curțile comi- 

tatelor. N | - 

Lupta între baroni şi rege continuă. Prelaţii englezi şi 

francezi vor să-i împace. Regele Henric al III şi baronii pri- 

mese arbitragiul regelui Franţei, Sfântul Ludovic. Acesta 

pronunţă sentinţa la Amiens în favoarea lui Enrie al III-a, în 

contra baronilor. S'au anulat statuteje de Oxford, dar s'a pro- 

elamat menţinerea chartei octroyate în 12951). _. 

229. Simon de Montfort. — Baronii nemulţumiţi, cer aju- 

torul burghezilor şi conduși de Simon de Montfort, care am 

văzut că cel. dintâi a convoeat parlamentul reprezentativ, 

organizează revoluţiunea care izbuenește la 1264; un adevărat 

rezbel civil care se termină prin învingerea lui Enrie III la 

Lewes, când regele se predă lui Simon de Montfort. | 

După bătălia dela Lewes Simon de “Montfort conducă- 

torul baronilor învingători convoacă parlamentul la 1265. Prin 

convocare sunt chemaţi nu numai episcopii, baronii, dar şi ie- 

prezentanţii comunelor, doi cavaleri de fiecare comitat, doi 

cetăţeni de fiecare cetate, doi burghezi de fiecare oraș, aleşii 

cetăților şi burgurilor libere. a 

Acest element burghez e chemat pentru întâia oară. In 

  

1) Ke treis parlemenz seint par an... ă ces tres parlemenz ven- 

drunt.les conseillers le Roi elsez. .. si fet a remembre ke le commun 

eslise XII prodes homes ke vendruntas parlemenz et autre fez quant 

mester sera, quart le rei et sun cunseil le mandera pur treter de bo- 

soingnes le rei et del reaume. E ke le comun tendra pur estabili ces 

ke ces XII frunt.
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convocările ulterioare (1265—1283) elementul burghez de- “ 

moeratic uneori e convocat, alteori nu.. Dela 1299 se convoacă 

în mod constant. | 

Prin urmare, Simon de Montfort,,poate să fie considerat 

ca întemeetorul Parlamentului englez și de aceea seriitorii en- 

glezi, între care Freeman, spune că: „trebuie să fie foarte 

rece sângele acelui englez care nu ar tresări de respect și. de: 

gratitudine pronunţând acest nume nemuritor“. 

“930. Camera comunelor. — Convocându-se parlamentul în 

1295 eu reprezentanţi ai diferitelor comitate și burguri, prin- 

to afinitate. fircască s'a văzut: divizându-se în două părți: 

nobilii şi prelaţii baroni, continuară adunările lor în Magnum 

„concilium, pe când reprezentanţii burgurilor şi comitatelor 

siejau în adunare deliberantă deosebită, care după cum am 

văzut sa transformat în Camera comunelor; această trans- 

formare nu să făcut însă dintr'odată printa”o lege specială și 

formală, ci încetul cu încetul intrând în obiceiurile poporului 

englez, până când a ajuns peste un secol să ţină ședințe deo- 

sebite. - Ma a D= 

De atunci încoace constituţia engleză ia un nou caracter: 

aristocrația înrâutindu-se de elementele burgheze prin întiu- 

derea spiritului de afaceri şi de economie, iar elementul bur- 

ghez influenţându-se de acel aristoeratie prin sentimentul de 

mândrie, de demnitate, de independenţă. Ma 

Din potrivă, pe continent aristocrația şi burghezia fiind 

izolate, nu s'au putut înrâuri aşă de timpuriu ca. în Englitera. 

- Dela 1296 încoace, multe secole dearândul, a rămas ca 

principiu necontestat la Englezi, că orice parlament trebue să 
fie compus pe lângă Camera lorzilor, din încă o Cameră, a 
comunelor, aleasă de popor. În ultimii ani sa început însă 0 
campanie hotărită contra, Camerei lorzilor, şi acest corp înalt; 
singur a tot puternic până la 1295, după ce a căpătat un 
tovarăș, e astăzi ameninţat chiar în existenţa lui, căci în for- 
maţiunea lui actuală, mulţi îl condamnă ca un prisos dăunător, 

ŞI cer sau suprimarea lui, sau reorganizarea pe alte baze. 
231. Desvoltarea Parlamentului. — Sub Eduard I eu picioare 

lungi, parlamentul obțină dela -rege o nonă Confirmalio 
chartarum numită de Tallagio non concedendo. Eduard |, cu



jurământ şi ameninţare de excomunicare se oblig să în 1997 
_a o respectă. | 

In 6 Martie 1300, regele a convocat iarăşi parlamentul, 

confivmând toate concesiunile anterioare şi mai adăogând 
încă articuli super. cartus, după care cărţile trebuiau citite de 
patru ori pe an în fiecare comitat. O nouă confirmare s'a făcut 
la Lincoln. Sub Eduard I Parlamentul eră dejă întocmit. Ba- 
ronii se prezenta îi irria unei serisori de convocare (Writ) 

individuală, clerul după o scrisoare analoagă, adresată fie- 
"cărui episcop, comunele sunt convocate printrun writ, adresat 
şerifului fiecărui comitat (county) şi ordonând de a alege doi 

cavaleri (Knight) de comitat (shire) doi “cetăţeni în fiecare 
cetate, doi burghezi în ficeare burg!). 

Magna Charta fu din nou confirmată sub Eduar d II, însă 

mai mult ca-o re acţiune a regalității în potriva baronilor cari 

ştivbiseră prerogativele sale. 
Din cauză. că regilor nu prea le plăceau să convoace 

Camera comunelor şi preferau să guverneze fără asistenţa ci, 
s'a obţinut la 1311 an gajamentul şefului Statului de a chemă 
parlamentul cel:puţin odată în fiecare an. Acest angajament 

a fost luat şi de Eduard III, sub care s'au stabilit trei puncte 
esenţiale: 1) ilegalitatea impozitelor percepute fără votul par- 
lamentului; 2) necesitatea concursului celor două camere 
pentru. a votă modificarea legilor sau a edictă altele noi; 

3) dreptul pentru comune de a cerceta abuzurile şi de a .ju- 

decă pe consilierii. regelui (the impeach;. 

232. Petiţiunea drepturilor. — La 1627, sa votat de parla- 

ment, sub Carol I, al doilea statut fundamental, cunoscut sub 

numele: de Petiţiunea dreplurilor. El este în substanţă, afir- 

marea explicită a unor principii din Magna Charta, aplicate 

la, necesităţile timpului. Imprejurarea că cinci Englezi fuse- 

seră arestaţi pentrucă refuzaseră de a plăti nişte contribuţiuni 

impuse de rege, fără consimţimântul parlamentului, a dat 

naştere la o petiţiune către rege și la agitări foarte mari, în 

“mijlocul cărora Camera comunelor a forţat pe rege să sanc- 

ționeze un statut prin care se garantă că nimeni nu va mal.. 

  

2) Anson: op. cit, pag. 18.
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“fi supus la taxe ilegale, încarcerat şi pedepsit, când s'ar opune 

la plata unei contribuţiuni neconsimţită de parlament. În 

acelaş timp regele își da cuvântul lui de onoare că va respectă 

şi alte câteva libertăţi relative la chestiuni militare. 

233. Consiliul privat. — S'a numit astfel după timpul lui 

Enrie VI (1422). Am văzut cum Sa dezvoltat consiliul per: 

manent al regelui şi cum Și-a însuşit drepturi în conducerea 

trebilor publice, acest consiliu din care s'a dezvoltat cabinetul 

actual. Sub Enric al-V şi Enric VI, consiliul privat şi funeţiu- 

nile lui au fost regulate printwun statut al Camerei comu- 

melor, şi încetul cu încetul, de oarece pavlamentul, care sub 

Eduard III căpătase dreptul de a judecă pe consilierii regelui 

Sa născut principiul responsabilităţii ministeriale. Consiliul 

privat sa desvoltat din ce în ce mai mult, fiind ca un fel de 

control al puterii regale, deşi regele putea să numească și să 

revoace pe membrii săi. Şambelanul, cancelarul, trezorierul, 

cancelarul peceţiilor private şi intendentul Casei regale, fă- 

ceau însă parte de drept din consiliu. Afară de aceştia, consi- 

liul se mai alcătuiă din arhiepiseopii de Canterbury și Yorek 

şi zece sau cincisprezece alţi parlamentari. 

Marea pecete a Statului, cu toate încercările regelui, a 

“ămas în mâinele marelui cancelar, şi nu se putea pune pe nici 

un document oficial decât eu încuviințarea lui, Această obser- * 

vare strictă eră ca o salvgardare a intereselor constituţionale: 

în atribuţiunile consiliului intra şi cercetarea tuturor peti- 

țiunilor ce se adresau regelui şi la sfârşitul secolului al XV, 

acest consiliu aveă în atribuţiunile sale cea mai mare parte 

din funeţiunile administrative şi chiar judiciare ale Statului. 

Sub dinastia Pudorilor regele a introdus în consiliu şi câteva 

persoane din: Camera comunelor, luern care a nemulţumit 

poporul răsculat şi pe acest motiv în.1536, puterile adminis- 

trative ale consiliului deveniră ilimitate. Au urmat rând pe 

ând consilierii privaţi controlând pe rege sau însoțindu-l ca 

curtezani supuşi şi fără iniţiativă. In 1553 sub Eduard VI 

acest Consiliu se alcătuiă din patruzeci de membri şi Eduard 

„i-a regulamentat funcţionarea, împărţindu-l în cinci sub-co- 

mitate, regele având dreptul să asiste la orice dezbatere i sar 
fi părut însemnată. 
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231. Camera înstelată.— Unii membri ai consiliului privat, 

împărţit în comitete făceau parte din toate comitetele; aceștia 

sau adunat apoi întrun corp, numit camera înstelată (Star 
chamber) şi care a rămas de pomină. Camera înstelată, spune 

Todd Walpole, şi-a câștigat o tristă reputaţie prin procedeele 
sale. tiranice şi arbitrare. Ea se adună la Westminster într'o 

cameră cu tavanul decorat cu stele. Consiliul privat se adună 
la Witehall şi la Greenvieh. N 

Sub Enrie VIII membrii camerilor înstelate erau în 

număr de nonăsprezece; ea aveă atribuţii de justiţie privată 

şi întrebuinţă chiar tortura. Intre procedele camerii înstelate 
intrau confiscarea şi amenda, care îmbogăţeau tezaurul re- 

gese; un senior Allington a fost osândit să plătească treisute 
mii lei amendă, pentrucă s'a căsătorit eu nepoata sa; un altul 

două sute mii lei amendă, pentrucă ar fi spus că contele 

de Suftolk eră un lord ticălos; episcopul din Lincoln, la o 
sumă egală pentrucă ar fi primit o serisoare suspectă ce i-a 

fost trimeasă: autorul zisei serisori trebuiă să fie expus, cu 

- urechile bătute în cue. 

Camera înstelată a continuat să funeţioneze ca un tri- 

bunal secret până în timpul lui Carol I, când a fost supri- 

mată printiun statut special, care. stabileă că numai curţile 

ordinare de justiţie, după căile legale, pot să hotărască, despre . 

drepturile publice şi private ale cetăţenilor. 

235. Parlamentul cel lung. — Dela 1629, Carol I lasă să 

treacă unsprezece ani fără să mai convoace Camera comu- 

nelor. La 1641 însă întâia grijă a Camerii comunelor a fost 

să 'voteze o lege prin 'care și-a fixat o durată trienală și Sa 

preseris convocarea şi alegerea unei noi adunări reprezenta- 

tive în termen de trei ani dela expirarea celei dintâi. Ei curios 

faptul că însuşi părlamentul care a votat această lege nu şi-a 

terminat existenţa decât abiă în 1661. A durat astiel două- 

zeci de ani din care cauză sa şi numit parlamentul cel lung. 

Acesta este şi faimosul parlament mutilat de Cromwel și care 

mai târziu sa şi numit Rump-Parliament (Parlament Crou- 

pion) căci în urma mutilării lui a rămas fără pieioare și fără 

Gap, cum am zice, parlament abdominal. ÎN 

Acest parlament a suprimat în primul rând atribuţiunile
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judecătoreşti ale Camerii înstelate. Pentru aceasta el a votat 

următoarea lege!): „Nici Maestatea_sa, „nici _consiliul_său__ 

privat mu au, și nici_nu. trebuie_să, aibă_niei-o_jurisdieţiune, 

“putere sau autoritate, prin bill, petiţiune, articol, „libelă sau_ 

alt procedeu arbitrar_ oarecare pentru a examină Sau pune 

“sn chestiune, determină san dispune de pământuri, proprie 

tăţi, moşteniri, bunuri sau mobile, ale vreunuia dintre supușii . 

"“vegatului. Aceste afaceri trebuiese să fie determinate și jude- 

cate în curţile ordinare de justiţie, și potrivit cu mersul ohi- 

“cinuit al legii... 

"Ta această perioadă avem decapitarea ministrului Shaf- | 

- ford la 1641 şi procesul şi executarea regelui Carol ], la 9 Fe- 

bruarie. 16419. Imediat după aceea se proclamă republica și 

ceva mai mult, se suprimă şi Camera lorzilor, printr”o deci- 

ziune luată de Comune în 17 Februarie 1649. Puterea execu- 

tivă a fost încredinţată unui Consiliu de Stat compus din ii 

membri, numiţi pe un an. | | | 

Anul 1651. e însemnat în istorie, prin celebrul „det de - 

navigațiune, votat de parlamentul cel lung şi care a făcut 

“ovaiidoarea maritimă a Engliterei. Prin acest act se prevedei  ; 

că nici un produs al Asiei, Africei sau Americei, nu va pute 

"fi importat în Englitera, decât pe vase engleze, comandate de] 

„căpitani englezi și având trei pătrimi din echipagiile lor for- 

mate din mateloţi englezi. In ce priveşte produsele sau măr- 

furile manufacturate. din Europa, nu puteau fi importate ! 

în Englitera decât sau pe vase engleze, sau pe vasele țărei . 

de unde sunt aduşe acele mărfuri. In al treilea rând, comerțul | 

de cabotaj şi pescuit eră rezervat exclusiv vaselor engleze, i 

ete. Actul de navigaţiune'a fost abrogat de Englezi, ca inutil, 

de-abea în 1849. a a 

_. 236. Habeas Corpus. — Anul 1679 e însemnat în istoria 

constituțională engleză prin promulgarea sub Carol ŢI a ac- 

tului Jabcas Corpus, datorit: lui, Shatteshury. Să ne oprim 
câtva asupra. acestor cuvinte de o însemnătate covârşitoa:e: 

„___« Habeas Corpus, sau mai corect: habeas corpus ad sub- 

jiciendum, însemnează la Englezi ordinul seris al autorităţii 

| 

  

:) Art. 16, Carol 1 c. e. 40.
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judecătoreşti, de a aduce înaintea ei corpul unui arestat, pen- 

tu ca judecătorii să cerceteze cauza detenţiunii în închisoare, 
în vedere. de a protejă dreptul libertăţii personale. (Subjicere 

însemnează a consemnă,; a prezintă). Principiul habeas corpus, 
formează cel mai puternic stăvilar contra agresiunilor puterei 

executive, şi el e considerat la Englezi ca cea mai fericită san- 
tinelă a libertăţilor lor. 

Să nu credem că „Habeas Corpus Act“ din 1619 e legea 
care pentru prima oară proclamă în seris acest principiu. Nu. 
Acest act din secollu XVII, mare după cum vom vedeă, decât 
O inipor tanţă minimă, de amănunt de procedură. Statutul care 
pentru prima oară a afirmat pe deplin dreptul habeas corpus, 

e Magna. Charta: „Nullus liber homo capiatur vel impriso- 
netur...“ cuvinte care deşi exprimate într'o latinească barbară, 

“au făcut pe ] lord Chatain să zică cu drept cuvânt, că ele echiva- 
lează cât toate operele clasice. . 

__De altfel, habeas corpus, a existat la Englezi cu mult 
îainte chiar de Mâgna Charta, (în stare de common law), şi 
a fost necontenit considerată ca o lege inabrogabilă. Englezii 

pun un preţ.aşă de mare pe acel pasaj din Magna Charta, 
privitor la garantarea libertăţii individuale, încât până în 
ziua de astăzi suveranii englezi, în jurământul încoronării 

lor, jură respect acelor principii. Blackstone apreciază acel 
"pasaj în cuvintele următoare „Păstrarea dreptului de liber- 

tate personală e de cea mai mare importanţă pentru cetăţeni; 

căci dacă sar. lăsă în puterea vre-unui magistrat, fie chiar | 

celor mai înalţi, să închidă în mod arbitrar pe eine ar vrea el 

său îgenţii lui, sar nimici toate celelalte drepturi şi imuni- 

tăţi. Atacuri hedrepte, arbitrare din partea magistraților, 

chiar asupra. vieţei sau 'proprietăţei sunt mai puțin pericu- 

loase pentru comunitate decât cele îndreptate contra liber- 

tăţei personale a supusului. A răpi unui om viaţa, a- i con- 

fisca cu violență averea fără să fi fost condamnat de judecată, 

ar fi un act de despotism aşă de enorm, așă de notoriu, că 

imediat ar transmite alarma tiraniei în tot regatul; dai ares- 

“tarea unei persoane svârlindu-l. în mod. secret în închisoare, 

unde suferinţele lui sunt necunoscute sau uitate, e un act
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mai: puţin public, mai puţin impresionant şi prin urmare 

mult mai periculos“. a | 

- Aceste cuvinte ale lui Blackstone toemai prin.exagerarea 

lor sinceră, denotă cât de fanatic e englezul de libertatea în- 

dividuală, de habeas corpus. Până în cele din urmă strate ale 

poporului e infiltrat în sânge vechiul și mândrul proverb „ny 

home is my castle“ (casa mea e castelul meu); vâtnul și ză- 

pada pot intra în casa săracului, autoritatea nu. Sau cum a 

zis Lord Chatam într'o parafrază celebră: Toate forţele Co- 

_voanei pot fi sfidate de cel mai sărman om în coliba lui. Fie 

" clădită eu pereţi de pae, cu acoperiș oricât de subred, sufle 

vântul printre dânsa, intre ploaia în toate părţile, regele En- 

gliterei nu poate intra; toate forţele lui nu îndrăznese să 

treacă pragul ruinatului locaş“. | 

Ani gis că actul din 1679 n'are nici o importanţă ca prin- 

cipii; în adevăr, el, deşi numit lege, totuşi în fapt nu e 

alle»va decât un fel de regulament al legii dela 1215. EI regle- 

mentează numai cazul celor închiși. pentru acuzaţiuhi crimi- 

nale, iar celelalte cazuri rămân sub domeniul lui common la. 

“ Yom vedeă' că nai târziu, sub George III, se transformă și 

acesta din uwmă, în lege statutară. | 

Actul din 1679 prevede că dacă o persoană e închisă în 

urma unei acuzațiiini de delicte, lordul cancelar sau unul din 

judecători; în urma solicitărei cuvenite, va” trebui în 24 ore 

să emită ordinul habeas corpus, pentru ca arestatul să fie 

adus înaintea justiţiei şi liberat (în toate cazurile) cu sau 

fără. cauţiune. Dacă închisoarea e până la o distanţă de 30 

kilometri depărtată: de judecător, ordinul. va trebui să fie 

executat în termen de trei zile, şi aşă mai încolo, proporționat 

cu distanţa. Diferite amenzi' de 2.300 şi 5.000 franci sunt ho 

târâte în potriva acelora care mar da imediat prevenitului 9 

copie după. mandatul de arestate. Orice persoană odată Libe- 

rată cu habeas corpus, nu poate fi rarestată pentru aceleași 

tapte: amendă 12.500 franci, 
Cel acuzat de felonii sau trădare, nu poate fi liberat pici 

pe cauţiune, dar actul din 1679 îi garantează şi lui libertatea 

mdividuală în alt senz, preseriind că el 'trebue să fie neapăra! 
judecat în viitoarea seziune a juraţilor; la caz contrariu, e li-
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berat de drept. Judecătorul care ar refuză vreunui arestat 
mandatul habeus corpus, e amendat 12.500 franci. 

Gavranţiile lui FHabeas Corpus pot îi suspendate în ca- 
zuri excepționale, dar prin mijlocul unei legi. O asemenea sus- 

pendare s'a votat pentru Irlanda, prin legile din 2 Martie 1881 
şi 12 lulie 1892, | 

237. Bilul drepturilor. — Al treilea act mare în istoria con- 
stituțională engleză e bilul drepturilor (13 Fevruarie 1689). 

- Magna Charta 1215, petiţiunea' drepturilor 1628 şi bilul 

drepturilor: 16$9, formează ceeace lord Chatam bine a numit: 
„Biblia constituţiunei. engleze“. 

In urma măsurilor opresive, ororilor şi arbitravităţilor 
făptuite de Iacob II cu scopul de a distruge întreg repimul 

constituţional, poporul şi noblețea coalizate se revoltă. 
Iacob II, după ce aruncă pecetea cu care sancţionă actele de 

Stat în Tamisa, fuge la 18 Decembrie 16SS din Englitera în 
Franţa. Dela 1S Decembrie 1688 până la 12 Fevruarie 1689 

avem un iteregm. Cele două camere Se adună în „Convenţie“ 

și proclamă detronarea regelui. Se redactează „Bilul dreptu- 

rilor“. Acest act în primă lui parte enumeră suferinţele în- 

durate sub domnia precedentă a regelui Iacob, asumarea de 

către rege a dreptului de a suspendă executarea legilor, înfiin- 
țarea de impozite fără consimţimântul parlamentului, înro- 

larea şi menţinerea unei armate permanente în acest timp de 
-pace, înquartirarea! soldaţilor în contra legii, violarea liber- 
tății de alegere a reprezentanţilor naţiunii, instituirea de tri- - - 

bunale excepţionale, alegerea de juraţi la tribunale dintre oa- 

menii parţiali, corupți şi: fără drept, cererea de cauţiuni exce- 

sive dela prsoânele închise pentru.cauze penale, eludându-se 

astfel binefacerile habeas corpus, condamnarea pe nedrept la 

amende excesive şi la pedepse crude, restabilirea odioasei 

Curți eclesiastice înfiinţată de Elisabeta pentru a judecă gre- 

şelele clerului. - 

„ După ee actuF în prima lui parte infierează toate acestea 

a contrarii statutelor, libertăţilor şi drepturilor inerente na- 

ţiunii engleze, el procede să “afirme dreptul de petiţiune, i- 

bertatea dezbaterilor în parlament, dreptul alegătorilor de a'şi 

trimite reprezentanţii liber aleși... restabilește întrun cuvânt,



toate drepturile naţiunii, care. fuseseră violate de Iacob II, 

şi termină preseriind ca pavlamentul să fie mai des convocat, 

„Pentru ca „declaraţiunea drepturilor“ să fie inataca- 

bilă din punet de vedere al formelor legale, Camera comunelor 

2 transformat-o imediat în „bilul drepturilor“. De oarece însă 

Camera lorzilor a introdus un amendament în „bilul dreptu- 

rilorii, el a fost readus la Camera comunelor, eare dejă îl vo- 

tase; comunele în unanimitate refuzând amendamentul, şi 

lorzii perzistând întrînsul,. bilul drepturilor a rămas pentru 

“ moment în aer. Abeă în seziunea viitoare Camera. lorzilor ne- 

mai inzistând, regele sancţionă bilul care deveni astfel lege. 

In limbagiul constituţional însă, i-a rămas denumirea lui pri- 

mitivă, şi e cunoscut sub titlul de „Bilul drepturilor“ sau „De- 

claraţiunea drepturilor“. 

238. Actul stabilimentului. — In 1701, ambele corpuri le- 

_giuitoare redactează ct of Setilement prin care după ce oferă 

coroana lui Wilhelm III de Orange, se prevede că orice prin- 

cipe catolic -sau căsătorit cu o catolică, se exclude pentru tot- 

_deauna dela tronul Engliterei. 

Judecătorii, spune art. 3, nu :pot să fie revocaţi decât 

-după cereiea parlamentului. Actul este terminat prin af- 

marea că legile Engliterii, fiind dreptul de naştere (birthrigt) 

“al poporului, toţi suveranii care se vor sui pe tron, vor trebui 

să guverneze, potrivit acestor legi. : 

239. Tratatele de unire..— Două tratate de unire au avut 

înrâurire. asupra vieţii constituţionale engleze. Aceste acte 

„întrunese sub un acelaş parlament Scoţia şi Irlanda. Primul. 

act e din 1706; al doilea din 26 Mai. 1800.. 

240. Origina guvernului parlamentar. Domnia lui Wilhelm III 

- mai e însemnată în istorie şi prin faptul că sub el se începe 0 

- nouă formă de guvernământ, guvernul parlamentar. Până la 

Carol II consilierii erau aleşi de rege dintre oamenii în care 

el 'aveă încredere personală. Aceşti consilieri erau însă rău 

priviţi de către Camera comunelor şi o luptă -surdă a intrat 

între ei și corpul reprezentativ 'al regatului; că eră nevoe ca 

servitorii regelui să fie agreaţi și de parlament, s'a”văzut după 
politica lui Carol I, care a fost făcut prizonier şi executat la 

30 Ianuarie 164$. După ce a durat o epocă de frământare și 
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sub dictatura lui Cromwel s'a întrunit un consiliu de Stat 

alcătuit din doisprezece ofiţeri, în locul consiliului de Stat, pe 

care Cromwel îl desființase. Abiă după restaurare, sub Carol II 

începe să li se mai ceară întru câtva şi o a doua condiţiune, 

să fie agreaţi de parlament. In acest scop el a împărţit con- 

siliul în mai multe cabinete, şi a întocmit un consiliu 

de cabinet pentru afacerile străine, compus din lordul 

cancelar Clarendon, trezorierul Southampton, marchizul VOr- 

mand, generalul Monk şi doi secretari de Stat; acesta a fost 

întâiul consiliu de cabinet al' Angliei; în 1671, primele litere 

ale celor cinei consilieri de cabinet (Clefford, Arhngton, Buc- 

kingam, Asley, Larderdale), alcătuiau cuvântul Cabal. Acest 

minister a fost numit ministerul cabala, şi în guvernul ur- 

mător lordul Danby, a fost numit prim-ministru. Wilhelm III 

e însă acela care a ţinut seamă de lupta partidelor politice în 

numirea miniştrilor. La început el se conduse de o idee gre-. 

şită, reerutând miniştrii din diferitele partide opuse, crezând 

“că eu mijlocul acesta o să mulţumească pe toţi, atât pe majo- 

ritate, cât şi pe minoritate. Na trecut însă mult timp, și văz 

că lucrul e impractieabil, căci pe de o parte majoritatea din 

camera comunelor eră necontenit ostilă miniştrilor din mino- 

ritate, iar pe de alta membrii guvernului, cu convingeri dife- 

rite, lucrau de multe ori în direeţiuni 'opuse unul altuia. La 

1696, vedem pentru prima oară un minister omogen compus 

din membrii aceluiaș partid politie, care forma majoritatea 

parlamentului. Această hotărîre a fost luată după povaţa lui 

Sunderland, un om cinic şi habil. i | 

Dela_ 1696 și până astăzi a-viimas_neelintit principiul că i 

ministerul tie ă fie-expresiunea-majorităţii-parlamentare.. 
- 

Acest principiu sa dezvolțat sub regina Ana care în 1705 şi-a 

constituit un cabinet IVhig; în 1710 Whigii, fură înlocuiţi cu 

Thory, al căror şef eră Harley, adversarul lui Bolingbroke. Cel 

mai puternic cabinet a fost alcătuit de Walpole, care a stat la 

putere douăzeci şi doi de ani; oamenii de Stat „următori, cu 

toată împotrivirea regelui, şi-au dat osteneala să formeze gu- 

vernul numai dintre membrii partidelor lor. "Astfel în 1763 

Pitt, apoi lord Grenvill şi pentru întâia oară la 20 Martie 1752 

cabinetul North sau retras în urma unui vot de blam al Ca- 

62958 i
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mârei comunelor. Astfel s'a. ajuns treptat ca guvernul Să gu- 

verneze numai. cu aprobarea parlamentului." . 

241. Partidele politice. —'Tot în secolul XVII, sub Carol II, 

la 1673, apar pentru prima oară cele două partide politice nu- 

mite până în ziua de astăzi: IPhâg şi Tory. Whigs (dela 1ohig- 

gan, strigătul cel dau Scoţienii 'cailor să meargă înainte: hi!) 

sunt membrii partidei politice care luptă pentru ideile şi ac- 

tele politice de caracter liberal, tinzând a da o mai mare pu- 

tere elementului popular în guvernământul. Statului; Tory 

(literalmente, brigand irlandez, cel care continuu cere; toree, 

dă-mi) e cel cu principii politice conservatoare, care caută să 

menţie instituţiunile stabilite, regalistul înfocat, partizan al 

marei proprietăţi și cu aversiune naturală contra modificărilor 

şi inovaţiunilor politice. După Hallam, cuvintele Whig şi Tory, . 

au fost auzite pentru prima oară în 1679. Whigii nu voiau să 
țină puterea decât dela majoritatea parlamentară. 'Thory 

voiau să facă pe miniştrii coroanei neatârnaţi de parlament, 

care trebucă să fie un instrument de control, iar nu de gu- 

vermământ, 
Lupte lungi au urmat în cursul veacurilor între. cele 

două partide și istoria lor este în veacurile XV III şi XIX 

istoria Angliei. 
242. Ascendentul Camerei comunelor. — Incă din primele 

timpuri găsim la Englezi principiul că coroana nu poate pre- 
levă nici o taxă fără consimţământul parlamentului. Când co- 
munele se separară întrun corp deliberativ aparte, impozitele, 

căzând principalmente asupra massei poporului, eră. natural 
să se recunoască Camerei comunelor votarea lor. Odată obţi- 
nută această prerogativă, prin diferitele statute pe care le-am 
văzut, influenţa legitimă a comunelor se accentuiază şi merge 

- crescând din zi în zi în: dauna lorzilor. Coroana având nevoe 
, , . . N 2 A . . . 

de votul anual al impozitelor, rămâne la disereţiunea comu- - 
nelor. Astfel încetul cu încetul, comunele şi-au impus pre- 
ponderenţa lor, mergând până acolo, încât să pretindă suve- 
ranului, a-şi recruta miniştrii numai dintre oamenii agreaţi de 
ele. Chiar în 1641 în Marea remontr anță pe care a adresat-o 
Camerii comunelor Carol I, vorbeşte de „aceste cazuri dese,
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când comunele pot să aibă drepte motive, să se plângă în po- 
triva “unor anumiţi: oameni, care sunt aleși ca sfetnici ai re- 
gelui, fără ca cu toate acestea să fie juste motive a'i învinovăţi 
de crime. Csle mai puternice raţiuni pot să existe pentru a : 

rugă. cu stăruinţă pe rege să nu încredinţeze trebile însemnate 
în cutare sau cutare mâini, atunci când comunele nu ar voi să 
întrebuinţeze în potriva acestor oameni inijlocul legal îm- 

peachiment“. : 
După revoluţia din 1668 şi izgonirea a Stuarţilor, miniştrii 

regelui au început să facă parte din parlament şi Bilul drep- 
turilor â formulat pretenţiunile sale de control. Principiul res 

ponsabilităţii ministeriale a luat o formă precisă şi sau pre- 

văzut clauze în Act of Settlement, prevăzând punerea sub 

acuzare a miniştrilor culpabili. Astăzi chiar prin Speaker, la 

- începutul fiecărui parlament, comunele se adresează lordului 

ancelar, reclamând „acele privilegii vechi şi necontestate“, 

iar Coroana prin organul cancelarului le acordă şi le confirmă 

cu bunăvoință”), " Pi 

243. Mutiny act. — Un alt fapt care contribue a afirmă şi 

mai mult a-tot puternicia poporului sub forma supremaţiei 

Camerei comunelor, e votarea anuală a contingentului arma- 

tei. E caracteristic însă faptul că în Englitera, această votare 

a contingentului nu se face decât în urma unui alt vot relativ 

la Îfautiny Act anual. 

Iată origina acestui aet: revoltându-se un regiment. de 

voluntari scoțieni, Englezii sau văzut deodată în imposibi- 

litate de a "pedepsi pe rebeli, căci nu aveau alt mijloc legal.de 

ât comanon law, care consideră rebeliunea ca. ruperea unui 

contract civil, ca o simplă neţinere de angajamente. Atunei 

au fost constrânşi să voteze o lege prin care se dispune între 

altele că orice om înrolat în serviciul militar care ar dezertă 

sau sar revoltă, se va pedepsi cu moartea. Această. lege, in- 

spirată de trebuinţele momentului, î în vederea împrejurărilor 

grave în care se găseă ţara, eră. făcută numai pentru un timp 

de şease luni. După expirarea acestor şease luni, pericolul 

continuând, legea îi: reînoită încă pe şease luni, şi aşă mai 

  

1. Anson, op. cit. pas. 176,
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încolo, până când exeepţiunea se transformă în regulă. Astiel 

rămase obiceiul ca în fiecare seziune Camera Comunelor să 

proclame acest JM utiny ct, un fel de eod-penal militar, anual. 

Dacă Parlamentul mar reînoi în vrun an mutiny billul, Ju- 

risdieţiunea, disciplina militară, n'ar mai există. Rossi spune 

că sa întâmplat chiar întrun an că ministerul englez uitând 

ziua în care expiră mutiny actul, n'a cerut la timp reînoirea 

lui. Din fericire însă, această scăpare din vedere care putea 

deveni fatală pentru întreaga organizare militară, a fost 

prinsă de veste și ministerul â obţinut legea în patruzeci și 

opt ore. | 

€ Aceste donă voturi anuale: contingent și mutiny bill, 

fac neapărat indispensabilă convocarea în fiecare an a par- 

lamentului controlător, şi sunt prin ele însăși, garanţii con- 

chiar în timpul Stuarţilor stabilirea tiraniei sau despotismu- 

ui militar. 

| E de notat faptul că pe când armata britanică teritorială 

nu are decât o existenţă din an în an, îlota eo instituţiune 

permanentă şi legile ei penale sunt necontenit în vigoare, fără 

să mai fie nevoe de vre-o revotare. 

Noi n'avem mutiny bill anual, dar art. 120 din Constitu- 

_ţiune prevede că contingentul armatei se votează pe fiecare an. 

244. Armata permanentă. — Origina armatei permanente 

engleze o găsim în anul 1660, când Carol II a ereat două re- 

gimente de gardă, unul de cavalerie şi altul de pedeştri, și 

adăogând alte trupe reerutate în străinătate, a reuşit să or- 

ganizeze o armată de 3000 oameni. Iacob II a urcat cifra la 

20.000. Să observăm însă că organizarea acestei armate nu 

fusese autorizată de Parlament; regele o strânsese din propria 

lui autoritate, plătind-o din lista lui civilă şi dând astfel o 

destinaţiunie ilegală unor fonduri care îi fuseseră acordate 
pentru o altă întrebuințare. Faţă cu pericolul la care 0 ase 
menea instituţiune expunea libertăţile publice, după căderea 

AN pacob IL, am văzut că billul drepturilor a avut grie să 

procame că reerntarea şi întreţinerea unei armate fără con- 
e a pa Parlamentului e o faptă ilegală. Consimţământul 

area anuală a lui Mutiny Act, eare în fiecare 

stituționale, precauţiuni foarte eficace, care au împedicat .
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: dată eră repus în discuţiune în întregimea dispoziţiunilor lui 

de detaliu. a 

Din pricină că această procedare eră cu desăvârşire ne- 

practică, s'a votat odată pentru totdeauna un șir de dispozi- 

țiuni penale militare prin legea dela 24 Iulie 1879 (Army 

Discipline Act) şi actualmente Parlamentul în fiecare an se 
mărginește să se refere la textul din acea lege, pentru a'i con- 

servă forţa lui obligatorie. 
215. Libertatea presei la englezi.— In Bill of.rigts, despre care 

am vorbit, nu se zice nimic de libertatea presei. Această lipsă 
totală de vre-o aluziune la libertatea tiparului, se explică prin 

mai multe împrejurări; opiniunea publică, poporul, nu dădea 

„pe acele vremuri nici o însemnătate presei ca mijloc de con- 

trol, de agitaţiuni și de reforme politice, şi al doilea, prin 

faptul că până atunci presa fiind necontenit încătuşată, 

dreptul englez, common law, eră contra libertăţii şi eră peste 

putinţă ca Englezii la 1690 să facă o inovaţiune contrarie 

tradiţiunilor lor şi chiar legilor pozitive, mai ales când con- 

ştiinţa publică nu simţiă încă necesitatea liberţăţii presei. 

Cenzura preventivă, recunoscută chiar prin lege la 1643, 

se mențin dar și după bilul drepturilor. N'a trecut însă mult 

timp şi Englezii se încredinţară că cenzura trebue desfiinţată, 

nu doară pe motive filosofice, fiindcă violează principiile de 

drept şi de libertate şi opreşte răspândirea ideilor, ci pentru 

cauze cu totul practice, că străgăneşte şi restrânge comerţul şi 

că necesită percheziţiuni, vizite. domiciliare, atât de incompa- 

tibile cu caracterul englez. . 

La 1694, expirând timpul pentru care fusese votată legea 

relativă la cenzură, Licensing Act, Camera Comunelor refuză 

de a-l mai reînoi şi perzistă în refuzul ei, cu toate tentativele 

de restabilire încereate în Camera lorzilor în 1695 şi 1697. 

—  Macaulay ne spune că acest retuz, considerat pe atunci 

de mihimă importanţă chiar. de către aceia care l-au dat, a 

făcut pentru libertate și pentru civilizațiune, mai mult decât . 

însăşi Deelaraţiunea drepturilor. 

ă nu credem însă că în urma abrogărei legei,. la 1694, - 

presa a devenit de fapt cu totul liberă; e adevărat că s'a des- 

fiinţat cenzura preventivă, care fusese înființată prin legi 
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pozitive, dar o: mulţime de alte stăvilare tuneste nuu fost 

înlăturate decât suecesiv, în urmă. Presa politicii cu deosebire, 

a avut să lupte încă multă vreme până să: iasă: învingătoare, 

In adevăr, domnia reginei Ana 1702—1714, urmașa lui Wil- 

helmi al III, e îmbelşugată: în prigoniri politice de presă. Exi- 

lările, pillory, pedepsele corporale, -arderile de 'cărţi şi gazete 

în public, ne -dovedeşte în ce stare de respect se găsea liber- 

tatea presei la începutul secolului . NVIII, ivestrânsă şi de 

taxele relativ enorme puse cu întenţiuni politice isupra hâr- 

tiei şi tiparului. a 

Şi azi există cenzura, însă în materie de teatru. „Niel 0 

piesă nouă sau piesă veche modificată, nici un proolog san 

epilog nou, nu pot fi jucate sau "recitate dacă copia iscălită de 

director, ma fost depusă la lordul şambelan sau substitutul său 

cu cel puţin şeapte zile înainte de veprezintare. Odată cu ce- 

rerea, trebue plătiţi cincizeci lei. Lordul şambelan sau sub- 

stitutul său pot să oprească reprezentarea piesei întregi sau a 

unei părți dintwînsa. Contravenţii la ordonanţele şambela- 

nului se pedepsese cu o amendă de 1250 lei“. 
246, Interzicerea publicării desbaterilor parlamentare. — Cea 

mai mare piedică ce sa împotrivit la dezvoltarea presei poli- 

tice a "fost interzicerea tr adițională a publicării desbaterilor 

parlamentare, interzicere care sa căutat a se justifică în 

teorie, zicându-se că îngăduirea publicităţii, însemnează res- 

ponșabilitatea: membrilor Parlamentului către mandaţii lor, 

iar. nu către propria. lor conştiinţă. : 
In adevăr, de fapt, până la 1729 nu 'sa raportat nici o 

dezbatere parlamentară. Dela 1730 însă, cu toate amenzile 
plătite şi pedepsele: îndurate, jurnaliştii au început şi conti- 
nuat cu adevărată încăpățânare să publice crâmpee din dez- 

bateri. In timp de mai multe zecimi. de ani se produce în 
Emglitera o luptă crâncenă între puterea legiuitoare şi exe- 

cutivă de o parte, și între apostolii libertăţii presei de alta. 
Domnia lui George III (1760—1820) mai ales, s'a caracterizat 

po Seal îndelung gată contra gazetelor și întreprinsă ci 

are, încât mare parte din privilegiile actuale de 
car fa e se bucură presa politică engleză se datorese numai reac- 

iii puternice, produsă de acele prigoniri:
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“Dacă simpla reproducere țidelă a unei cuvântări în Par-. 

lament eră pedepsită, cu âtât mai delictuoasă eră fapta aceluia 

care ax fi îndrăznit şă comenteze sau să critice activitatea 

parlamentară, cu. deosebire a majorităţii. În 1791, editorul 

ziarului „Argus“ a fost osândit.pentrucă a făptuit delictul de 

defăimare (libel) seriind la gazetă „Camera Comunelor nu e 

adevăratul reprezentant al poporului“. o 

Se înţelege că în asemenea situaţie, discuţiunile politice 

_pe eale de presă nu mai sunt posibile; de îndată ce în gazetă 

mai voe să te ocupi de reprezentanţii poporului, de puterea 

legiuitoare a tot suverană, şi să discuţi actele ei, presa înce- 

tează de a fi o găranţie constituţională, o putere în Stat. . 

547. Procesul. Wilkes. —.'Tot în această perioadă de luptă 

a avut. loc şi celebrul proces politie, de presă al lui Wilkes, 

deputat, care îndrăznise să critice ministerul pentru mesajul 

dă închidere al Parlamentului (1763). Ministerul Halifax . 

înfuriat, dete atunci mandate de arestare contra „autorilor, 

_tăpografilor şi. editorilor“ acelei gazete. Se arestară patruzeci 

şi -cinei- de persoane, între care şi Willkes şi se făcută nenu- 

mărate percheziţiuni domiciliare. Din cauză însă că aceste 

arestări şi perehiziţiuni fuseseră făcute în mod ilegal, ministrul 

Halifax-şi sub secretarul de Stat, Wood, care supraveghia- 

seră . personal -executarea ordinelor ilegale, fură condamnaţi 

să plătească în total '142.000 franci, dintre care 125.000 lui 

Wilkes. Nu e vorba, Parlamentul şi-a răzbunat expulzându-l. 

248: Competinta juriului în materie de presă. — In 1769, Ju- 

riul, în două procese însemnate de „libel“ achită pe amândoi 

acuzaţii. Guvernul şi Parlamentul dezarmaţi, recurg atunci 

la stratagema de a smulge procesele de presă din competinţa 

juriului; transferându-le Curţii. In fine, la 1792, în urma agi- 

la stratagema de a smulge procesele de presă din competinţa 

tinţa juriului. Dela 1792 datează adevărata libertate a presei 

engleze, abea după opt ani dela desfiinţarea cenzurii. Actual- 

mente, desbaterile camerilor sunt reproduse de jurnale, pe 

răspunderea lor. La 1877, Camera Comunelor a respins pro- 

punerea de a se redactă o daie de seamă oficială a dezbaterilor. 

s
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ORGANIZAȚIUNEA POLITICĂ A ENGLITEREI 

249. Regele. — Organizaţiunea politică a Engliterei constă - 

teoreticeşte. în două instiuţiuni: pulerea-. regală şi parla- 

mentul: | e 

In ce priveşte succesiunea la tron ea e reglementată și 

azi de principiile Declaraţiunii drepturilor din 1689 şi de Act 

of settlement. din 1101, fiind exelusă ramura catolică a Stuar- 

ţilor şi asigurându-se coroana Casei de Hanovra, sub condiţia 

-de a profesa religiunea anglicană şi de a nu fi căsătorit cu un 

soţ catolic. Fiul cel mai mare al suveranului, moştenitor pre- 

| sumtiv al coroanei, devine prince of Wales în virtutea unei 

WTA 0 numiri speciale. e ” 

“ Pronul în Englitera e ereditar în ordinea primogenitu- 

O vei. La acelaş grad de rudenie moştenitorii de sex masculin 

Cp as au preferinţă. - - 
La suirea pe tron regele prestează jurământ în mâinele 

arhiepiscopului de Cantorbery. Formula jurământului e tră- 

_ diţională şi saciamentală; consistă în întrebări și răspunsuri: 

„Făsăduiţi şi juraţi solemn de a cârmui poporul acestui re- 

gat al Engliterei şi dependinţelor sale, după statutele Parla- 

mentului, legi şi obiceiuri? — Făgăduese solemn! — Voiţi a 
întrebuinţă puterea voastră după legi şi justiţie; voiţi a con- 

formă legii şi echităţii toate judecăţile voastre? — Vreau! —- 

Voiţi să întrebuinţaţi puterea voastră pentru a menţine legile 

lui Dumnezeu, adevărata credință evanghelică şi veligiunea 

protestantă reformată, stabilită prin lege! voiţi de asemenea 
să protejaţi pe episcopii și clerul acestui regat şi pisericile în- 

credințate grijii lor, precum şi drepturile şi privilegiul acor- 

date de lege? — Făgăduese toate acestea. Voi îndeplini ceeace 

făgăduese. Așă să-mi ajute Dumnezeu! | 
| Când se întâmplă ca puterea regală să fie încredinţată 

urtei femei, soțul său n'are nici o parte în guvern; e un sim- 

plu supus al coroanei. - o = i 

domnit civilă se fixează de Parlament la începutul fiecărei 
ȘI pentru toată durata. Sub regina Victoria eră de 

9.625,  Tiata Asa 625.000 îr. Lista civilă e de esenţa regalității engleze; un 
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publicist a zis că dacă Camera: comunelor, cu ocazia votului 

anual, ar suprima-o, Englitera ar fi o vepublică aristocratică. 

250. Prerogativele Regelui. — Prerogativele . suveranului 

sunt mari în teorie, dar în practică sunt aşă de limitate, că 

coroana astăzi e o simplă ficţiune. Suveranul la Englezi a 

rămas în fapt numai un ornament. El are multe şi nenumă- 

rate atribuţiuni și prerogative, dar toate pe hârtie. In adevăr 

el e proclamat ca şef al puterii executive şi numeşte pe mi- 

niştri; în realitate însă majoritatea Camerei comunelor îi 

designă pe primul ministru. Acesta 'şi alege colegii, formează 

ministerul, şi el trebue să se supue. Ca factor legislativ, con- 

simţământul coroanei e indispensabil unei legi; suveranul are 

dreptul de veto. În practică însă acest drept nu s'a exercitat 

9 de două sute de ani, şi cum observă Bagehot, dacă Parla- - 

mentul ar trimite regelui decretul de moarte, regele va trebui 

/ o să şi-l subsemneze. Tot astfel, regele are în teorie dreptul ca 

"să interzică oricărui supus călătoria sau emigrarea într'o ţară 

9 „străină printi'un mandat: zvrit ne exeat regno, 'dar şi acest 

SA „Arept e cu desăvârşire căzut în dezuetudine. 

W0 / Persoana regelui e inviolabilă şi. sacră. Regele e pre- 

/supus că nu poate să facă rău: „The King can.do no 1wrong“ 

presupunere care a devenit un. principiu cardinal al Consti- 

tuţiunei engleze. El nu poate să facă rău atât juridiceşte cât 

şi politiceşte. De aci iresponsabilitatea lui. Regele nu poate să 

fie urmărit penalmente înaintea nici unui tribunal şi civil- 

mente de asemenea fără consimţământul lui. Vom vedeă mai 

târziu că adevărata temelie a iresponsabilităţii suveranului 

ni e aceasta; în realitate regele e inviolabil, pentrucă nu poate: 

să facă nimic. | 

Persoana regelui printr'o ficţiune constituțională, nu 

moare niciodată. Moartea regelui, nu se cheamă moarte 

(death), ci demisie (transmisiune). Se presupune că regele 

transmite coroana succesorului său. De aci rezultă că în En- 

glitera nu există interegnu şi nu e nevoe de încoronare pen- 

-truca succesorul să fie investit cu regalitatea. E o aplicare la 

dreptul public a sezinii din dreptul privat.. 

"+ "Regele reprezintă ţara: în afară; el declară rezbel și 

înehee pacea. Tratatele de interes public trebue însă să le su- 
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pue. la cunoştinţa Parlamentului. El este fântâna de onoruri 

(fountain oi honour), adică el conferă toate demnităţile, de- 

coraţiunile deosebitelor ordine şi celelalte distineţiuni onori- 

zice. Cel mai vechi ordin este al Jarretierii, sau sfântul Ghear- 

she, întemeiat de Eduard III 51344 după Froissart. Nu se 

ştie dacă, contesei de Salisbury sau Jeanei Plantageneta reeele 

a spus aceste cuvinte: Honni soit qui mal y penșe. - ă 

“EI “convoacă şi dizolvă Parlamentul. Dacă se întâmplă 

ca regele să moară pe când Camera e dizolvată, adunarea “și 

reia imediât, de drept, puterile sale pentru un timp cel mult 

de şease luni, care poate fi scurtat prin disoluția ce face suc- 

cesorul. a a 

Altădată Parlamentul am: văzut că se dizolvă dela sine 

- prin moartea regelui; astăzi din contră, îndată ce moare re 

cele, el trebue să se convoace imediat. Parlamentul se dizolvă 

şi prin expiiarea termenului de şeapte ani, care ştim că e 

durată lui legală. Regele însă gelos de prerogativa sa, pro 

nunţă mai totdauna disoluţiunea Parlamentului, înainte de 

expivarea celor șeapte ani.. : - . E 

_ Regele are şi dreptul. de. prorogaţiune. Prorogarea € 

Ş n. * . . . . .. A . e 

suspendarea yemelnică -a_geziunii; închiderea 'e termimartă 

seziunei. Parlâmentul convocat nu poate să fie prorosat cât 

timp dânsul n'a transformat un bill (proect de lege) în «ct 

(lege) suu ra pronunţat o hotărîre. Prorogarea e foarte utilă 

câtcodată, căci lasă timp pasiunilor să se calmeze. Apoi, când 

in proect de lege e respins, nemai putându-se discută şi ad- 

mite în aceiași seziune, guveinul, dacă are nevoe urgentă de 

dânsul, proroagă imediat Camera şi-l poate readuce în dis 

cuţiune la noua convocare. Regele are iniţiativa legilor i 

sancţiunea. Veghează la executarea lor. E | 

„EL numeşte pe judecători; el este.isvorul dreptăţii, spun 

lesistii, snu după Blackstone este: rezervoiul din care dreptul 

bin mer n fene neaa rin mid cr 
ut “justitia faciat ai e e Sa: di € 100 creaius € 

Orice act al a ersis, spune Braeton, Na ă 

fio contrasemaiat a se ui; pentruea să fie valabil; trebue sa 

Donsăbili e mea mulţi miniștri, singuri 1% 
—
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PARLAMENTUL 

- 251. Cuvântul parlament în dreptul-eonstituţional englez, 

are mai multe semnificări: prin parlament se înţeleg cele trei 

autorităţi spirituale și temporale, care au puterea legislativă: 
suveranul, eaniera lorzilor și camera comunelor, sau numai 
cele două camere, sau numai camera comunelor. 

Parlamentul poate fi considerat în totalitatea lui din 
mai multe puncte de vedere. Astfel îl putem cercetă în ce pri-. 
veşte convocarea, intrarea în funcţiune, amânarea, prorogarea 
lui. Numai revenim. asupra celor ce am spus asupra originei 
parlamentului britanie și asupra modului cum sa derivat din 
Witenagemotul saxon; am văzut că la început în Comune 

porttonăilium şi chiar. fu Parlimentul model din 1295, repre- 
Frentanţi comitatelor şi ai oraşelor siejau alături de granzii 

Britanici şi că numai peste un secol abea s'a putut diferenția 

n Camera comunelor» şi în Camera lorzilor. 
Convocarea parlamentului .se face prin proclamare re- 

sală investită cu marele sigiliu al Statulni. Indată ce se dă 

proclamarea jvegală Oficiul coroahei de cancelarie. (Crown 

Office în Chancery) expediază svriturile la cinei clase deo- 

sebite: pairilor temporari ai' Angliei, pairilor spirituali, celor 

douăzeci şi cinci pairi temporari ai Irlandei, judecătorilor 

7 Inullei Curți. de justiție şi ofiţerilor însărcinaţi să pureeadă ; 

A la alegere în localităţile care au dreptul de elecţiune a mem- 

|  brilor “Darlamentului; pentru Scoţia se dă o proclamaţie spe- 

_cială de alegere. Forma writelor a fost regulată prin Ballot 

det din 18721). 

Această alegere se face atunci când. parlamentul şi-a 

încheiat limita duratei sale de şeapte ani, conform lui Sep- 

tennial ct I Georg. St. 3. c. 38, sau când suveranul a încetat 

“din-viaţă de şease luni, sau când coroana a proclamat dizol- 

avea vechiului parlament printi'o proclamaţie dată în eon- 

siliu. Această prerogativă regele o exercită sau singur sau 

print”o comisiune. regală: - $ . e 

1) Anson op. cit. pag. 56. 
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Alegerea parţială se face atunci când un membru este 

chemat întro funcţiune incompatibilă cu mandatul său, sau 

a căror acceptare îl obligă să se aleagă din nou; când cinevă 

ales în două circumscripţii optează pentru una din ele, când 

un deputat îşi dă demisia acceptând: vre-o sinecură chiltern 

hundreds; când este vacanţă prin moartea vre-unui din 

membri. - 
Grefierul Coroanei trimite la Camera comunelor listă 

de toate writurile primite; apoi deputaţii aleşi depun jură- 

mântul de „allâgeance“ în forma preserisă de statute. Regele 

când se înfăţişează în persoană la deschiderea -parlamentului, 

merge la Camera lorzilor şi se aşează pe tron; lordul şambelau 

invită pe ofiţerul Camerii (Vlach rod) să ordone Comunelor 

să se prezinte. Câte odată Camera comunelor este invitată 

(to desire) să se prezinte spre deschidere de către o Comisiune 

de lorzi comisionari. | 

252. Camera comunelor. — Camera comunelor se alcătueşte 

din 670 membri, care după Redistribultion „Act din 1885, vine 

câte 1[78.000 locuitori în comitate, şi ] [41.200 în burguri. Xu- 

mai Universitățile fac excepţie dela această regulă. 

253. Organizația camerii. — Camera comunelor are un nu 

măr oarecar6 de agenţi (officers) piin care ÎŞI. exereitează 

prerogativele sale. Ea are privilegii deosebite, faţă de Co- 

roană, faţă de Camera lorzilor şi faţă de ţară; ea revendică 

libertatea cuvântului, accesul la Coroană, dreptul de a vedeă 

actele sale interpretate cu bunavoinţă de Coroană; în acelas 

timp înviolabilitatea parlamentară îi este garantată ( freedom 

from arrest). Common.law- îi mai păstrează şi alte privilegii 

precum: dreptul Camerii de a-şi da organizaţia ce i se con- 

vine, de a-şi face propriile sale regulamente, de a face să 1 se 

respecte privilegiile prin mijlocul amenzilor sau înehisorilor, 

sau expulzării din sânul ei:a membrilor recalcitranţi. 

Speakerul are două funcțiuni; el este în primul rând 

port-cuvântul şi reprezentantul Camerii; el lansează manda- 

puli urs) Drin care Camera ordonă arestarea ( com 

menţine ordinea a hat o ensat privilesiile sale. Spea ară 

O procedură într a e erilor, chestiunile de poliție înterio,. 
eagă foarte amănunţită regulează functii:   

„
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vile şi atribuţiunile, alegerea şi demisiunea Speakerului 1). 

Camera are apoi un mare număr de funcţionari: un grefier 

pentu înregistrarea actelor (Under-clerk of the Parliaments), 

două ajutoare, un ser rjeant- -at- arms, asigurând executarea or- 

dinelor sale. 

O comisiune pentru verificarea mandatelor noilor aleşi 

nu există la Camera comunelor; validitatea unei alegeri este 

judecată de doi judecători ai Curţilor superioare, care sunt 

desemnaţi în fiecare an; oricare elector, oricare candidat, care 

pretinde că sar fi cuvenit să fie ales în locul celui contestat, 

oricare candidat în laceiaş circumscripție, poate să contesteze 

pe noul ales; contestaţia trebue formulată în douăzeci și una 

zile dela semnalarea rezultatului alegerii, sau în douăzeci şi. 

| opt de zile, dacă e pentru corupţie. Această judecată are o 

9 procedură lungă și specială, asupra căreia nu putem inzistă, 

şi care este determinată prin legiuirile din-1868 şi 1879. 

N; Membrii Camerii au libertatea cuvântului, câștigată în 

N mod istorie de altfel cu multe și cu grele lupte, dar această 

gY libertate este numai faţă de. persoanele din afară; în acest 

o xenz, Camera are oricând dreptul să exeludă publicul şi să de- 

libereze cu ușile închise; în acelaş timp Camera are dreptul 

să interzică publicarea desbaterilor şi a: proceselor verbale. : 

Cu toate acestea repor tajul parlamentar este tolerat; cu adu- 

, cerea la îndeplinire a tuturor acestor privilegii, se îndeletni- 

"_ceşte Preşedintele Camerii. Dar Camera are prin ea însăşi o 

> mulţime de alte prerogative. Wavrantul, cu prilejul vacanței 

_ unui loc izolat, este emis de Speaker, după autorizaţia Camerii, 

Camera are dreptul să hotărască: dacă un candidat în- 

truneşte condiţiunile de a fi eligibil, are dreptul de a expulză 

pe acel membru care s'a făcut culpabil de nedemnitate, în 

sfârșit tot dreptul de a se administra, a se conduce și a- şi îm- 

terpretă regulamentele, cum îi convine. 

In Camera comunelor ca şi în Camera lorzilor, înainte 

de a se hotărî asupra unei cestiuni de legiferat se face o an- 

chetă print”o comisiune numit Select commattees, aleasă din- 

tre oamenii politici, cei mai destoinici şi care dau g suvernului 

un fel de indicaţiune asupra direcţiunii spre. care să-și în- 

drepteze activitatea sa legiferantă. 

DĂ Act. 31 și 32 Victoria ch. 195; 42 şi 43 Victoria ch. tă.
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Astfel Camera nu are dreptul să împieteze. asupra pu- 

terii executive, decât numai pentru a. explică conduita poli- 

tică a guvernului; de aceea membrii Camerii. pot pretinde ca 

guvernul să le: procure: informaţiuni şi documente; totuşi 

este admis că Camera are tot controlul asupra puterii legis- 

lative şi executive a Statului. e 

„Nimeni nu poate să demisioneze din calitatea de deputat. 

Sta găsit însă mijlocul de a se eluda legea aceasta prea strictă, 

recurgându-se la următoarea ficţiune: membrul din Camera 

comunelor care dorește so părăsească, mare. decât să ceară 

să fie numit Stemward of the Chiltern Hundreds, o funcţiune - 
N . 

imaginară, care nu e niciodată refuzată și cu modul acesta 

deputatul îşi ajunge scopul, menţinând aparenţa respectului 

de legalitate. E | , | 

“ Camera deputaţilor. poate, prin o deliberaţiune specială 

şi pentru motive grave, să excludă un membru al ei. Dlack- 

stone a contestat. parlamentului dreptul de expulziune, dar 

ceilalţi seriitori de drept” constituţional englez recunase 

aproape toţi dveptul acesta ea un ce incontestabil şi în adesăr, 

o mulţime de precedente dovedesc existența acestei preroga- 

tive. In Camera lorzilor nu s'a practicat niciodată acest drept. 

La Comune, între alte expulziuni, e celebră aceia a lui Wilkes, 

sub George III; şi în timpurile noastre, sa exelus Bradlaugh 

un membru din Cameră, care nu voiă să presteze jurământal 

şi anume cuvintele: „Așă să-mi ajute Dumnezeu“, sub pretext 

că nu aveă nici o credinţă. Nici un membru nu poate votă ca 

deputat dacă nu depune jurământul de supunere. Ta Caz 

contrariu, amendă de 125.000 lei. 

Pavlamentarismul englez străbate o criză grea, din cauză 

tenţiune în mersul activităţii parlamentare, Şi consistând mai 

ales din interpelări şi discursuri peste măsură de lungi, pro- 

nunţate numai cu scopul de a ţine Camera pe loc. Obstrue- 

ționismul ca sistemă e de dată recentă; el a apărut pentru ». 

primaoa ră în 1877 și a fost inaugurat de Parnell, şeful auto: 
nomiştilor irlandezi (home-rulers) cu scopul de a paraliză 

mecanismul legislativ. Din. cauza obstrueţionismului, ședința 
dela 3l Ianuarie (1881) a durat până la 2 Fevruarie. Eră în 

discuţie Coercion bill asupra Irlandei.
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254, Electoratul. — Când. oraşele: dobândiră destulă im 
portanță pentru a-ajuta la trebuinţă puter ea, şi destulă forţă 

pentru a-i rezistă, locuitorii lor, orășenii deveniră cetăţeni. 

O naţiune nouă intră în: Stat.' Dar intrând, rămase deosebită 
de-aceea care o: precedase. Nu se poate zice că aceste două 
clase erau inegale; pentru: că nu se puteau compară. Erau 
două societăţi deosebite cu xeprezentanţii lor pe lânsă acelaş 
guvern, şi diferenţa reprezentaţiunii mavea alt principiu 
decât: diferenţa reală şi primitivă a două societăţi“. Această 
distineţiune, cum vom vedeă, este contrarie interesului uni- 
tăţii politice; de aceea a şi fost respinsă în sistemul nostru - 
electoral... 

- In oraşele. și în comitatele unde sunt trei membri de ales, 

nici un alegător nu poate să voteze decât pentru doi candi- 
daţi. In Londra, nimeni nu poate să voteze mai mult de trei 

candidaţi. Această dispoziţiune s'a introdus în legislaţiunea 
engieză prin legea electorală din 15 August 1867, pentruca 
să fie reprezintafe și minoritățile. , 

In ce priveşte reprezintarea Universităţilor, „a a. fosti 
acorlută pentru primaoară. de Iacob I, Universităţei din 
Carabridge. In urmă a fost întinsă și la celelalte Universităţi. 
Actualmenie sunt 10 scaune (2 Irlanda, 2 Scoţia și 6. pentru 
universităţile din Englitera propriu zisă). 

255. Cine poate să fie ales și alegător.— Pentru a putea fi 

ales, pe lângă naționalitatea engleză, se cere vârsta de 21 de 
ani; eligibilul să nu aibe contracte cu guvernul, să nu fie 
membru al clerului întreţinut de Stat, nici judecător, pair sau 
funcţionar. publie /office-holder ). Condiţiuni de cens sau 

avere, nu sunt cerute, dar nu trebue să uităm că membrii par- 
lamentului englez nu primesc nici o indemnitate, şi prin ur- 
mare, de fapt nu se alege decât cel cu avere | 

Sunt alegători, în virtutea legei Repr esentation of the 
People Act 1884, în orase, toţi bărbaţii majori englezi, — fe- 

meile sunt izbite de incapacitate electorală, — după o reșe- 
dinţă de cel puţin un an, fie ca proprietari ai unui imobil, fie 
ca chriaşi plătind 250 franci anual. Nebunia şi imbecilitatea 
atrag incapacitate; mai sunt excluse persoanele care primese 
subsidii regale, cei condamnaţi pentru înaltă trădare, erimi-
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nalii, faliţii, cei dovediţi de corupţiune electorală și de mano 

pere. Statutele an formulat o lungă listă de funcţionarii cari 

nu se pot alege!). 

Sunt alegători în comitate, proprietarii ( freehold) umi 

pământ care aduce net 5 lire st. venit anual, şi arendaşii care 

ocupă un pământ de o valoare impozabilă de 300 lei cel puţin, 

şi care plătese taxa săracilor de un an încoace. În urma re 

formei electorale din 185% numărul alegătorilor a fost ridicat 

dela trei la cinci milioane. O chestiune enervantă pentru Ca- 

mera comunelor” este astăzi chestiunea sufragiului femeilor. 

m fiecare comitat sau Oraş lista alegătorilor e publicată. 

Reclamaţiunile trebuese făcute în cele 25 de zile după publi- 

caye. Ele se judecă de avocaţii de revizuire, cu drept de apel 

la Curtea pledurilor comune. In ajunul zilei fixate pentru 

alegere, toți soldaţii concentrați în oraşul unde alegerea at 

loc, trebue să fie depărtaţi la o distanţă de două mile cel puţin, 

şi nu se pot întoarce decât după terminarea alegerilor. Votul 

este secret, dar. preşedintele e autorizat. a însemnă buletinul 

de vot pentru cei care nu ştiu carte, pentru infirmi şi pentru 

Israeliţi, dacă alegerea se face înti'o Sâmbătă. Cheltuelile sunt 

în sareina candidaţilor. 

256, Campaniile electorale. — Nimie nu este mai interesant 

decât campania care începe prin meetinguri şi canvass pentru 

cucerirea voturilor. Canvass este solicitarea personală a ale- 

gătorilor. Bărbaţi şi femei se tvansformă în agenţi electorali; 

unii mercenari politici, fără serupuluri, alţii amici politici 

ai candidatuiui, aleargă după alegători. Lawrence 2) spun 

despre aceste friguri electorale: 

„In localităţile unde solicitaţia este bine organizată, dis 

tuietele de vot între care burgul este împărțit prin. lege. sut 

subdivizate în blocuri de case şi” solicitatorii sunt hotăriţi 

pentu fiecare. Ei sunt înarmaţi cu carnete de solicitaţie, e 

coloane rezervate indicaţiunilor următoare: numărul fiecăre 

case, numele electorului, numărul său de inseripţiune pe liste 

dispoziţiunile sale favorabile, protivnice sau îndoelnice cand! 

  

1) Anson: op. cit. Pag. 110. 

2) A. Lawrence Lowel: Ze gouvernement de pAnglelerre. Paris 191 
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dătului; adresa sa actuală în caz de mutare, şi alte observa- 
ţiuni, precum dacă vine el singur la serutin-sau dacă trebue 
să i se trimită trăsură. Fiecare elector aflat la domiciliu pri- 
meşte o vizită, şi aceia care sunt îndoelnici, primese mai multe, 
d duzină şi douăzeci de vizite“. 

Persuasiunea este împinsă la extrem; se intervine nu 
numai direct, ci chiar pe lângă oricine are vre-o legătură cu 
candidatul; dacă este credincios; pe lângă preotul său; dacă 

este bolnăvicios, pe lângă medicul său; dacă este negustor, pe 
lângă clienţii săi. 

Candidaţii profită de orice prilei, pentru a se pune în 

contact cu alegătorii. Iau cuvântul în meetinguri publice, sau 
în întrunirile ce se ţin în ton hall, săli particulare, şi dacă se 
întâmplă, cum s'a întâmplat uneori şi în România, de a se în- 
chiriă de către partidul opus toate sălile, atunci se adună în 
aer liber. Candidatul este primit în diferite strigăte: Jată 
eroul cuceritor care vine (see the conquering hero comes), E 

într adevăr un băiat foarte cum se cade! (IHe'sa jolly good 

fellow! .. 
De obicei întrunirile sunt cam ca şi în România, ŞI can- 

didatul vorbeşte cam pe. acelaș ton „Atacuri mai mult sau 
mai puţin îndârjite în potriva partidului opus, dacă este la 
putere; apărare entuziastă şi arzătoare a propriului său par- 

tid; tablou sumbru al viitorului ce'] făgădueşte suecesul con- 
servatorilor, dacă vorbește un liberal, și viceversa; expunerea 

minunilor ce va realiză guvernul, dacă este îneredinţat oame- 

nilor politici ale căror idei le împărtăşeşte, nimic nu lipseşte 

din eceace se vede şi se face pretutindeni şi oriunde, pentru 

a câştigă favoarea maselor“. Cu toate acestea combatantul este 

un gentlemen2). 

Un obicei ear racteristic al acestor întruniri este ca cinevă 

din public să adreseze cândidatului diferite întrebări la care 

el este ţinut să răspundă; însă mai totdeauna cel care întreabă, 

nu este decât un instrument preparât cu întrebar ea şi cu răs- 

“punsul 'gata. 

  

1) De Franqueville: op. cit-, pag. 403. a 

2) 1dem, pag. 406. 

52958 
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| Publicaţii, reprezentații, afişe, proecţii luminoase, pan- 

carte, şi-tot felul de reclame literare şi ştiinţifice, care de care 

mai înșelătoare, sunt puse în joc. Toată lumea engleză ia parte 

la aceste alegeri, care nu odată se sfârşese cu tumulturi zgo- 

motoase şi cu boxări, mai ales dacă la meetinguii şi întruniri, 

iau parte şi Irlandezii. Venalitatea şi corupţia sunt un flagel 

al alegerilor engleze, şi aşă a fost din primele timpuri, cu toate 

măsurile represive luate în potriva lor. Se cheltuese sume fa- 
buloase şi istoria politică a Angliei înregistrează cazuri foarte 
curioase: în 1869 s'au cheltuit, după documentele parlamen- 
tare, cu ocaziunea alegerilor 34.832.760 franci; în 1880 s'au 
cheltuit 43.576.370 franci, după: statistice oficiale, însă în 
realitate ele au trecut de 75.000.000. . 

257. Pairii. — Nobleţea ereditară a Angliei, distinsă prin 
privilegii, ranguri. şi prestigii, nu eşte tot una cu lorzii care + 
alcătuese Camera înaltă; sunt pairi scoțieni şi irlandezi, care 
nu fae parte din parlament; afară de aceasta sunt lorzi care 

nu sunt pairi şi mai puţin ereditari. Origina acestei nobleţe 
se pevede în noaptea 'feodală. In cursul istoriei pairii sau 
impus și afirmat cu privilegii, vechii baroni teritoriali, trans- 
formându-se în. pairi şi granzi, cu dreptul de a fi convocați în 
Parlamentul ţări. Suveranul şi-a conservat dreptul de a numi 

pairi după voinţă. Afară de aceasta însuşi episcopii, după cu-- 
cerirea normandă, ţineau pământul lor în calitate de baroni, 

alcătuind astfel o baronie spirituală. 

| Coroana are dreptul ilimitat de a cereă pairi de Regatul- 
unit şi limitat.prin Acts of union, în ce priveşte pairii de Ir- 
landa și Scoţia. Pairii sunt creaţi prin serisori patente însoţite 
de writul de convocare la Camera lorzilor. Pairii scoțieni aleg 

şeasesprezece pairi pentru Camera lorzilor. Pairii irlandezi 

trimit în parlament donăzeci şi opt de lorzi. Pairii minori au 
titlu şi rang, dar nu au şi privilegii. Mai subsistă în Anglia 

şi puiresse, fie că ele au moștenit pairia, fie că li sa conferit. . 
Astfel, Carol II a creat pe Louise de Quârouaille ducesă de 
Portsmouth, Iacob II pe Caterina Sedley, George I pe Doamna 

de Sehulemberg,-ducesă de Kendal; în timpurile recente se 
ztează cazul Doamnei Disriieli, numită vicontesă Beacon-
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sfield. Pairesele:aui toate prerogativele, afară de dreptul de 
a siejă în Parlament. .. a 

In ce priveşte rangul, nu toţi pairii sunt. egali. Fiecare 

bair poartă titlul de: prinţ; duce, marchiz,: comte, vicomte: şi 

baron, Toate aceste titluri desemnează rangul în ordinea des- 
cendentă a pairilor. Actualmente regatul numără _357.pairi. 

Paivia se stinge dacă pairul moare fără urmaşi; câteodată 
scrisorile patente prevăd chiar modul de transmisiune al.pai- 

riei. Este un obicei constituţional că pairia este uh drept real 

transmisibil: după dreptul comun. - 
Cum vedem, Anglia, după cum constată şi Sir Theodor 

Kareher), deşi este ţara egalităţii civile celei mai întinse, 

este însă ţara unde domneşte-cea mai mare inegalitate socială. 

Aristocraţia engleză este cea mai superbă şi incarnată aris- 

toeraţie diri lume, şi ea este tendinţa fiecărui cetăţean englez. 

Oricine în Anglia are un venit cât de mic, oricine are un titlu, 

o mică situaţie, san o mare înrâurire, neguţător. retras sau 

ministru de Stat, îşi însuşeşte titlul de gentlemen, care pare 

a fi transpus în conştiinţa şi mândria englezească. 
258. Camera lorzilor.— Camera lorzilor se compune din- 

tun număr ilimtat de membri. Toate rezoluţiunile se iau cu 

majoritatea voturilor, fără deosebire de calitatea lorzilor Spi- 

rituali sau temporali. Seziunile anuale încep de obicei în Fe- 

vruarie și durează până în August. Şedinţele zilnice se des- 

chideau înainte vreme la .10 a. m., apoi s'a schimbat la 12; ac- 

tualmente Camera comunelor deschide şedinţele lă + p. M-a, jar 

"lorzii încep la 5 p.m. 
Lueru curios, deşi Camera lorzilor se alcătueşte din 591 

membri ea se poate constitui însă prin prezenţa a trei mem- 
bri; la Camera comunelor guorum e de 40. Camera lorzilor e 

prezidată de Lordul Cancelar, totdeauna un membru al cabi- 

netului, care şeade pe un Sac de lână, în patru colţuri și aco- 

_perit cu pânză roşie. Acest sac e tradiţional, e simbolul pro- 

tecţiunei lânurilor engleze. Englitera astăzi liber schimbistă 
eră înainte vreme protecționistă și industria lânurilor a fost 

1) Etudes sur les institutions poliligues el saciales de, VĂ nglelerre 

1867, Pag. 220.. d AR
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mult timp ocrotită de taxe: protectoare contra concurenţei lâ- 

nurilor belgiene şi franceze. Fiindeă Parlamentul dovedise ne- 

„contenit multă solicitudine în această chestie, preşedintele ea 

veprezentant, ca expresiune a. adunării, a păstrat până azi 

acest semn tradiţional. N a a 

Tin: Camera lorzilor pairii din opoziţiune sunt grupaţi în 

bănci separate de cei guvernamentali; la Comune membrii şed 

amestecați. -. E Ea 

„Unul din caracterele care distinge Camera lorzilor de 

Camera comunelor, şi putem zice de. Senatul nostru, e că 

Camera lorzilor nn reprezintă țara, se reprezintă. pe sine în- 

săşi. Pairii care sunt în minoritate, pot să protesteze în urma 

votului şi să ceară să se înserie protestaţiunea lor motivată în 

procesul-verbal al şedinţei.. - e | 

__ Camera lovzilor care e expresia aristocrației engleze, a. 

conservat cel puţin în privinţa ceremonialului oarecare supe- - 

rioritatea asupra Camerei comunelor. Astfel, Camera lorzilor 

adresează bilurile sale Camerei comunelor prin asistenţi, pe 

când Camera comunelor trebue să adreseze pe ale sale prin- 

ti*o0 deputaţiune compusă de câţiva din memhrii săi. Când se 

reunese la un loe membrii Camerei lorzilor și ai comunelor, 

aceştia din urmă trebue să stea cu. capul descoperit. Camera 

lorzilor are şi atribuţiuni judecătoreşti, ca Inalta Curte de 

justiţie. Ea e astăzi de către mulţi considerată ca o amintire 

istorică, contestându-i-se orice utilitate, aşă eum e actualmente 

organizată. - În adevăr, rolul Camerei -lorzilor a rămas astăzi 

cum am zice, pur consultativ. Când majoritatea din Camera 

comunelor voeşte un Jueru, opoziţiunea și protestările lorzilo: 

rămân platonice; la urma urmelor ei trebue să consimtă; la caz 

contrariu, guvernul n'ar aveă decât să creeze imediat un 

număr de pairi, suficient ca să-şi facă-majoritate. Această in- 

capacitate a lorzilor de a pune piediti serioase voinţei popo- 

„rului, a fost toemai una din cauzele pentru care Camera lor- 

zilor a fost lăsată să trăiască până azi. A doua eauză e înrâu- 

rirea pe care nobilimea o exercită în Englitera prin faptul că 

ca a simpatizat necontenit cu poporul şi nu sa despărţit de 

dânsul ca să formeze o. clasă aparte, ca în Franţa. Fără a 

reveni asupra celor dezvoltate în paragrafele precedente, con-
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statăm că aristocrația “la Englezi a luptat alături tu poporul 
pentru revendicarea drepturilor 'şi libertăţilor; ea n'a împie- 
decat egalitatea civilă. - Nobilii au fost supuși la sareinele 
publice ca şi burghezii Și muncitorii. In: fine, eră imposibil să 
se stingă o nobleţe “care e: deschisă tutuior oamenilor ce se 
disting prin talente: şi aptitudini î în diferite ramuri ale acti- 
vităţii. Cu drept cuvânt s'a zis că aristoer aţa engleză e'o însti- 

" duiune curat politică. Din punctul de vedere civil ea e supusă 
la aceleaşi drepturi şi datorii ea şi burghezia, şi chiar dreptul 
de primogenitură proseiis în Statele democratice, constitue 
dreptul comun al Anglici, pentu lorzi, ca şi pentru burghezi, 

259. Prerogativele. lorzilor. — Din punet de vedere politic, 
Camera lorzilor este foarte limitată; ea pipăe mai mult sen- - 

timentul public şi se pronunţă în favoarea lui; ea este curtea 
supremă a jurisdicţiunii civile a regatului; ea a renunţat la 
jurisdieţiunea criminală, afară doară când e vorba de a se 

judeca un pair. Camera lorzilor mai 'are oarceaie atribuţiuni 

quasi judiciare, Lorzii nu rhâi cer regelui. privilegiile lor. Ca- 
inert a lorzilor ave şi ea un spealer, ofiţeri permânenţi; lovzii 
Sunt inviolabili. cât timp siejează în Parlament, ei au liber- 
tatea cuvântului, libertatea de acces. pe lângă suveran, dreptul 

de a exclude persoanele necalificate, ei au dreptul ca să ares- 
teze (right to comit for contempt) mai întins decât al Co- 
munelor. Lorzit pot să voteze prin procură (prozy). 

260. 'Omnipotenţa parlamentului Englez. — Patlamentul en- 
glez are autoritate suverană de a face legile. Această putere 
o are în ordinei spirituală, temporală, civilă şi militară. Poate 

să schimbe chiar constituţiunea Statului. Parlamentul e şi 
. ||putere legiuitoare ordinară şi constituantă. De aceea sa şi 

zis că Parlamentul_englez_poate tot, afară de a schimbă „pe 
o julă în băiat. Această teorie e cunoseută sub numele d& Oin- 
nipotența parlamentară. 

In teorie, garanţia contra acestei omnipotenţe rezidă în 
separaţiunea şi colaborarea necesară a celor trei factori care 
compun parlmentul: coroana, lorzii şi comunele. De fapt însă, 

Camera comunelor 'exercită astăzi o putere mai mare decât 

chiar pe “timpul lui Cromwell, când se destiinţase şi regali- 
tatea şi Camera lovzilor, rămănând numai comrnons. 

.
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261. Justiţia. — In Scoţia găsim organizată: instituținnea 

7 Ministerului public; în Enelitera însă urmărirea. crimelor și 

” delictelor e lăsată principalmente în. mâna particularilor. lată 

câteva detalii: până la 1879 nu există în -Englitera Minister 

publie. Prin excepţie, în cazuri: cu deşăvârşire rare .şi: de o 

gravitate extraordinară, guvernul puteă autoriză pe Attorney 

general-ea să-urmărească pedepsirea eriminalilor. Incolo, ur- 

mărirea eră lăsată la disereţiunea particularilor lezaţi sau ne- 

qlezaţi. In câteva oaşe pr încipale se formaseră asociațiuni par- 

ticulare, care se însărcinău cu urmărir ca unor categorii de in- 

fracțiuni, fie în schimbul unei sume de bani, fie pentru con- 

sideraţiuni de umanitate. Așă-de pildă, sociâtatea: protectoare 
- a animalelor, societatea pentru proteeţiunea bancherilor con: 

tra escrocilor şi” falşificatorilor. In Liverpool şi Manchester, |, 
consiliul comunal" instituise pe cheltuială comunei. un fel de . 
agenţi ai ministerului public pentru urmărirea intriețiunilor, 

comise în întinderea teritoriului lor. 
" Prin'legea din 3 Iulie 1879 sa introdus însă şi în Engli- / 

tera instituţiunea ministerului public, deşi “în condițiuni 

foarte restrânse. 
“Reforma a fost țărmurită la crearea unui Director al 

urmăririlor publice. şi şease substituţi, împreună cu câţiva 

funeţionari subalterni. Aceasta, sub pretext că se voeşte a se 
face o simplă experienţă cu noua instituţiune, dar în realitate 

pentru “temerea, politică” de.a. nu mări: rolul puterei centrale, 
şi pentru temerea financiară de a nu grevă bugetul Statului 
cu retribuirea numărului imens de procurori, ete,, care ar fi 
necesitat o întreagă răţeă de funcţionari în toate cireum- 
seripţiile. 

In Englitet: a nu există un cod de legi. pi ocesele se judecă 

după jurisprudenţă,. după echitate şi după diversele legi vo- 

tate de parlamnete ( după comenon law, statute law, equily). 
Pentru India” însă au fost promulgate coduri complecte de 

drept penal, procedură penală, procedură civilă. „Judecătorii 
în [nglitera se recrutează printre legiştii cei mai distinși, 

sunt inamovibili şi foarte bine plătiţi: cei inferiori 30.000 îr. 

pe an, iar cei dela Curțile supreme, între 150.000—200.000 fr. 

In fapt nu pot să: înainteze; şi drept vorbind nici nu mai'e 

1
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nevoe. Oficiul avocaţilor e împărțit între „solicitor” „ avuat, 
notar și „barrister“i, cel care pledează. | 

262, Consilierii .coroanei sunt de două feluri:. membrii 
consiliului privat şi membrii consiliului de_miniștei sau cane 
siliul de. cabinet. 

" Consiliul privat. aveă un rol pr cdorinant î în timpurile 

_de demult, după cum am văzut; actualmente constitue un 
simplu corp consultativ, la ale cărui lumini regii recurg în 

ocaziuni din ce în ce mai rare, întrucât există consiliul de 

miniştri. 
Numărul membrilor consiliului privat e neţărmurit; să 

observăm însă că Englezii prin naturalizare nu pot face parte 

dintrînsul decât în urma unei legi speciale. | 
Consiliul de miniștri e corpul care concentrează de fapt 

întreaga putere executivă. Se mai numește şi consiliu de ca- 

(D binet, pentrucă în primele timpuri ale. formaţiunei lui, con- 

. sistă din câţiva membri luaţi din sânul consiliului priv at, în 

“9 ăre aveă regele mai multă încredere, şi pe care-i întruneă 

O în cabinetul său. 

F Miniştrii sunt răspunzători politiceşte î în faţa parlamen- | 

tului; legalmente fiecare dintre miniştrii este răspunzător de 

gestiunea sa. Walpole a contrbuit la afirmarea ideei de res- 

$ “ ponsabilitate ministerială; de oarece cabinetul alcătuește un 

guvern parlamentar, el trebue să reflecteze majoritatea par- 

9 o Jamoitară, şi când nu o obţine în alegeri, trebue să se retragă, . 

“ Go spre a nu i se da un vot de blam în Camera comunelor; asttel 

6 n mod indirect, Camera comunelor face un fel de alegere de- 

ghizată a. consilierilor regelui. 

—o03-Naturalizarea.-—. In ce privește naționalitatea, legis- 

laţiunea anterioară anului 1810 consacră principiul că naţio- 

nlitatea engleză nu se puteă pierde: nemo potest exuere pa- 

triam. Actualmente e în vigoare legea. din 12 Martie 1870, cu- 

noseută sub numele de Naturalisation „Act, și care a consacrat 

cu totul alte principii. | 

264. Denization. — In dreptul englez există şi astăzi o 

situaţiune intermediară între cetăţean și străin, situaţiune cu- 
noseută sub numele de Denization. Denizen se cheamă străinul 
care a obţinut dela suveran dreptul de a fi considerat ca supus 
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„englez, fără însă ca să fi îndeplinit formalităţile, şi condiţiu- 

nile speciale naturalizării. Am putea zice că denization e echi- 
valentul miăcei naturalizări dela noi de pe timpul Regulamen- 
tului Organict). In fapt însă, în Englitera, denizaţiunea a 
pierdut mai toată utilitatea ei practică în urma legei din 1870, 
care acordă străinilor aceleaşi drepturi de posesiune şi pro- 
prietate mobiliară şi imobiliară, întoemai ca şi naţionalilor, cu 
excepţia proprietăţei asupra năvilor engleze. 

P ccpeaua ZLUNE 

263, Tată în serut, Constituţiunea Engliterei, care întoc- 

mită “încetul cu încetul din spiritul. şi obiceiul poporului, a 

servit şi celorlalte State de.model. | 
| Caracterul. de căpetenie al acestei constituţii, este diver- 
genţa ce se bagă de seamă între practică şi teorie, între drept 

şi practică. In special însă, cum am arătat, regele are puteri . 
nemărginite în teorie; cu toate acestea practica reduce pu- 
terile sale legislative, întru cât: Camera comunelor are iniţia- 
tiva legilor şi cel mai mare drept de control asupra legilor 

- care stabilesc taxe. 
Executiva este coroana în consiliu (cron în council); 

regele numeşte pe miniștrii săi; legalmente însă, spune An- 
son 2), ei nu sunt decât nişte şefi de departamente, care lu- 
crează sub ordinele regelui. Constituţiunea engleză este o 
constituțiume flezibilă, după expresia ui Bryce, în deo- 
sebire de constituţia rigidă a' altor state.. Ea nu este scrisă; 
nu a fost şi nu va fi niciodată. Usagiul o modifică şi proce- 
dura legislativă ordinară poate să. consacre modificările ei; 

„acest procedeu nu este fără oarecare pericol, cum constată și 
„mai mulţi autori englezi, chiar; astfel în Act of Settlement, se 
introdusese 0 clauză după care se excludeă din Camera comu- 
nelvr amice f uncţionar salariat. Cum această clauză priveă pe 
miniștrii regelui, dacă nu ar fi fost abr ogată -fără întârziere, 
nu-ar fi fost cu putinţă sistemul de guvernământ actual. 

  

  

1) Anson. op. cil., pag. '39. 
2) Sau echivalentă cu situațiunea străinului autorizat că-şi sta- 

bilească domiciliul în Franţa.
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Viaţa engleză este o viaţă practică și politică engleză 
este generală: cel din urmă Englez ia parte la trebile publice 
şi face parte dintrun partid politie. Poporul î își dă drepturi, 
direct prin el însuşi, el nu aşteaptă nimic dela bunavoinţa 
altor clase; o magistratură plină de demnitate şi de integri- 
tate veg rhiază la păstrarea libertăţilor constituţionale; această 
magistiatură ă îşi are rădăcina, puterii şi seriozităţii sale inal- 
terabile în faptul că este recrutată dintre oamenii care au 
lunga prectică a vieţii, care au profesat ani şi ani în barou: 
Legătura intimă dintre magistratură şi barou, face una din 
forţele justiţiei engleze, pe care am văzut-o adeseori incom- 
parabilă în expunerea noâstră. Judecătorii cei mai celebri ai 
Angliei, Coke, Fortescue, Blakstone, Dennan, Erskine, Camp- 
bell, au fost recrutaţi dintre somităţile baroului, dintre aceia 
care distingându-se ca avocaţi şi la bara justiţiei, î în .comen- 
tariile indescitrabile ale milioanelor de texte şi în pledoariile 

: stărutoare, crescuţi, înecaţi î în viaţa juridică, au fost indicaţi 

N 

direct chiar de cățre, colegii lor, să-i reprezinte în magistra- 
tură. Acest exemplu este urmat şi de Statele-Unite şi adeseori 
un avovat preferă magistratura beneficiilor materiale pe care 

poate să i le producă baroul. „Savanţii legişti 'Thesiger şi: 
Bethel, erau veneraţi de public şi stimaţi de către confrații 
lor, cu muli înainte de a fi servit cu rangul de cancelar şi sub 
numele de lorzi Chelmsford şi Westbury, punete de ochire ale 
atacurilor şi incriminaţiunilor, Elecuentul sergent. Shee, de- 
canul baroului, a fost ridicat la înalta demnitate de judecător, 
cu toată intoleranţa protestantă căreia îi repugna să vadă un 
catolic îndeplinind aceste funcțiuni importante, prin singura şi 
unica rațiune că vocea unanimă a confraţilor îl desemnă pen- 
tru cabinet“, ae 

In conte atele care pledează, spune mai departe. Kar- 
cher, în admirabilul său studiu asupra Instituțiunilor politice 
Și sociale ale Angliei, dela care împrumutăm aceste date, ju- 
decătorul respectă propria sa persoană şi profesiunea sa, căci 
advocatul este adevăratul său confrate și judecătorul numește 
ciiar în mod oficial pe „sergenţii î în lege!“ (sergeanis at Law) 
„fratele meu“. Niciodată în Anglia nu s'ar putea încredinţă . 
unor tineri abea scăpaţi de pe băncile şcoalei de drept, fără
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practică în afaceri, fără experienţa lumii, fără cunoștința oa- 

menilor, sarcina grea de a se pronunţă asupra averii, libertăţii 

şi vieţii semenilor săi. Cel din: urmă magistrat de poliţie, cel 

mai modest judecător. al curților de comitate (tribunale, de 

"prima instanţă), trebue să fie trecut prin proba critică a ba- 

oului, zece sau doisprezece ani de pledorii și consultaţii, 

arată Teodor Karcher. Sub ochii confraţilor geloși de demni- 

tatea lor, şi veghind asupra intereselor profesiunii lor cu un 

spirit de corp din cele mai riguroase, se dezvoltă aceia care 

sunt. chemaţi să împartă justiţia şi să aplice legile. | 

„.. Aceasta este origina siguranţei cetăţeneşti, paza legilor şi 

libertăţilor pentru care sa războit poporul englez. Aceşti. oa- 

meni duc respectul justiţiei până la religie şi înaintea lor, 

afară de justiţie şi de lege, nu schinteiază aurul promisiunilor, 

corupţia şi fără. de legea intereselor personale, venalitatea 

nimicitoare a demnităţii omeneşti. Armonia admirabilă dintre 

magistratură şi barou este chezăşia acestei forţe constituţio- 

nale, care asigură: Angliei liniştea şi fericirea socială, care 

naşte şi. dezvoltă. încrederea în individ “Şi în facultăţile sale; 

o magistratură târâtoare şi mizerabilă, eşită din vulgarul. )oe 

al patimilor politice, bântuită de ienoranţă, fanfaronadă, în- 

văţată în orgoliul său incarnat să dispreţuiască un barou. pe 

căre nul pricepe şi su l-a trăit; o magistrati 

  

1 l-a trăit; o magistratură alcătuită din 

incapăbilii ă6fiu-sau- putut distinge în_barou şi prin pr9-. 

tecţie au putut să pătrundă în magistratură, o asemenea Ca-_ 

vicatură_ este_o calamitate opresivă_ și “justiția sa_este tăgă-- | 

duirea_libertăţii-şi-prăpastia-anarhi
ei. | 

In Anglia magistratul are suflet de creștin; umanitatea 

şi dreptatea stăpânese inima lui şi mai presus o profundă 

convingere religionară îl luminează, atunci când se foloseşte 

de puterea socială pe care o deţine. Căci Englezul este reli- - 

gios. E] crede cu toată ardoarea inimii lui, el erede din adân- 

cul sufletului; Gladstone, cel mai mare om de Sțat pe care Vau 

avut ei, Englez curat; de stirpe veche, de opotrivă om politic 

şi cărturar, credea ca un copil. Un Disraăli eră ateu şi cini6; 

dar Disrali nu eră Englez; în sângele său ebraic, nu puteau 

pătrunde - credinţa profundă şi preocuparea de mister... Ă 

văzut bine un autor român care a publicat o recentă carte:
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Aspecte -din civilizația engleză 1), d.. |. Botez; când remarcă 

între. multe alte preţioase lucruri: „Poate nici. "tabg țară” din 
lume învăţătura lui Cristos n'a. pătruns atât de adânc îu su- 

fletul omului şi: n'a adus atât:de.mult bine omenirii ca în 
Anglia: Spiritul moralei creştine a străbătut 'țoâte. manifestă- 
vile de viaţă ale civilizaţiei engleze, oglindindu:se î în istoria, 
în literatura, î în sistemele de „educaţie şi în-or ganizar ea. .tutu- 
rOr instituţiilor publice“. Ia Di 

Toate popoarele se cuvine. să ia Dida şi să se infiltreze 

“de spiritul anglo-saxon, care nu are asemeni în lume, afară 
poate de spiritul japonez, şi să întemeeze fundamentele: in- 

stituţiilor publice ale. Statului . pe. „nişte astfel 'de -înisuşiri 

trainice şi neclintite,. a a . Me a 
. Veaca i Ca 

  

   

        

   

SV “STATELE- UITE. 

7: Expansiunea coloniată engleză. — La 7 Mai Laur, John 

Cabot si fiul său Sebastian au părăsit Englitera cu misiunea . 
regelui. Enric VII de a descoperi şi ocupă în numele lui, 

toate pământurile care nu erau în puterea vre-unei alte na- 

ţiuni creştine. Ei au descoperit mai întâi Zerr«-Nora; în urmă, 
înaintând dea lungul coastei oceanului . Atlantic au luat în 

posesiune în numele -Maiestăţei sale Britanice, intregul teri- 
toriu cuprins între Golful: Mexic şi regiunile 'septentrionale. 
Luarea în posesiune-a, fost negreşit pur nominală, de formă; 
nici::0 încercare de colonizare sau de cucerire n'a fost fă- 
cută, şi nici'o exploarare în interior; expediţia lui Cabot se 

mărginește numai de a lungul.coastei. In virtutea dreptului, 

numit drept. de descoperire, recunoscut mai în:urmă de toate 

naţiunile, indigenii aveau permisiunea de a rămâne pe teri- 
toriu, cu prohibiţiunea însă de i a nu-l instrăină altuia, afară 
de regelui Britaniei. 

După "Cabot, alţi navigatori Englezi întorcându-se în . 

patria lor cu descrieri încântătoare despre Statele-Unite, pe 

la 1555 vedem în lumea nouă prima. colonie: engleză, care 
însă a pient cu desăvârşire după u un an de zile; din cauza 
    

1) Iași, 1912, pag. 136.
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lipsei: de hrană. La -1587. s'a trimis a doua colonie, care 2 

avut aceiaş soartă. La începutul secolului XVII nu eră în 

America de:Nord..nici un singur colonist englez. 

- Dela::1605 însă, incep emigrările din. Englitera ale clasei 

de jos, săracă. şi asuprită în- patria ei, a mai ales pe tărâni 

religios. La: 1606 'se formează: două mari companii, care iau 

sub auspiciile lor,- realizarea unei colonizări sistematice.” 

268. Trei categorii de colonii. — Coloniile întocmite încetul 

cu încetul în număr de treisprezece erau de trei: categorii: 

Erau colonii regale, acelea care erau cu totul depen- 

dinte de. Metropolă. In aceste colonii guvernatorul se numeă 

de către coroană; funcţionarii atârnau aşijderea de coroană; 

cu toate acostea' coloniile regale îşi exercitau puterile lor de 

self government; mai ales în ceeace priveşte stabilirea de 

dăjdii şi de taxe pentru nevoile publice locale. 

Colonii. în proprietate, acelea care aparţineau proprie- 

tarilor cărora regele le transferase drepturile şi privilegiile 

sale şi care ocupaă coloniile cu titlul de feudatari. Aceşti 

proprietari numeau pe guvernator, reuneau camer ile, într'un 

cuvânt exercitau aceiaș autoritate ca şi regele in coloniile 

care depindeau de Coroană. Astfel erau coloniile din Mary- 

“land, din Pensylvania şi 'din Delaware. Prima familie de 

"proprietari ai Marylandului a fost familia, lordului Baltimore; 

Pensylvania şi: Delaware lui Wiliam Penn; New-Jorkul lui 

Jacques, ducele de Yorck. In sfârşit erau coloniile cu chante, 

acelea care se cârmuiau neatârnate în virtutea unei charte 

ca Rhode-Island, Connecticut şi Massachusetis;* cea mai în- 

semnată dintre aceste colonii a fost Massachusetis, colonie 

formată, de 'către o companie engleză, care a pus bază ora- 

şelor Boston şi Salem, charta sa. .i-a fost octroşată în 1020 

de către Carol II. In.1692 guvernul lui Wilhelm a obligat 
colonia să primească un guvern regal, de oarece tendinţele 

sale de neatârnare nu conveneau metropolei. Celelalte două 
colonii erau mai mici şi au obţinut. căiţi în urma energiceior 

intervenţii ale lui Roger... Villiams,. în 1644 pentru Rhode 
Island şi Winthrop, pentru Connecticut. 
„269. Cauzele” democraţiei americane. — Eră firesc ca COlo- 

niştii europeni, scăpaţi de prezenţa unei. clase superioare i
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cărei” supremație o-îndurase în patria lor;:să . întemeeze -în 
America de Nord instituţiuni democratice, păstrând negreşit 
cu sfințenie tradiţiunile engleze, “dar. înlăturână : elementul 
aristocratic, incompatibil cui o societate alcătuită numai. de 
oameni din popor, destinaţi să trăiască. prin singurele lor 
forțe. Toate încercările făcute pentru stabilirea unei aristo- 
craţii, au rămas fără.efect. Aşă.de exemplu, în: Carolina: de 
Nord, sa promulgat la 1669 de.către proprietari .0 Constitu- 
țiune, atribuită filosofului Iohn  Locise: prin care se creâ o 

S 

nobleţă compusă din palatini, landgrafi, cazici. şi 'alţii, cu un 
parlament : compus din patru camere, reprezentând cele patru 
clase de nobili, iar. poporul formând. un agregat de: vasali . 
şi servi feudali. Organizarea această constituţională: impusă 
de proprietari eră prea absurdă, pentruca poporul, să o lase 
să dureze. 

In ce priveşte: coloniile regale, elementul unei - clase 
aristocratice privilegiate nu a fost introdus de către. Rege, 
mai cu seamă din cauza depărtărei coloniilor de autoritatea 
regală şi din pricina dispreţului fără margini ce. Metropola 
aveă pentru colonii.. Pe de o: parte, distanţa înputerniceă 
voinţa poporului, căci ideele democrate nu întâlneau : decât 
împotrivirea unui rege prea.depărtat, iar pe de alta; proju- 
diţiile clasei guvernante în Englitera erau aşă de inrădăci- 
nate în potriva coloniilor, că greu -sar fi înjosit - să. creeze 
0 nobleță americană, să ridice la rang de pairi la fel ca 
dânsa, pe nişte oameni din America pe cara. îi dispreţuiau 
uniform. 

210. Încercări de unire între colonii." —. La început aceste 
treisprezecu co!onii duceau fiecare viaţa lor aparte avându-și 

__fiecare suveranitatea lor individuală, cu o singură legătură, 
comuni, dar abslractă: recunoaşterea unui rege comun. 

Pe la incepulul veacului XVIIL insă, încep să se pro- 
nunţe in mod energic manifestările unor dorinți de intime 
relaţii politice. La 1754.se. face chiar incercarea, de unire 
înrma'ă, dar planul nu izbutește. - 

“- La 1765, Enelitera, pentru: prima: oară, impune asupra 
coloniilor taxe printi”un bill ce privei. portul Boston: Şi care-i 
paraliză mult comerţul. Această violare a unui drept cons-
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finţit coloniilor. prin diferitele. lor cărţi, nu putea să nu pri- 

lejească, o protestare generală în toate coloniile. Eră firese 
ca în. împrejurări de aşă natură diferitele stătuleţe să se 

unească 'la un loc, .pentruca rezistenţa lor. să fie cu atâţ mai 

puternică. Cea dintâi care a dat semnalul protestărei a fost 

Virginie, şi imediat după dânsa Adunarea. naţională din 

Massachusetis a propus și realizat convocarea unui congres 

compus din delegaţi din toate. coloniile. | 

Congresul adunat..la New-York alcătui o adresă către 

rege şi petiţiuni către. parlamentul englez. Se formară pre- 

tutindeni asociaţii sub numiri de „Fii ai libertății*,.se ţinură 
nenumărate meetinguri! publice, agitaţiunea: degeneră chiar 
în tumult şi insurecţii, până când Englezii se. văzură cons- 
trânşi să revoace taxele ilegale: 

După.ce se potoli în America bucuria produsă, de această 

revocare, parlamentul englez reîncepe din nou decretarea 

unei serii de măsuri financiăre nedrepte asupra coloniilor. 
Intervalul dela 1768—1774 nu-e decât o epocă de fierbere 

continuă. Trupele engleze şi vasele de rezbel trimese de me- 
tropolă, starea de asediu care.fu declarată în locurile unde 

fermentația eră mai amenințătoare, nu făcură decât să in- 

dârjească indignarea coloniilor. Pe la 1774 vedem pretutin- 

deni apărând comitete. revoluţionare; la 1775 se intruneşte 

al doilea congres general, revoluţia isbueneşte în toată pu- 

terea şi în seara zilei de:4 lulie 1776 congresul proclamă 
zdrobită pentru totdeauna autoritatea regală şi proclamă 

neatârnarea Statelor-Unite. | 
„271. Neatârnarea Statelor-Unite. — Actul numit Unânina 

declarație a celor treisprezece State unite din America e Opera 

unui comitet în care a ligurat. şi Benjamin Franklin, dar 
redactarea lui e mai mult opera lui Jefferson, pe al cărui 
mormânt stau săpate cuvintele: Autorul declaraţii indepen- 

denţei americane. 
Printr'o coincidență stranie şi unică, în analele omenirii, 

Jefferson şi Adams, oratorul care prin elocinţa şi îinfiuenţa 
lui a făcut să se voteze în unanimitate actul de independenţă 

şi de drepturi, aşă cum îl redactase Jefferson, aceşti doi ame-
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ricani iluștri au murit în aceiăş zi, la 4 Iulie -1 182 n, a a 50-a 
aniversare: a declarării independenţei. | 

„Actul declaraţiunii se alcătueşte din două părţi: : intruna, 
se enumără violările şi opresiunile suferite din partea regelui. 
George III, pentruca - fiecare american să se convingă în 
conştiinţa. lui, şi să binecuvinteze numele acelora care: au 
nimicit autvritatea regală, 'iar partea a doua cuprinde de- 
claraţie de principii g “generale: egalitatea de drepturi a luturoi;, 
voinţa poporului ca bază a guvernului şi altele. 

Actul dela 5 lulie 176 e. pentru Americani mai preţios 
decât însuși Magna Charta pentru Englezi. La 1778 Statul 
cel nou a fost recunoscut de F: anța, şi la 1783 dei însăși re- 
gele Enaliterei. 

, 272. Actul foderativ. din 1777. — La 4377: Noambrie 15, 
Congresul votă legea de Confederaţiune și «de unire perpetuă, 
între cele 13 colonii, şi la 17 Noembrie o trimise fiecăreiă 

în parte spre a fi ratificată de adunările legislative ale fie- 
cărei colonii. Art. 2 şi 3 al acestei legi ne dau tonul între- 

gului act. Nu e vorba de o uniune reală, ci mai mult de o 
alianţă şi de o legitimare a congresului continental. In ade- 
văr, art. 2 zice: „Fiecare Stat să şi păstreze suveranitatea, 

libertatea şi independenţa lvi, precum şi orice putere, juris- 

dicţie şi drept care nu sunt în mod expres delegat Congresului“. 
Iar în art. 3 Actul dec.ară.că „diferitele s'ate intră în o ligă 
de prietenie unul cu altul“, pentru apărarea lor comună, 
pentru siguranţa libertăţilor lor, obligându-se a-şi da ajutor 
reciproc contra oricărui atac şi a-şi apără religiunea, co- 
merţul, suveranitatea. 

Pentru a cimentă oarecum solidaritatea diferitelor state 

se stipulează că cetățeanul. unui Stat e cetățeanul intregei 
confederaţiuni. 

In art. 5 se vorbește de organizarea Congresului federal 
alcătuit din o singură cameră şi având mai aceleaşi atribu- 
țiuni ca şi dieta germană. 

“Membrii congresului sunt reprezentaţi ai diferitelor state 
“particulare, revocabili la orice moment şi retribuiţi de sta- 
tele care i-au trimis. Fiecare Stat oricare ar fi fost numărul 
delegaților săi, aveă un singur vot. Actul mai proclamă prin- 

*
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cipiul extradiţiunii între diferitele state, opreşte acordarea 

de titluri de nobleţă, şi în art. 9 prevede atribuţiunile- con- 

gresului: dreptul de pace şi rezbel, de a face imprumuturi 

şi rechiziţii, de-a formă forţele militare, de a controlă ser- 

viciul poştal, de a judecă contestaţiunile teritoriale dintre 

state şi altele. Nu puteă însă congresul-să execute deciziu- 

nile sale, d. ex.: să perceapă impozite, decât făcând cerere 

statelor particulare. Congresul ordonă, dar executarea ră- 

mâne la discreţia statelor particulare, căci nu eră prevăzut 

în legea federativă nici-un mijloc. de constrângere. 

273. Stabilirea Constituţiei. — Cu asemenea organizaţiune, 

legătura dintre diferitele state eră cam slabă; hotăririle se 

luau cu anevoinţă şi nu se executau întotdeauna. .  -- 

| Actul federativ fiind foarte defectuos nu puteă trăi decât 

provizoriu, 'şi cu drept cuvânt perioada dela, 4716—1788 a 

fost numită înterregnum, o perioadă de gestaţiune, care s'a 

terminat după doisprezece ani, prin: naşterea constituţiunii 

Statelor-Unite. In Mai 1787 se întruneşte la Filadelfia, sub 

preşedenţia lui Washington, Adunarea deosebită de Congres, 

numită. Consenţiune, cu scopul de a alcătui un proiect de 

Constituţiune care în adevăr s'a şi trimis în acelaș an Con- 

gresului confederației. Acesta în unanimitate a decis trimi- 

"ţerea lui la. fiecare Stat în particular spre aderare. 

La; 4. Martie 1799 ne aflăm în faţa unei constituţiuni 

definitive, în vigoare) Laboulaye observă cu drept cuvânt, că 

la o epocă când Franţa începe revoluţiunea ei in August 1159, 

Statele-Unite dejă terminaseră revoluţiunea lor. 

274. Constituţiunea federală. — Scopul revoluţiunii celei 

noi eră de a face din America de Nord o singură fară, un 

singur stat unitar, fără să se absoarbă cu totul într'o putere 

centrală independenţa, locală. Toată problema nouei Consti- 

tuţiuni se reduceă la. a găsi o organizare politică mijlocie, 

„între federalism şi centralizaţiune; problemă care a fost. cu 

“izbândă rezolvată ; Statele-Unite de astăzi ne oferă în agevăr 

modelul de mijlocie între statele feaerate, precum ce Elveţia 
— statul cel'mai federativ — şi între Franţa, statul unitar: 

cel mai bine alcătuit. | 

Pentru a păstră spiritul unitar al noului stat, constitu-
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ţiunea e precedată de un preambul care începe prin cuvin- 
tele: „Noi poporul Statelor-Unite, în scopul de a formă o 
unire mai perfectă...“ Până atunci se vorbeă în nurnele 
fiecărui stătuleţ,: cum 'se vorbeă la noi înainte de facercă 
Unirei: „Noi şi Voi€. e | 

In spiritul Constituţiunii americane sunt două suvora- 
nităţi: o suveranitate generală, naţională, care se exercită 
de Congres, şi'o serie, un complex de suveranităţi particu- : 
lare, locale, care sunt încredințate deosebitelor corpuri po- 
litice din fiecare Stat. Cu alte cuvinte, în America avem şi 
suveranitatea dniunei, ideia, unităţei_ sau centralizarea poli-— 
litică, avem şi suverănitatea_statelor, ideia _deseentratizării”. 
politice. Aceste două idei s'ar păreă incompatibile, dar viaţa 
politică americană le împacă minunat una cu alta, şi anume 
considerându-le ca două, părţi ale unui tot, ca două forme 
ale unui singur guvern inseparabil. Ultima revizuire a consti- 

„tuţiei americane este din 30 Martie 1870. | 
215. Puterea legiuitoare. — Puterea legiuitoare aparţine 

Congresului. Congresul, -care reprezintă ideia, federală, se | 
compune din senat şi din camera reprezentanţilor : este ceeace 
în Englitera: am numit Parliiient cu d&osebire că acolo e 
admisă teoria omnipotenţei, pe când în Statele-Unite,: suve-' 
ranitatea congresului e limitată de constituţiune: Congresul 
Statelor-Unite nu .poate face legi'inconstituţionale. Aşă de 
departe împinge constituţiunea americană prohibiţiunea 
“aceasta, încât puterea judigiară, — justiţia federală — are 
dreptul de a declară o lege ihconstituţională şi a refuză, apli- 
carea ei. In Englitera nu există o asemenea magistratură, 
şi nici nar aveă ocazie să exercite un asemenea drept, din 
momentul ce: limita între legea ordinară şi cea, constituţio-" 

“nală nu e determinată și: parlamentul e â tot puternic. - * ) 

  

Statele-Unite se compun din 45 de state, un district fe- 
deral -şi şease teritorii, dintre care numâi patru sunt repre-. 
zentate la camera reprezentaţilor, dar şi acestea numai prin 
delegaţi fără -drept de 'vot.: N i 

„. Senatul se alcătueşște din câte doi reprezentanţi de fie: 
care stat, în total nouăzeci de membri. Se alege senator ori-! 
cine este de nouă ani, cel puţin, cetăţean al Statelor-Unite, 

82958 18
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are vârsta de treizeci de ani şi în momentul alegerii locuește 

în Stălul pe care'l reprezintă. Vice-Peşerlintele Statelor-Unite 

este şi vice-preşedintele senatului. 

Senatorii se aleg pe şease ani; la fiecare doi ani insă 

senatul se preschimbă în proporţiune de 1/3. Senatorii nu 

se ale direct de către popor, ci de către Adunările legis- 

lative locale. Camera reprezentanţilor se compune din 35; 

membri aleşi pe doi ani de către poporul fiecărui Stat, dintre 

cetăţenii cari au vârsta de cel puţin douăzeci şi cinci de ani. 

Membrii din camera reprezentativă se aleg prin sulragiu 

universal direct. (Congresul fixează acest număr din 10) în 

10 ani. Reprezentanţii sunt plătiţi ca şi senatorii câte 500) - 

dolari anual, plus 125 dolari indemnitate de cancelarie şi 

jurnale şi despăgubiri de transport. 

Conuresul are o bibliotecă de peste 100.000 volume. 

Membrii congresului depun jurământul că vor sprijini 

constituțiunea şi la inceputul fiecărei şedinţe se face rugă: 

ciunea de către un preot. 
In Camera reprezentanţilor, cuvântările sunt limitate la 

un ceas. La Senat nu ce asemenea restricţie, dar nimeni nu 

poate vorbi de două ori în aceiaşi chestie, fără consimţi- 

mântul Senatului. 
Dacă la Englezi comunele au preponderența politică, la 

Americani, din potrivă, senatul este corpul mai influent, fără 

insă ca disproporţia să fie aşă de extremă ca în Englitera. 

Majoritatea membrilor congresului o formează avocaţii. 
In Statele-Unite nu c o lee unică electorală! MISU cum 

se fac alenerile, timpul şi locul sunt reglementate prin legile 

decărui Stat in parte. Singura condiţiune cerută de Consti- 
tuțiune, e că pentru a votă un reprezentant la Conares. 
trebue să ai calitatea de alegător în Statul unde se face 
alegerea. 

Nimeni nu poate fi funcţionar al Statului şi senator sau 
reprezentant. . 

o Preşedintele republicei nu poate_să_dizolve Conaresul; 

iată o_diferenţă iisemnată intre dreptul_constituţional-ame- 
rican ŞI cel cutopear, 
  

Camerile constituite işi formează sinaure seziunile și
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amânările. Preşedintele le poate convocă în cazuri extraor- 
dinare. Camera reprezentanţilor îşi alege singură pe Spea- 
ker, şi Spealkerul are o înrâurire extraordinară; de aceea 
în preajma alegerii sale se dau lupte foarte pasionate. Con- 
gresul trebue să sc reunească cel puţin odată pe an, în prima 
zi da Luni din Decembrie. Validările elecţiunilor se judecă 
de Senat şi Cameră, fiecare în ce priveşte pe membrii săi. 
Majoritatea de două treimi poate să expulzeze pe un.membru- 
Membrii coăgresutui” suirit inviolabiii în timpul seziunei şi 
nu pot fi arestaţi decât în cazurile de trădare. 

276. Atribuţiunile. congresului sunt: stabilirea impozitelor 
pentru cheltuelile federale, legi monetare, contractarea de 

împrumuturi, încheierea. de tratate comerciale, formarea şi 

întreţinerea armatei, a forțelor navale, declararea de rezbel, 

D
I
 

alcătuirea, legilor necesare pentru exerciţiul. puterilor confe- : 
rite Congresului prin constituţiune. . 

Până acum câţiva ani Statele-Unite for mau o republică 
exclusiv teritorială. La 7 Aprilie 1893 au anexat însă insulele 
Hawai și în urma rezbelului cu Spania au dobândit Filipinele 
şi protectoratul foarte accentuat asupra insulei Cuba, aşă că 
au început să. pue bazele unui puternic imperiu colonial. 

277. Comitetele parlamentare. — Comitetele parlamentare 
joacă un rol foarte important în activitatea politică şi mai 
ales administrativă a Statelor-Unite. La Senat sunt 44 şi la 
Cameră 41 asemenea.comitete permanente compuse în ter- 
men mediu de câte 7 membri. La Senat membrii şizpreşe- 

dinţii se aleg prin scrutin; la cameră ii desemnă prezidentul 

camerii, numind totdeauna şi câţiva membrii din minoritate. - 
Sfera de acţiune a, acestor comitete e aşă de întinsă că în- 

tregului mecanism politic şi administrativ american e de- 

numit de mulţi, guvernământ congressional, adică guvernă- 
mânt prin coinitete, spre deosebire de guvernământul par- 

[amentar din celelalte state. 

Orice proiect de lege e trimis fără discuţie publică la 
comitetul respectiv. Sunt comitete bugetare, pentru afaceri 
de bancă și circulaţiune monetară, pentru comerţ, pentru 

domeniul public, pentru industrie, agricultură, mine, armată, 

brevete, etc., etc.
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Comitetul e dator să facă un raport asupra diferitelor 

proiecte care i-au fost trimese, dar în practică imensa ma- 

joritate a acestor proiecte rămân îngropate în cartoane până 

la expirarea legislaturii. 
Primul inconvenient al acestei situaţiuni, semnalat de 

comentatorii constituţiunii americane, e că conferă diferitelor 

comitete, compuse dintr'un număr restrâns de membri, puterea, 

de a judecă, soarta numeroaselor proiecte de legi şi a paraliză 

acţiunea. legislativă a adunării; distruge unitatea camerii. 

Un ait inconvenient e că; activitatea parlamentară se 

desfăşoară în şedinţele, secrete ale comitetelor, iar adunarea | 

plenară se mărgineşte a jucă rolul unui birou de înregis- 

trare a hotăririlor luate de o infimă. minoritate. De aci pro- 

vine, pe de o parte lipsa de orice solemnitate și interes a 

şedinţelor adunării, iar pe de altă parte micşorarea văspun- 

derii şi înlesnirea, corupţiunii. In fine, preşedinţii numeroa- 

salor comitete din Cameră şi. Senat au devenii de fapt nişte 

- adevăraţi miniştri. e 

278. Preşedintele Statelor-Unite. — Preşedintele. deţine pu- 

terea. executivă federală. Preşedintele e răspunzător în caz 

de trădare, concusiune sau. crimă. Capul Statului în America 

de Nord, pe timpul funcţiunilor sale, e un fel de dictator, căci 

nu e silit să se supue voinţei miniştrilor săi, nici voinţei congre- 

Sului; are puteri inai mari decât mulţi regi constituţionali- 

Orice proiect admis de congres pentru casă devie lege, 

trebue sancţionat de preşedintele republicei.: Dacă acesta nu 

aprobă -proectul, e dator să-l retrimeată congresului cu obiec- 

țiunile lui, şi dacă adunarea reprezentanţilor şi Senatul per- 

sistă în hotărîrea lor printr'un vot. de două treimi, proiectul 

devine-lege. a Si 

Orice - proiect deţinut de “preşedinte mai mult de zece 

zile, devine legc, ca şi cum preşedintele Par fi sancţionat. 

Orice proiecte de impozite trebuesc să emane dela Cameră 

reprezentanţilor; Senatul le. poate însă amendă... 

„219. Alegerea preşedintelui şi vice-preşedintelul se face pe 
terme de patru ani de alegătorii fiecărui Stat. Alegerea e 

de două grade, pentru a nu o lăsă la capriciul poporului, şi 

ventru a împiedecă mişcările prea violente şi - demagoazice,
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ceeace în realitate tot au loc, căci delegaţii au de fapt mandat 
imperativ. 

Pentru alegerea preşedinţilor electorii aleg niște repre- 
zentanţi, care la rândul lor „votează pe preşedinte. Numărul 
reprezentanţilor este egal cu numărul senatorilor şi repre- 
zentanţilor pe care Statul îi trimite în congres. Acești elec- 

tori sunt aleși în ziua. de Marţi care urmează după Lunea 
primă din Noemvrie a,.anului care precede anul expirări 
mandatului preşedenţial. Rezultatul se dă în ziua de 4 Martie, 
după ce preşedintele numără în faţa ambelor corpuri adu- 
nate voturile ce s'au întrunit. Dacă nici o persoană nu întru- 

neşte majoritatea, atunci Camera 'reprezentanţilor procede 
imediat la alegerea preşedintelui republicei, votând pentru 

unul din cei trei candidaţi care au obţinut cel mai mare 
număr de voturi. Dacă adunarea reprezentanţilor nu izbu- 

teşte să aleagă pe preşedinte până la 4 Martie, atunci vice- 
președintele e preşedinte de drept. 

Vice-preşedintele e cel care a întrunit cel mai mare 
număr de voturi al alegătorilor locali. Dacă nici unul nu a 
obținut această majoritate, alegerea o face Senatul. Preşe- 
dintele e recligibil. In fapt însă, până la 1880 n'a fost nimeni - 
reales mai: mult decât o singură dată, adică pentru un timp 
total. de opt ani. Washington căruia i se propusese să-şi pue 

candidatura pentru a, treia oară, la 1796, a refuzat, spunând 
că o asemenea perpetuare la preşedenţie. ar periclită, soarta 
instituţiunilor republicane. Pilda sa, a fost urmată-îă mod 
constant de către toţi preşedinţii până la anul 1880, când 
sa făcut încercarea de a. se realege, pentru a treia, oară 

aceiaşi persoană, Generalu! Grant. Faţă însă de protestările 
quasi-unânime, i s'a, retras imediat candidatura şi până astăzi 
nici nu s'a, mai repetat vre-o încercare analoagă. 

* Preşedintele poate fi dat în judecată de camera repre- 
zentanţilor şi în acest caz e trimis să fie judecat de Senat. 

Senatul cu o majoritate de două treimi nu are.dreptul decât 
să-l declare decăzut din funcțiunea de preşedinte, iar în urmă 
pentru: răspunderea penaiă şi civilă e dus şi judecat ca orice 
particular înaintea tribunalelor ordinare, după: formele drep- 
tului comun. |
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Legislatura 'Camerei începe totdeauna cu un număr pe- 

reche: 1898, 1990 şi 1902 pentruca: fiecare a doua legislatură 

să, coincidă cu alegerile prezidenţiale. Aceasta în dorinţa de 

„a înlesni ca preşedintele să. fie recrutat din sânul aceluiaşi 

partid politic cu deputaţii. 

Inainte de a intră în funcţiune, preşedintele jură că va, 

prezervă, protejă, şi apără, constituţiunea. Jurământul îl de- 

pune în prezenţa. poporului, în loc deschis şi în mâinele pre- 

şedintelui curţei supreme a Statelor-Unite. Vârsta cerută 

pentru alegerea președintelui e de 35 ani. Se mai cerea 

doua condiţiune: ca eligibilul să fi reșezut patrusprezece ani 

în Statele-Unite. Lista, civilă e de 50.000 dolari, iar a vice- 

preşedintelui 10. 000 dolari. 
Preşedintele e comandantul : suprem al flotei şi al ar- 

matei, dar numirea titularilor în diferitele grade, precum $ Şi 

numirea principalilor funcţionari civili, trebue să fie ratifi- 

cată de Senat. În schimb însă preşedintele are dreplul să 

numească, şi să revoace un număr considerabil de mici func- 

ţionari şi de fapt mai toţi preşedinţii uzează de această, pre- 

rogativă, pentru au răsplăti serviciile agenţilor devotați. Sunt 

- „preşedinţi care la intrarea lor în funcţiune au făcut peste 

35.000 de asemenea numiri. Cu toate aceste prerogative se 

poate observă în Statele-Unite un lucru curios şi anume, Că 

mai toţi preşedinţii ce se succed acum, sunt niște mediocri- 

tăți, fără mari însuşiri şi fără talente. Au fost la început 

câţiva preşedinţi pe care americanii îi consideră ca eroii lor, 

Washinton, Adams, Jefferson, Madison, Generalul Grant, dar 

afară de aceştia americanii nu-şi aduc aminte de activitatea 

celorlalţi. Fie că în Statele-Unite proporţiunea oamenilor de 

mare talent care întră în politică este inferioară Europti, 

fie că, congresul nu este'un câmp de afirmare pentru vre-0 

personalitate deosebită, faptul este cu îndestulare constatat 

chiar de către Americani. 
„Oamenii cminenţi, scrie cel mai considerabil autor de 

drept public al Americei, James Bryce!) îşi fac mai mulți 
  

  

1) James Bryce: La republique amâricaine. Tom. I, pag. I2l. Paris 
1900, 4 vol. * 

-
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vrăjmaşi și dau mai multe elemente acestor vrăjmași decât 
oamenii orlinari. Li sunt deci cei mai răi candidaţi la pre- 
şidenţie. Este adevărat că omul eminent iși face uneori şi 
mai mulţi amici şi că numele său este mai universalmente 
cunoscut, şi că el poate să culeagă mai multe adeziuni. Lă- 
sând însă la o parte toate aceste consideraţiuni, omul supe- 
rior trebue să [le preferat, dar greutatea constă mai cu seamă 
în faptul că nu este cu putinţă să nu se ocupe de cestelalte 
consitleraţiuni. Omul superior a atacat probabil pe vreunul 
din capii partidului său, a inlocuit pe alţii, a dat dovadă de 
animozitate fată de o secţiune a partidului său zau a refuzat 
să accedeze la capriciile sale; poate el a făptuit și erori, care 
sunt considerate ca culpe grave“, 

Aceasta este ce alttel soarta tuturor oamenilor de me- 
rit, şi Grecii în deosebi, după cum am văzut au manifestat 
cu cea mai mare tărie inclinarea firească de adversitate în 
potriva personalităţilor de valoare. 

2S0, Departamentele executive.—Sunt op! ministrii: externe, 
finanţe, rezbel, marină, poştă, interne, agricultură și justiţie, 
Cel mai insemnat departament e al externelor (Deprrtenaent 
nf State). Nu allăm în Statele-Unite un ministru al instruc= 
ţiunii publice federale, de oarece învăţământul eo chestiune 
lăsată cu desăvârşire în sfera de reglementare a fecărui 
Stat particular, Nu găsim nici un ministru de culte, de oarece 
zuvernul federal nu se ocupă cu chestiunile religioase. De 
asemenea nu găsim un ministru de lucrări publice, nici un 
ministru de comerţ, 

Prezelintele e dator să supue numirea ministrilor la 
aprobarea Senatului, dar în fapt, Senatul Jasă totdeauna cea 
mai deplină libertate de acţiune în această privinţă, pentruca 
preşedintele să-si aleagă persoanele în care are incredere 
personală, 

In Statele-U'nite miniştrii nuau rolul, nici însemnătatea 
din celelalte state. In America ei sunt consideraţi mai mult 
ca azenţi subalterni de caracter administrativ, pentrucă sefu] 
Statului, preşedintele republicei, singurul investit cu puterea 
executivă, ii_ numeşte după increderea sa personală. Aceşti
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consilieri nu. sunt miniștrii în senzul englez al cuvântului. Ei 
nu vin în camere și nau nici o răspundere politică. 

„ 281. Inconvenientele izolărei puterei executive de. cea legiui- 
toare. — Izolarea celor două puteri, legiuitoare şi executive, 

dă naştere la multe dificultăţi de fapt. Din momentul ce pre- 
şedintele nu poate să dizolve, din momentul ce camerile nu 
pot să răstoarne pe miniştrii, când conflictele se produc, naște 
întrebarea: ce se face? Când camera ne având încredere 
în pulerea executivă reluză de a-i votă bhudgetele, sau alte 
legi? Guvernul faţă cu această situaţiune, cum ar mai pute 

el guvernă? Aceasta ar fi urmarea fatală a principiilor consti- 
tuţiunii americane. Cu toate acestea, americanii, în fapt ştiu 

să armonizeze «diferitele instituţiuni în Stat, și până acum nu 
s'a dat naştere la nici o dificultate insolubilă. Crizele se cam 

prelungesc, uneori, dâr organismul fiind puternic, efectele lor 
nu se prea resimt. - 

| 282. Puterea judecătorească. federală. — Am zis că Ame- 

ricanii, au. consacrat principiul restrângerei puterei parla- 
mentare, şi au chezășuit respectul. constituțiunci. Pentru 

aceasta ei au organizat puterea judecătorească în mod deo- 
sebit decât cum o -găsim la noi. Puterea judecătorească are 
în Statele-Unite caracterul deosebit, prin aceasta, că pe lângă 
jurisdicţiunea proprie a fiecărui Stat, există o jurisdicţiune 
superioară, care forţează pe state a se supune.legilor comune 
şi constituțiunii. ACGăȘtă jUFISAiCțIUN E e-ineredințătă:” puterii 
„judiciare federale. Competinţa, ei are de obiect:-. Sa 

1. Paza constituţiunii,. aşă că poate declară inconstitu- 
țională- o lege fie a congresului, fie a unui Stat particular. 

Am spus dejă că în Englitera puterea judecătorească nu 
poate să refuze aplicarea unei legi, pentrucă acolo pu- 
terea judecătorcască € subordonată puterei lepislative, care 
e_omnipotentă. Americanii însă au aplicat într'adevăr și în 
toată întregimea lui principiul, că cele trei puteri, legislativă, 
executivă-şi-judecătorească;-sunt-ez gale-şi-independente. 

2. A judecă procesele în care se invoacă legile con- 
e, pentrucă aceste. legi obligă pe fiecare Stat par- 
ticular. 

3. Justiţia federală judecă toate afacerile. care nu sunt
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de competinţa Statului particular, de pildă procesele privi- 
toare la tratatele Statelor-Unite cu ţările străine, la afacerile 
maritime, procesele dintre statele particulare, ate. Prin urmare 
justiţia federală, nu judecă numai chestiunea constituţiona- 
lităţii legilor americane, ci mai judecă şi procesele dintre 
diferitele state, precum şi cestiunile în care sunt implicaţi 
membrii corpului diplomatic; mai are apoi şi atribuţiunile 
unei Curți de apel în anumite cazuri, 

Puterea judiciară federală cuprinde: 
1. O curte supremă (Supreme Cour () cu un judecător. Şi 

opt asesori, numiţi de președintele republicei cu consimţi= 
mântul Senatului şi inamovibili. Ea are sediul la Washing- 
ton, unde e şi sediul guvernului federal. 

2. Curți inferioare, cum sunt curţile de circuit (oir cit 
Courts of Appeal), care judecă în două sesiuni. 

3. Șaizeci şi opt curţi. de district. fiecare cu un jude-, 
cător ales. 

4. Curți de apel înfiinţate prin legea din 3 Martie 1891: 
„ Crimele se judecă de juriu. 
Nu numai Curtea supremă federală are “dreptul să, de- 

clare că cutare lege e inconstituţională, dar orice tribunal fe- 
deral şi chiar orice instanţă judecătorească locală, fie cât 
de umilă; Curtea, supremă e însă aceia care rezolvă. în ul- 
timă instanţă chestiunile de inconstituţionalitate. , 

"Să observăm-că această. putere unanim recunoscută 
autorităţilor judecătoreşti americane, nu se găseşte nicăeri 
formulată în mod expres de textul Constituţiunii, din. întregul. 
mecanism politic, din principiul separaţiunii puterii con- 
stituente de puterea constituită. Din momentul ce Constitu- 
țiunea: a conferit puterii legislative ordinare un mandat ţăr=. 
murit, jurisconsulţii americani nu consideră ca legi decât 
actele pe care le votează. Congresul în marginile acelor 
limite. 7 : 

Chestiunea, inconstituţionalităţii unei legi.-poate să fie. 
dusă pe cale principală, înaintea Curţei supreime federale de 
către guvernul federal sau de guvernatorul unui Stat, dar 
fiindcă O 'asemenea procedare ar jigni. multe susceptibilităţi 
politice, de fapt, în totdeauna discuțiunea aceasta, e provo-
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cată de un particular, cu ocazia unui proces relativ la inte- 

resele sale private. | a 

E mai bine de un secol decând puterea judecătorească 

“ americană a fost chemată în repeţite ocazii până astăzi să-și 

exercite rolul ci de păzitoare a Constituţiunii şi toţi sunt 

unanimi să se felicite de experienţa făcută. Toţi consideră 

prerogativa de mai sus ca fiind garanţia cea mai prețioasă, 

sancţiunea cea mai eficace a libertăţilor publice. 

283: Caracterul Constituţiunii americane. -- Constituţiunea 

americană are declarajţiune de drepturi, insă aceaslă decla- 

raţie se găseşte introdusă, pe cale de amendamenie, după ce 

se făcuse Constituţia. Intre aceste amendamente e unul în 

care se zice că drepturile despre cari nu orbește Constilu(iunea 

aparțin poporului; înstituțiunile politice nau altă putere decăt 

"cele ce li su contedat expres. Se ridică adeseori discuţie în 

privința, excerciţiului unor drepturi de'care Constituţia nu 

vorbeşte; aşa, spre exemplu, Constituţiunea noastră nu vor- 

beşte nimic. în privința declarărei rezbelului; cine are dreptul 

să o facă? Camerele sau capul Statului? Dacă admitem prin- 

cipiul că tot ce nu e conferit în mod determinat Camerelor, 

e conferit capului Statului, atunci trebue să zicem: dreptul de 

“a declară rezbel, aparţine. capului Statului; dacă din contră 

autorităţile constituite, prin urmare şi capul Statului nu au 

alte puteri decât acelea care le sunt anume. conferite, vom 

răspunde: din momentul ce dreptul de rezbei nu e conferit 

capului Statului, e păstrat naţiunei. In Engliteva e admis 

principiul că națiunea a, încredinţat toate drepturile sale par- 

lamentului şi de aci .omnipotenţa acestui corp. Principiul 

american e reprodus şi de Constituţiunea noastră în art. %. 

De aceea, când ne vom ocupă de atribuţiunile capului stă- 

tului, vom zice că la noi n'are dreptul de a declara. rezbel, 

deşi după Constituţiunea belgiană, care a fost modelul nostru, 

are acest drept. Așa dar, în Statele-Unite; adevăratul Su- 

veran nu e guvernul federal, ci naţiunea,; guvernul federal 
e mandatarul suveranului. N 

L Dacă acum căutăm origina Constituţiunii americane, 0 
găsim în common law engleză, în vechile libertăţi engleze 
consacrate prin Magna charta şi declaraţiunea drepturilor.
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America, zice - Lahoulaye, nu e decât Englitera emigrată, 
fără regalitate, fără, aristocrație, fără biserică stabilită, fără, 
inegalităţi. | 

| 284. Canstituţiunile particulare ale fiecărui Stat. — Alături 
de această, Constituţiune generală a uniunii, găsim în fiecare 
din cele patruzeci şi cinci State, care o formează, câte o 
Constituţiune particulară. 

Aceste legi fundamentale, se aseamănă între ele prin 
aceea că toate prevăd menţiunea formei replublicane; toate 
au declaraţiuni de drepturi, toate proclamă suveranitatea 
poporului şi guvernământul reprezentativ cu separaţiune de 
puteri, însă ele variaza foarte mult în chestiuni de detaliu. 
În 31 de state judecătorii sunt uleși de popor, în 5 state 
sunt aleşi de corpurile legiuitoare locale; în opt state sunt 
„numiţi de guvernator cu avizul prealabil al Senatului local. 

In patru State judecătorii sunt pe viaţă, în celelalte - 
state sunt aleşi pe un termen care variază între 2—20 ani, 
iar în general 10 ani. 

Pentru a accelera rezolvarea proceselor + sau proviizut 
în unele state următoarele măsuri: 

4) Dreptul pentru avocaţii uneia, dih părţi de a alege . 
„o altă persoană ca judecător, îndată ce judecătorul lasă să 

treacă 31 de minute peste ora, legală, fără apariția în sala 
de ședință. fi . 

V) Nici un judecător nu are dreptul să-şi incaseze leafa, 
„decât după ce depune jurământ că n'a lăsat nici o afacere 
pendinte înaintea lui mai mult de 90 de zile. 

c) Judecătorii de pace 'sunt plătiţi în afară de o retri- 
buţiune fixă, cu. o sumă care variază după numărul proce- . 
selor rezolvate, şi după timpul devotat funcţiunii. 

In organizaţiunea, municipală e caracteristic faptul că, 
în mai toate oraşele mari, în afară de un primar ales, pe 
termen de 1—5 ani, găsini o adunare deliberantă municipală, 
compusă din două corpuri, analoage cu Camera şi Senatul. 

In Chicago şi Philadelphia, pentru alegerile comunale 
s'a introdus sistemul votului limitat, de pildă în circumscrip- 
țiile în care sunt trei consilieri de ales, fiecare alegător nu 
poate să-și deă votul decât pentru doi 'candidaţi.
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285. Puterea legiuitoare locală.— In fiecare Stat găsim un 

corp legislativ numit în mod colectiv: Assembly, compus din 

două camere: Senat şi Adunarea reprezentanţilor. Numărul 

senatorilor variază dela Ss—51, iar al deputaţilor între 21—321. 

Virginia, Georgia şi Vermont au încercat câtva timp 

sistemul unicameral, dar lau părăsit curând. 

Reprezentaţiunea minorităţilor o găsim în Statul Illinois 

(prin constituţia, din 1870) şi în Michigan (prin legea: din 1889) 

şi anume, votul cumulativ. 

Assembly exercită puterea legiuitoare întrucât priveşte 

interesele particulare statului de unde face parte, ocupându-se 

cu'administraţia locală, instrucţiune, justiţie... : 

Prerogativele lor sunt ţărmurite: 
a) de constituţiunea generală a Uniunei; 

d) de constituţiunea,. fiecărui Siat; şi 

'c) de Veto al gosernor-ului: şelul puterei executive în 

„fiecare Stat. 
| Ele aleg .pe senatorii Congresului federal. 

286. Guvernatorul. — Fiecare Stat are un guvernator, cap 

al puterei executive şi ales direct de câtre popor pe un timp 

care variază: în 19 state e 4ani; în 21 slate e de doi ani, etc. 

Nici unul din Statele-Unite nu are miniştrii. In calitate de | 

şef al puterei executive, guvernatorul are comanda armatei, 

dreptul de graţie, numeşte în funcțiunile publice, dar cu apro- 

barea Senatului local, etc. 
In cele mai multe state există şi un vice-guvernator, 

care e în acelaş' timp preşedinte al Senatului local. In pri- 

vinţa căsătoriei e de observat faptul că în unele state legile 

„recunosc perfecta validitate a contractului matrimonial prin 

simplul consimţimânt al. părţilor. 
In privinţa capacităţii electorale, străinii. sunt admişi 

la vot în urma. unei reşedinţi care variază dela 3 luni până 

la doi ani.. Sunt însă state ca de pildă Washington, unde 
străinii nu au dreptul. să dobândească proprietăţi funciare, 
afară de mine. sui 

In 36 stale s'a acordat și . femeilor dreptul de vot şi 
eligibilitate în funcțiuni relative la, învăţământ. In statele 
Wyoming, Colorado şi Utah se recunoaşte femeilor chiar
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dreptul de a participa la alegerile politice şi în Colorado, 
la alegerile din 1896 s'au şi ales'trei femei în. corpul legis- 
lativ. In Kansas femeile-pot fi alese ca juraţi. , 

287. Concluziune. — In rezumat, Constituţiunea federală 
americană, precum și Constituţiunile diferitelor state au ori- 
gina lor în Constituţiunea, engleză, dar se deosibesc de dânsa 
rin aceea că Constituţiunea americană e republi i de- 
mocratică, cea, engleză monarhică şi aristocratică. In colonii 
n. există aristocrație de sânge. Aristocraţia întemeiată pe 
tradiţiuni e înlocuită prin aristocrație financiară. Cei care 
alcătuesc clasa, conducătoare aparţin în general claselor mij- 
locii. Cei avuţi şi mai distinși nu se ocupă cu politica militantă, 
nici nu ocupă funcțiuni publice. Jurnalismul-baroul și armata, 
dau mai. tot personalul politic. Adeseaori uyricrii sau văzut 
făcând parte din guvern. Nicăeri democraţia n'a luat un 
avânt mai mare, dar.tot din această causă, decurg. şi relele 
de care suferă societatea americană. Intr'o ţară în care toată 
lumea are suveranitatea, şi o poate.exercită, fiecare vrea 
să ajungă, aşă 'că în definitiv se produc două rele: 

d) Boala /uncționarismului. De ea. însă Statele-Unite nu 
suferă, din cauză că industria, şi comerţul suni foarte des- 
voltate. 

U) Politie iasul, formațiunea politicianilor, o clasă de 
oameni care fac din. politică: o meserie lucrativă. Se poate 
închipui ce sunt magistraţii şi deputaţii scoşi i la lumină de 
politiciani. 

„Mai ales în Statele-Unite se manifesteazăi şi o altă clasă 
de oameni, politiciani de mahala.. : 

«Omul de stat, de acest fel,.spune Bryce, începe prin 
a ţine o cârciumă sau un bar, și acest fel de negoţ îi îngă- 
duie să cunoască, multă lume, mai ales în clasa celor «fără 

treabă», care au dreptul.să voteze, dar. care nu au nici:0 

“Taţiune de a, votă pentru unul mai mult decât pentru altul 
“Şi care nu se interesează de loc de evenimentele politice, 

pentrucă ei uu nişte cunoştinţe politice foarte limitate». 
Sunt ceeace la noi se chiamă agenţi electorali, adică. acei 
netrebnici indivizi. care în lipsă de alte ocupaţiuni işi dis- 
pută locurile şi afacerile în care pot să tripoteze. Și mai
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departe, spune Bryce: «Sunt de obiceiu nişte oameni ordi- 

nari, câte odată foarte brutali; câte odată sunt criminali sau 

„complici ai crimelor. Ei merg dela un loc ia altul în maha- 

- lalele populate, se grupează împreună pentru. a ajunge la 

electorul 'cel mai obscur, spre a-l face.să voteze, precum ei 

vor şi care umplu reuniunile cu creaturile lor». 

Clasa, politicianilor nu 6 tocmai o invenţiune americană, 

cum se crede; cei vechi aveau şi dânşii demagogii lor, -un 

fel de politiciani moderni, mai desinteresaţi poate. Nu e ţară 

în care libertatea şi iniţiativa privată să aibă un mai întins 

câmp de acţiune ca în Statele-Unite. Libertăţile sunt aproape 

nemărginite. Tot ce nu e prohibit de legea penală, se poate 

face fără a, sc expune cinevă la vreo critică. Nicăeri femeile 

nu sunt mai libere şi nu aspiră mai mult la exerciţiul drep- 

turilor politice, nicăeri minorii nu se emancipează mai re- 

pede ca în America. De: aci şi o activitate de viaţă mai 

pronunţată, decât în alte ţări. Egoismul nu se ascunde de 

loc. Banii sunt mobilul tuturor. Lucru curios însă, patriotismul 

le e cunoscut. Adeseaori el produce minuni în America, prin 

sacrificiile băneşti ce inspiră. a 

Partidele politice au în America o putere foarte mare. 

Ele se luptă crâncen şi decid cui să încredinţeze preşidenţia 

republicei, deputaţiunile şi toate funcțiunile elective. 

In America a născut pentru prima oară, ca corectiv 

al inconvenientelor partidelor, ideia că partidele politice să 

nu se mai formeze ca în celelalte state în mod permanent 

şi cu disciplina aceea riguroasă pe care o găsim în -Engli- 

tera, şi mai' puţin. în: Franţa, ci în mod accidental-şi-pe idei; 

aşă încât de_multe_ori persăăig-căre se văd, azi luptând 
alături pentru_izbutireă-ănei-idei;-mâine-se“văd-în''câmpuri 

opuse. Acest mod de organizare a fost conceput pentru prima 

oară de publicistul Seaman, acum vre-o treizeci de ani; până 

acum:el n'a triumfat. -D a | 
, 0 o. pi 

288. Constituţia Elveţiei are multă originalitate: nicăeri 
nu găsim funcţionând democraţia pură ca în Elveţia, şi din 

Ş VI. ELVEŢIA.
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acest punct de vedere e o mare asemănare între Elveţia, 
Roma şi Atena. 

Forma de guvernământ a Elveţiei e republică federa- 
tivă, organizată prin Constituţiunea din 1848, „Şi modificată 
prin contituţiunea din 1874; .Cantoanele elveţiene au alcătuit 
un Stat, mai, mult din punctul de vedere al acţiunii externe. 
Confederaţiunea compusă din douzeci şi cinci republici, în 
douăzeci şi două -cantoane, are de scop a asigură neatârnarea 
țării în potriva străinilor şi "ordinea internă, menţinându-se 
totuşi independenţa, locală. De aceea dreptul de a declară 
rezbel, a încheia pace, a face alianţe, îl are confederaţiunea. 
Orice alianţă de natură, particulară, de caracter politic între 
cantoane e oprită. Cantoanele pot însă face între dânsele 
convenţiuni speciale având de obicet reglementarea chesti- 
unilor de legislaţiune locală, justiţie și administraţie. Aceste 
convenţiuni nu'se pot execută decât cu consimţimântul au- 
torităţii federale, care observă dacă nu cumva conţin dispo- 
Ziţiuni contrarii confederaţiunii. Funcţionarii civili şi militari 
ai confederaţiunii, precum și reprezentanţii. ei în străinătate; 
nu pot să primească titluri, daruri, decoraţiuni dela guver- 
nele străine. Serviciul militar e obligator, dar autoritatea 
federală n'are dreptul să întreţie trupe permanente. Nici un 

canton nu poate să întreţie mai mult de trei sute oameni 
fără autorizaţiunea puterei fiderale. Când un canton e ame- 
ninţat de vre-o primejdie din afară, guvernul cantonului 
amenințat trebue să ceară ajutorul confederețiunii, prevenind 

autoritatea centrală. : 
„289. Naţionalitatea.—Cetăţeanul unui. canton e cetăţeanul 

Elveţiei întregi; el poate să exercite drepturile sale politice 
pentru afacerile federale. şi cantoniale în orice canton se sta- 

bileşte. 

In Elveţia, « e mai puţină unitate naţională. decât în Ger- 
mania şi America, unde toată lumea vorbeşte aceiaș limbă; 
astfel în Elveţia sunt trei limbi, trei popoare cu obiceiuri şi 

legi diferite. Năţionalitatea în Elveţia'se bazează pe fapte 
- istorice şi consimţimânt. 

Egalitatea de drept e proclamată pentru -toţi elveţienii. 
Libertatea culturilor asemenea e garantată. Ordinul jesuiţilor
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şi societăţile care atârnă de el, nu sunt primite în nici-o 

parte a Elveţiei. LS 

290. Puterea -legiuitoare elveţiană.— Autoritatea supremă a 

confederaţiunii se exercită de Adunavea federală, care se al- 

cătueşte din două secţiuni sau Consiliul naţional! şi Consiliul 

statelor. | Aa 

Consiliul naţional se compune din. deputaţii poporului 

elveţian în proporţiune de 1/20.000 locuitori. Sunt 147. Ale- 

aerile se fac în fiecare canton şi sunt directe. Consiliul na- 

ţioanal se alege pe termeni de trei ani. Membrii săi primesc 

o indemnitate. de douăzeci franci pe zi din casa federală. 

Alegătorii şi eligibilii la Consiliul naţional sunt cetăţenii el- 

veţieni dela douăzeci ani împliniţi. Sa 

Consiliul Statelor se compune din patruzeci şi patru 

deputaţi ai cantoanelor. Fiecare canton are doi deputaţi. În 

cantoanele împărţite în două .state, fiecare Stai alege un de- 

putat. Calitatea de membru în consiliul. statelor e incom- 

patibilă cu aceea de membru în Consiliul naţional. Membrii 

Consiliului statelor sunt plătiţi de statele pe care le reprezintă. 

- După cum: vedem,. Consiliul statelor: este în Elveţia ceea 

ce este în America Senatul, iar Consiliul naţional, ceea ce 

e acolo Camera reprezentanţilor. n 

Adunarea, federală se convoacă de Consiliul federal. - 

| 291. Referendum.— Legile votate de Adunarea federală, de 

Consiliul naţional.şi de Consiliul statelor,. afară de cele care 

au caracterul de legi urgente, se supun la votul poporului 

întreg, dacă 30.000 de cetăţeni sau opt cantoane fac această 

cerere. Votul cetăţenilor asupra legilor mari' se numeşte 7e- 

ferendum.. Astfel s'a .votat legea carea restabilit pedeapsa 

cu moarte.. : Si | E 

Mulţi publicişti critică referendum pentrucă dă, o prea: 

mare înrâurire. claselor de jos asupra oamenilor instruiți, 

poporul fiind în-mare parte. compus din oameni fără edu- 

caţiune juridică... Cu 'toate acestea, Elveţienii. au dovedit. de 

multeori că masele. lor populare au -simţ. politic mai :praclic' 

chiar decât clasa, conducătoare şi nu lipsesc pilde când po 

porul elveţian a dat lecţiuni -de bun: simţ Camerilor Jegiui- 
toare. . Mandatul 'imperativ-nu e admis în Elveţia.
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Fiecare consiliu deliberează separat. Cole două Consilii 
se reunesc când e vorba de alegerea Consiliului federal, când 
se exercită, dreptul de graţie, sau e trebuinţă de a curmă 
un conflict de competință. 

Poporul elveţian mare numai: dreptul de a ratifică oare- 
care legi; în unele împrejurări, el are şi iniţiativa, de pildă, 
poate să provoace revizuirea constituţiunei. 

292. Puterea executivă federală. — Puterea executivă a 
confederaţiunei e încredinţată Consiliului federal, compus din 
şapte membri, numiţi pe trei âni, şi aleşi de consiliile reunite 
printre cetăţenii cligibili la Consiliul naţional. Calitatea de: 
membru în Consiliul federal e incompatibilă cu orice altă 
funcţiune, fie in serviciul confederaţiuni, fie în serviciul vre-: 
unuj canton. Nu poate fi ales decât un singur membru dintr'un - 
canton. Conşiliul federal alege unul dintre membrii săi ca 
preşedinte al republicei, dar numai pe timp de un an. Membrii 
Consiliului federal.au voce consultativă în adunarea federală ; 
au şi dreptul de a face diferite propuneri. Tot Consiliul federal 
alege pentru şase ani pe membrii tribunalului federal compus 
din şaisprezece membrii şi nouă supleanţi. 

Membrii Consiliului federal primesc 12.000 lei pe an, iar 
preşedinteie 13.500. Sediul Consiliului federal e la Berna, iar 
al tribunalului federal la Lausanne. | 

Consiliul federal veghează la paza Constituţiunii, exe- 
cută legile, prezintă proiecte de legi, repr ezintă confedera- 
țiunea în afară. EI propune bugetul şi dă socoteală de venituri 
și cheltueli. EI concentrează trupele armate;. dacă însă nu- 
mărul lor trece peste: 20.000 sau dacă stau concentrate: mai 
mult de trei săptămâni, Consiliul federal trebue să convoace 
îndată, adunarea federală. 

293. Revizuirea Constituţiei. — Constituţiunea, se “poate re- 
vizui; sau după cererea unuiă din consiliile. care alcătuesc - 

adunarea federală, sau după. cererea a 50.000 de cetăţeni care 
au dreptul de a votă. Cererea de revizuire e supusă la votul 

poporului, care răspunde prin da sau nu. Dacă majoritatea, 
cetăţenilor răspunde afirmativ, adunarea federală e înlocuită, 

pentru. a se face. revizuirea. Noua, Constituţie nu devine exe- 
cutorie. decât după ce sa confirmat de majoritatea celăţe- 

19 52958
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nilor care votează şi de majoritatea cantoanelor. Se cere dar 

_o îndoită majoritate. | | . 

Cum vedem, în Elveţia poporul exercită suveranitatea 

atât prin el însuși, cât şi prin delegaţiune. 

294. Constituţiuni cantonale.—Eveţia formează un Stat unitar - 

fără ca: neatârnarca lucală a.statelor să fie contopită în con- 

federaţiune. Fiecare canton îşi are constituţiunea sa. Avem 

dar, pe lângă constituţiunea federală şi constituţiuni cantonale. 

Trebue să distingem între cantoanele cu sistemul pur 

democratic şi cantoanele cu sistem reprezentativ. In cele 

dintâi populaţiunea. fiind mai mică, celăţenii se adună în per- 

soană şi votează sau resping proiectele de legi. Adunarea 

generală a poporului se numeşte Landsgemeinde. Ea alege 

funcţionarii puterei executive şi chiar pe capul miliției can- 

tonale. Tot ea alege deputaţi în' Consiliul naţional elveţian 

şi în Consiliul statelor. Ea sancţionează legile şi tratatele ce 

Statul închee cu alte state sau cu cantoane. Cetăţenii votează 

prin ridicare de mâini. . 
| 295. Administrațiunea locală. — Administraţiunea e incre- 

dinţată unui consiliu numeros numit Rath sau Landrath. Atât 

Landsgemeinde, cât şi Landrath sunt prezidate de un magistrat 

înalt numit Landammann. Acesta e cum am zice, capul can- 

“tonului. In cantoanele cu sistem reprezentativ, puterea suve- 

rană e delegată marelui consiliu. Acesta redactează legile şi 

decretele, interpretă, suspendă şi abrogă, organizează admi- 

nistraţiunile, execută legile, înfiinţează impozite, suprave: 

ohează pe funcţionarii executivi și judecătoreşti, fixează bu- | 

getul anual, numeşte deputaţi la Consiliul statelor, şi în unele 

cantoane numeşte pe funcţionarii înalţi, căci în altele ca 

Geneva, Ziirich, ei-sunt aleși.. . DE 

Cum - vedem, Elveţia are organizaţiunea. politică cea mai 

democratică, pentrucă e lăsat, de fapt, mai mult exerciţiu 

direct de suveranitate fiecărui: cetăţean. 

$ VII AUSTRO-UNGARIA 

2 i în Tania | . Za IE 
, 296. Situaţia istorică: — Statul -numit astăzi Austro-Un- 

garia s'a format încetul cu' încetul din Jarkia austriacă (un
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markgraviat), creat de Carolmagnu la 179, când a bătut pe 
Avari pentru a apără Germania în contia poporului turanie 
al Maghiarilor. După ce micul teritoriu trecu la. finele sec. 
XIII în stăpânirea Habsburgilor, el se mări „din ee în ce prin 
anexarea succesivă a altor State: precum Styria, Carintia, 
Tirol, Moravia, Ungaria, Croaţia. Uniunea acestor diferite 
State s'a cimentat şi mai mult prin Pragmatiea sancțiune. din 
19 Aprilie 1713, act important, dat de Impăratul Carol VI, - 
care aveă de scop principal regularea succesiunii la tron a 
ficei sale Maria Teresa şi care a proclamat uniunea indisolu- 
bilă a tuturor statelor. reunite sub coroana Habsburgilor. 
Dieta urigară a aprobat cu unanimitate pragmatica sancţiune, 
care a devenit cu începere dela 6 Decembrie 1724 legea funda- 
mentală, comună ţărilor austriace şi ungare. Uniunea aceasta 
eră însă de caracter curat personal, pentrucă de altfel fiecare 
provincie își conservă organizaţiunea sa politică deosebită. 
E de observat însă, că' pe când Ungaria: se bucură: de un ade- 
vărat regim reprezentativ eşit din instituţiuni vechi şi păs- 
lrat cu îngrijire, celelalte ţări supuse casei. de Austria nu 
posedau decât Diete locale, pe care guvernul imperial, încetă 
de a le mai convocă dela Ioseph II încoace (1164), introdu- 
când pretutindeni puterea absolută, antiliberală, centraliza- 
toare, - a 

Sistemul acesta de guvernământ -a fost cu deosebire 
practicat de Metternich. EI a fost dus la 6xtrem în părţile 
din Italia supuse Austriei. Acest 'sistem a produs revoluţiu- 
nea dela 1848 şi suirea pe tron a lui Frantz Ioseph. | | 

Guvernul constituţional în Ungaria datează mai din ace- 
laș timp ca şi în Engliteră, şi aci găsim un fapt foarte puţin | 

cunoscut, însă foarte însemnat: din toate: statele continen- 
tale, Ungaria ne oferă o constituţie istorică, un guvern con- 
stituţional aproape contimporan.:cu cel englez. Pe la începutul 
secolului XIII, .dreptuiile și garanţiile ungurilor le găsim 
consacrate prin o'hârtă celebră: bula de aur a regelui Andrei 
II din 1922, supranumit Hierosolomiteanul (Hagiul). , 

Acest act, posterior cu şapte ani: hartei celei mari en- 
a: . . * 4: . >, ] . . sa Sleze, e punctul de plecare al' Constituţiei ungare, care s: 

. . . - = A 7 "75 ă ca 
format ca și Constituţia engleză, încetul cu încetul, bazată e: |
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şi dânsa atât pe documente serise, cât şi pe tradiţiuni şi pre- 
cedente. 

Politica casei de Austria a avut mult timp scopul de a 
transformă Ungaria întmo simplă provincie a imperiului. 
Lupta a fost continuă şi variată în rezultate. In urma revo- 
luţiunii din 1848 Ungaria s'a proclamat independentă sub un 
guvern republican. In acest an Românii din Transilvania "și 
formulaseră dreptul lor, în câmpia dela Blaj, din nenorocire 
fără triumf real. Din nou supusă cu ajutorul armatelor ru- 
seşti, şi cu naivul loialism românesc, Ungaria trăi zece ani 

sub sceptrul puterei absolute a Austriei.. În această epocă, la 

20 August 1851 a avut loc celebra declaraţiune a Împăratului 
austriace că miniştrii: sunt exclusiv lui responsabili, iar nici 
decum Camerilor. Această stare de “lucruri nu dură mult 
timp, căci pe deoparte trebuinţa de bani, pe de alta senti- 
mentul naţional redeşteptat cu deosebire de nobleţa maghiară 
care întreţineă spiritul de rezistenţă, a hotărît pe Împărat să 
renunţe la, încercările. de unificare. 

Cum vedem, venaşterea, şi situaţiunea politică ce o ale. 

astăzi Ungaria se datoreşte nobleţei; nu e ţară în Europa con- 
tinentală, unde nobleţa să fie mai patriotă şi mai populară de 

cât în Ungaria. Pe când la noi ca şi în „Franţa, clasa de sus. 
sa descompus și şi-a pierdut prestigiul, în Ungaria din po- 
trivă, ea s'a ridicat, şi cu dânsa, a ridicat ţara, națiunea în- 

treasă. Oricare ar fi sentimentul naţionalităţii, trebue să re- 

cunoaştem acest fapt. 
La 20 Octombrie - 1860. omvernul austriac “promulgă 

Diploma cu această dată, prin care se puse bazele reformelor 
constituţionale: erâaţiunea unui parlament central (Reichs- 
rath) pentru afacetile comune imperiului întreg şi atribu- 
țiunea Landtagurilor provinciale pentru afacerile provin- 
ciale. Ungurii nu se-mulţumese cu atât; ci găsese Diploma din 
20 Oetombrie 1860 prea centralizantă. După mai multe conce- 
siuni acordate, contele de Beust, ajuns la minister. la 1867, 
izbuti a formă compromisul. dintre Austria şi Ungaria, Pe 
temeiul unei Constituţiuni dualiste semnate de Impărat la 
17 Februarie 1867 şi confirmată de Reichsrath. In urma aces-
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tui compromis, Impăratul Frantz. Iosef, se. încoronă rege al 
Ungariei. 

Anul 1867 este o epocă însemnată în istoria politică: a ” 
Ungariei, şi din nenorocire este o epocă însemnată şi pentru 
Români, căci dela 1867 încoace, Transilvania şi-a văzut. des-. 
ființată autonomia, sa. De atunci încoace a început curentul 
de maghiarizare și . formațiunea pasiviştilor, partidul celor 
care nu vor să se. amesteec în n afacerile de guvern ământ ale 
Ungariei 

S'au împlinit 48 de ani la 17 Februarie 1915! Acest 1 nu- 
măr de ani fiva el realizarea dorințelor” din 1848? Să sperăm 
că cu sângele românesc ce a curs în Carpaţi, în „Polonia, în 
Galiţia se va serie o nouă istorie a Neamului românesc, * / 

27.. Regimul constituțional al Austro-ungariei după compro- 
mis, — Impărăţia e împărţită. în două mari teritorii separate 
prin: Leitha, un râuleţ care dă în Dunăre. Teritoriul occidental 

„care are de capitală Viena, se numeşte Cisleithania.. Cel des- 
„Pre „răsărit se numeşte T'ransleithania sau țara Coroanei 
“sfântului Ştefan, un rege maghiar, încoronat la anul 1000 d. Cr. 

Caracterul particular al imperiului Austro-Ungar e di- 
versitatea raselor, limbilor, naționalităților, religiunilor. Con- 
stituirea şi mărirea acestui Siar, sa făcut când în moi pacitie, 
când prin violenţă şi nedreptăţi. De aceea nici nu e ţară unde 
sentimentul naţionalităţii să fi început a se manifestă de 
câtva timp, aşă cum se manifestă în imperiul vecin. Ger- 
manii (10.000.000), Slavi (Cicehi, Ruteni, Polonezi... 18.000.000) 
Români 2.909.000), Maghiari (5.700. 000) şi alţii, sunt atâtea 
elemente diverse care cu greu pot formă pentru totdeauna un 
Stat fie federal, fie unitar. 

Serviciile care mau fost declarate comune în mod ex- 
pres, se guvernează în mod autonom de fiecare din cele două 
jumătăţi ale imperiului. “Sunt comune: afacerie străine, ar- 
mata, finanţele care se referă la cele două departamente şi 

adriristraţia Bosniei şi Herzegovinei. Deosebit de afacerile 
comune, $ sunt o serie de cestiuni în privinţa cărora Austria - 
şi Ungaria sunt datoare să prevadă măsuri uniforme, pe baza 
uno» principii care se vor stabili din timp în timp prin bună 
înţelegere. lată care sunt acele afaceri: 

     



«) legislaţia vamală; - | 

b) Legislaţia impozitelor indirecte în legătură cu pro- 
ducţiunea industrială; 

c) Sistemul monetar; 

d): Căile ferate care. ating interesele ambelor State; 
e) Măsurile de apărare naţională. 

Proporţiunea în care:ambele părţi ale monarhiei contri- 

bue la cheltuelile administrării afacerilor comune se fixează 

prin o învoială între parlamentul austriac şi cel ungar, sanc- 

ționată de împărat. Dacă parlamentele nu izbutese să cadă 
de acord, atunci proporţiunea o fixează împăratul, dar numai 

pentru timp de un an. Așă Sa întâmplat în anul dela 1 Iulie 

1900—20 Iunie 1901, când proporţiunea a fost fixată de îm- 

părat şi anume; Austria 66*%j,g iar Ungaria 33%,g. 
298. Delegaţiunile Austro-Ungare. — Afacerile comune se 

-regulează de două delegaţiuni, de câte 60 membrii fiecare 

eşite din cele două Parlamente şi anume: în delegaţiunea 
austriacă: Camera seniorilor trimite 40 membiii, iar Ca- 
mera deputaţilor 20; 'de asemenea în delegaţiunea ungară, 
o treime din membrii sunt aleşi de Tabla reprezentanţilor; 

restul de Magnaţi. Aceste două delegaţiuni se aleg pe fiecare 
an şi formează cum am zice Parlamentul Austro-Ungar, care 

“se întruneşte alternativ după convoeaţiunea regelui, când la 
Viena, când la Buda-Pesta. Cei trei miniştri. comuni sunt res- 

_ponsabili: în faţa delegaţiunilor acestea. - Delegaţiunile se 
reunesc separat şi-şi comunică hotăririle în scris. La caz 
când delegaţiunile se întrunese la un loc, numărul membrilor 

trebue să fie egal de o parte şi de alta. 
Nici un ministru nu poate să facă parte în acelaș timp 

Şi din ministerul comun și Qin cel teritorial, al. fiecărei ţări 

în particular. * 
299. Austria — Constiuţiunea specială a Statului austriac 

din 26 Februarie 1861, modificată la 1867, 1873, 1892 şi la 14 
Iunie 1896, pune bazele dublei monarhii, cu actuala sa orga- 

nizaţie politică. N 

500. Parlamentul austriac. — Parlamentul austriac numit 
Reichsrath, se compune din Camera segnorilor (Hervenhaus), 
formată din: segnorii prin dreptul de naștere, prineipi impe- 
riali, funcţionari înalţi, clerici înalţi, persoane de merite
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distinse şi numite pe viaţă de Impărat, şi Camera reprezen: 
_tanților (das Abgeordnetenhaus) compusă din 425 membri 
aleşi pe 6 ani, distribuiţi între diferitele provincii după im- 
portanță și aleşi de cinci clase de alegători mari proprietari, 
oraşele, camerele de- comerţ, districtele rurale, ete. In primele! 
trei clase votul se face direct în elasa a patra şi a cincea, un: unii 

alegători votează direct, alţii cu două grade. . 
Pentru alegător se cere vârsta de 24 ani; pentru eligibil 

30 de ani. Parlamentul se convoacă în fiecare an, de prefe- 
rinţă iarna, de către împărat. Reichsrathul adică Camera de 
sus și de jos, se ocupă. de tratatele de comerţ, de schimbarea 

cireumseripţiunilor teritoriale, de contingentul armatei, de 

buget, impozite, monedă, legislaţie. 
Iniţiativa individuală nu există; numai guvernul poate 

propune legi. E însă indirect individuală pe cale de interpe- 

lare. Mandatul imperativ nu e permis. Drepturile şi libertă- 
ţile publice sunt aceleaşi ca şi la noi. Judecătorii: se. numesc 

pe viaţă de către împărat şi nu pot cereetă constituţionalitatea 
unei legi. 

| Tot ce nu e conferit expres Reiehsrathului austriac, e 
de competinţa dietelor provinciale sau Landtagurilor, cu atri- 
Dbuţiuni legislative. Aceste diete se compun în ţările germane 
şi. slave din clerici înalţi, din reetorii universităţilor şi din 

reprezentanţii proprietarilor mari, deleg esaţi ai orașului, co- 

merciului şi agriculturei. - 
301. Miniştrii. — Afară de cei tei miniştrii comuni, avem 

în Austria şi în. Ungaria câte un minister complect, dar se- 

parat. In Austria împăratul numeşte şi revoacă pe miniştrii, 

după un sistem, nici englez, nici prusian: nu preă ţine cont 
nici de majorităţi parlamentare, nici nu-i recrutează exclusiv 

dintre biroucraţi, de preferinţă are în vedere clasa aristo- 

eratică. , 
Miniştrii sunt responsabili; fiecare din cele două corpuri 

legislative are dreptul de a-i da în judecată înaintea tribuna- 
lului suprem, numit Staatsgerichtshof. 

Tată modul eonstituiri acestui tribunal: ambele corpuri 

legiuitoare ale parlamentului austriace aleg câte 12 cetățeni 
cunoscători în" ale legilor, dar care să nu fie nici deputaţi,
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nici senatori. Alegerea se-face pentru timp de şase ani. Mem- 

"brii aleg din mijlocul lor pe preşedinte. Din acești 24 de 
membri acuzatul şi acuzarea au dreptul să recuze 12, dar în 

aşă condițiuni încât cei 12 rămaşi nerecuzaţi să fie 6 din cei 

aleși de Cameră şi 6 din cei aleşi de Senat. Dacă nu se fac 

recuzări, atunci comisiunea de -12 se trage la sorţi, căutând să 
se obţie 6 dela Cameră şi 6 dela Senat. Pentru condamnare se 
cere o majoritate de două treimi. Curtea poate să pronunţe 

sau numai destituirea sau şi alte pedepse de drept comun. 
Pentru judecarea miniştrilor. comuni, se prevede o procedură 
analoagă: delegaţiunile numesc 24 de jurisconsulţi, ete. 

302. impăratul are dreptul de graţie, însă cu consimţă- 
mântul adunărei acuzatoare. Impăratul. sancţionează legile. 
In absenţa Reichsrathului, el-are ca şi regele prusian, dreptul 
de a alcătui şi promulgă legi provizorii. :E1 -e. inviolabil și 
iresponsabil. El declară rezbel, închee pace. . | . 

303. Parlamentul ungar. — Parlamentul din. Ungaria se 

compune ca şi Reichsrathul din Austria din donă camere sau 

table: a magnaţilor şi a reprezintanţilor. 
Camera magnaţilor se compune din 17 arhiduei ai dinas- 

tiei, 59 clerici, 2 preşedinţi ai curiei regale, 169 conți şi 49 
baroni ca membri ereditari, 50 membri numiţi de rege pe 

viaţă, 21 membri aleşi de camera magnaţilor. 
Camera deputaţilor se compune din 453 membri, dintre 

care 413 aleşi direct pentru cinci ani de către colegiile elec- 

torale din comitatele şi oraşele ungare. 
Vârsta cerută pentru alegători e de 20 ani; pentru eli- 

gibili 24. Afacerile locale: se regulează în diferitele provincii 

de diete, care nu trebuese confundate cu consiliile generale 

dela noi unde au caracter pur administrativ. 
Organizarea politică a Austro- Ungariei poartă numele 

de Dualism, care e altceva decât legătura mai slabă a uniunii 

personale, cum eră după 1848 şi decât a uniunei reale. 
Lixtrema stângă tinde ca Ungaria să n'aibă nimic de 

comun cu „Austria decât suveranul. Acest partid, numit Parti- 
dul independenţei delu 1848, voeşte autonomia Ungariei, 
uniunea personală. EI e departe de a fi socialist; Ungurii 
:unt mai toţi conservatori. | ”
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"$ VUL BELGIA 

301. Constituţionalismul belgian. — Dintre Statele curopene 
continentale, cel care practică un constituționalism mai în spi- 
ritul englez e Belgia; ar fi locul să ne oprim şi să studiem. 
amănunţit alcătuirea politică şi dispoziţiunile ei constituţio- 
nale. Din pricină însă că Constituţiunea Belgiei este proto- 
tipul Constituţiei noastre, nu ne vom opri mult la dânsa, căci 
mai toate dispoziţiunile belgiene le vom regăsi în studiul pe 
care-l vom face Constituţiunei noastre. Pe măsură ce vom face 
acele comentarii, vom arătă deosebirile dintre aceste două 
Constituţii. Ca Stat, Belgia e unul dintre cele mai noi; putem 
zice că nu datează decât dela 1830; ca naţiune însă Belgia e 
foarte: veche. Istoria sa politică, luptele pe. care le-a purtat 
cu Olanda nu ne presintă interes. Me 

„Constituţiunea Belgiei e din 7 Februarie 1831 revizuită 
la 7 Septembrie 1893. 'Tronul e ereditar în linie bărbătească, 
iar în lipsă regele are dreptul să numească un succesor cu 
aprobarea a două treimi a Camerilor. Puterea legislativă se 
alcătuește din două corpuri: Camera representanţilor şi Se- 
natul. Camera deputaţilor se alege pentru patru ani! (un 
deputat la 40.000) și se reînoeşte pe jumătate la doi ani. Se- 
natul se alcătuieşte din un număr de membri, pe jumătate cât 
numărul reprezentanţilor. Douăzeci şi şease de senatori se 
aleg de către consiliile provinciale, independent. de vreo con- 
diţie de cens, iar restul direct, de către alegători, dar cu con-' 
diţiune ca alesul să poseadă imobile cu un: venit de cel puţin 
12.000 lei; sau să plătească impozite directe către Stat cel puţin 
1.200 lei. e 

Membrii Camerii reprezentanţilor primesc o îndemni-/ 
zare de 4.000 franci pe an. 

305. Votul plural. — Prin legea din 29 Decembrie 1899 
s'a introdus votul plural pentru alegerea deputaţilor şi sena- 
torilor, şi.anume: orice cetăţeân, domiciliat de cel puţin un an 
în aceeaşi comună şi care nu se găseşte în categoriile excep- 
tate de lege are un vot de vârsta de 25 ani. Nu se cere nici o 
condiţinne de cens. E
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Următoar ele categorii de alegători au dreptul la încă un 

vot suplimentar: 

a) Cei în vârstă de 35. ani împliniţi, căsătoriţi sau vi ăduvi, 

având descendenţi legali; 
b) Cei în vârstă de 25 ani împliniţ şi- propietari de 

imobile de o 'valoare de cel puţin 2.000 fi. 

“Au dreptul la două voturi suplimentare, cetăţenii în 

vârstă de cel puţin 25 ani având diploma învăţământului su- 

perior sau cei care au ocupat sau ocupă o funcţiune publică. 

In această ultimă categorie sunt vreo 20.000 alegători. 

306. Votul obligator. — O caracteristică a legislaţiunii bel- 

'siene este obligativitatea votului. Abţinerea dela vot se pe- 

" depseşte întâia oară cu o reprimandă sau cu o amendă dela 

1—3 lei. La caz de primă recidivă în interval de şease ani 

amendă dela 6—25 fr. Pentru secunda recidivă e aceeași 

amendă şi, în plus, afişarea numelui în timp de o lună la 

primărie. 
A treia recidivă se pedepseşte cu amendă şi ştergerea 

din listele electorale pentru timp de zece ani în întrul că- 

rora abstenţionis stul pierde dreptul de a fi numit sau înaintat 

în vreo instituţiune publică atârnând de Stat, judeţ, sau co- 

mună. Se îngăduie însă .abţinerea pentru motive binecuvân- 

“tate pe care le apreciază judecătorul de pace împreună” cu 

comisarul de poliţie. Graţie obligativităţii votului s'a constatat 

ă dintrun număr de 1.400.000 alegători pentru Cameră nu 

se mai abţin decât 5% dintre care 41|, % pentru motive 

binecuvântate. e 
307. Votarea. -- Votarea se face în principiu în fiecare 

comună. Candidaturile trebuese să fie prezentate eu cel puţin 
cincisprezece zile înainte de votare. Candidaturile izolate nu 

sunt primite decât atunci când sunt susținute de cel puţin o 

sută de alegători din acea cireumser ipţiune. Sunt oprite can- 

didaturile multiple. 
Dacă numărul candidaților este egal sau mai mic decât 

numărul locurilor atunci se proclamă de drept aleşi acei 

andidaţi. | 
| - Ja caz de alegeri buletinele nu se imprimă de candidaţi 

ci ac biuroul principal şi toţi candidaţii figurează pe o sin-
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gură listă. Alegătorul înegreşte în sala de-vot eu creionul - 
punctul alb lăsat în mijlocul unui pătrat negru în * dreptul 
candidaţilor, îndoieşte buletinul în patru şi îl depune el însuşi 
în urnă. Rezultatul alegerilor se proclamă pe baza pricipiului 
reprezentaţiunii minorităţilor -şi anume după sistemul listei 
libere modificat în mod foarte ingenios de Hondt profesor la 
Universitatea din Gand. i o 

În urma introducerii în Belgia a sufragiului universal, 
part ulul socialist care până atunci nu aveă nicio însemnătate. 
politică a căpătat de odată foarte mare însemnătate şi sfera 
lui de acţiune, mai ales asupra populaţiunii uvriere merge 
crescând pe fiecare zi, favorizată şi de împrejurarea că so- 
cialiştii au avut tactul să concentreze în mâinile lor mişcarea 
cooperativă, , | E E 

Principiul reprezentaţiunii proporţionale nu e încă in- 
trodus la alegerile consiliilor comunale, dar sa prevăzut votul 
„Plural în condițiuni chiar mai accentuate decât pentru  ale- 
gerile generale. In, adevăr pentru alegerile comunale sunt - 
alegători care au vot quadruplu; proprietarii de imobile în. 
aloave mai mare de 6000 fr., după legea din 11 April 189. 

„Consilierii comunali se aleg pentru opt ani, reînoindu-se pe 
jumitate la patru ani. Votul se face: prin sevutin de listă. 
Primarul e numit de Rege din sânul consiliului. 

$ IX. STATELE CONSTITUȚIONALE ALE EUROPEI 

308. Olanda. — Această ţară există ea Stat separat dela 
1531, în urma despărțirii de Belgia. E monarhie constituţio- 
nală reprezentativă, cu dreptul pentru femei de a se urcă la 
tron în lispă de descendenţi bărbăteşti ai familiei Nassau 

* Orange. Actualmente e regină -Vilhelmina, urcată pe tron la 

23 Noemvrie 1890. | E o 
Constituţiunea e din 1815, revizuită la 1540, 1848 şi 1887. 

Regele are dreptul de a declară războiu și celelalte pre- 
rogative din statele constituţionale. El numeşte şi revoacă pe 

"miniștrii săi, având dreptul să fixeze şi numărul departamen- 
telor ministeriale. Actualmente sunt opt miniştri cu departa- 
mente şi trei miniștri fără portofoliuri.



300 

Se pedepsește ministrul care a coitrasemnat un act al 

regelui contrariu Constituţiunei sau legilor Statului. 

Există un consiliu de Stat cu membri numiţi de rege şi 

prezidat de către şeful Statului, alcătuit dintrun vice-preşe- 
dinte şi 14 membri. Consiliul de Stat e chemat să delibereze 
asupra deosebitelor propuneri pe care regele are intenţiunea 
să le facă parlamentului sau parlamentul regelui precum şi 
asupra măsurilor legislative generale care interesează regatul 
şi coloniile. Tot consiliul de Stat judecă conflictele adminis- 
trative.. * a | | 

Parlamentul olandez se chiamă State generale ŞI se alcă- 

tuieşte din două corpuri deliberante: Camera întâia şi Camera 
a doua. | 

Membrii Camerii a doua sunt aleşi prin sufragiu direct, 
pe temeiul legii electorale din 7 Septemvrie 1893. Sunt o sută 
de membri. Spre a fi membru în Camera a doua trebuie să 
aibă vârsta de cel puţin treizeci de ani; membrii se aleg pe 
patru-ani. La intrarea în funcţiune depun jurământul că vor 

-. respectă Constituţiunea şi „declară în mod solemn că nu au... 
„primit nici nu- au făcut vre-un dar la cineva ca să fie aleşi şi 

că nu vor primi nici un dar pentru a face sau.a nu face cevă 

în exerciţiul funcţiunii: lor“. Preşedintele Camerii a doua e 

numit de rege pentru fiecare seziune, după o listă de trei per- 

soane prezentată de Cameră. 
Camera întâia se alcătuieşte din cincizeci de membri 

aleşi de către statele provinciale. Ea se alege pe nouă ani, 
reînoindu-se o treime la câte trei ani. Spre a fi ales se cer ace- 

leaşi condițiuni ca pentru Camera a doua şi în plus să figu- 
reze pe lista contribuabililor celor mai greu impuşi la contri- 
buţiuni directe sau să fi ocupat anumite funcțiuni. Ei depun 
acelaşi jurământ ca şi membrii Camerii întâia. 

Fiecare Corp legiuitor își verifică titlurile. Seziunea or- 
dinară începe la a treia Marţi din Septemvrie. 

Alegerile se fac după sistemul uninominal. Fiecare cir- 
cumscripţiune votează un singur membru. Dacă e un singur. 
candidat nu se procede la vot ei se proclamă ales acel candidat. 

Teritoriul Statului e împărţit în provincii şi în comune, 
fără ca să existe o subdiviziune administrativă intermediară.
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In fiecare provincie sunt State provinciale, :adică adunări deliberante alcătuite din membri aleşi de către locuitori... Nu- mărul membrilor variază între 35 şi 80. Statele provinciale sunt însărcinate cu deliberarea asupra tutulor cestiunilor relative la organizarea şi administrarea, provinciilor. Puterea executivă provincială e încredinţată, unei comisiuni perma- nente compusă din 4 sau 6 membri, aleşi de statele generale, dinpreună cu un comisar al regelui, care joacă rolul prefec- “tului dela noi. | n. : 

“Nici statele provinciale, nici consiliile comunale, nu pot să fie dizolvate sau suspendate. Există însă dreptul de a sus- pendă sau anulă hotărârile care sunt contrarii legilor Statului. 
Primarul în comună e numit de rege chiar în afară de . consiliul comunal. Juriu nu există. Judecătorii sunt inâmo- 

vibili. a 
“La Haga e sediul Curţii permanente de arbitragiu, con- 

stituită în virtutea convenţiunii din 29 Iulie 1890, relativă la 
rejlarea pacifică a conflictelor internaţionale. A 
pis Spania, este monarhie constituţională parlamentară. 

Tronul e ereditar pentru descendenţii bărbaţi sau femei .ai 
Casei burbone. . i : o - 

Constituţiunea e din 30 Iunie 1816, Regele înainte de a 
„contractă o căsătorie este dator să -înştiinţeze parlamentul 

„eare prin'o lege specială își dă aprobarea la căsătorie şi la con- 
"venţiunea matrimonială. ” a 

Cortes sau. parlamentul spaniol se alcătuieşte din două 
. Corpuri legiuitoare: Camera deputaţilor şi Senatul. Senatul 
se compune din 180 membri de drept sau numiţi .pe viaţă de. 
Coroană şi.de alţi 180 membri aleşi pe baza legii: din 8 Fe- 
bruarie 1877. | Pi , 

Senatori de drept sunt a) fii regelui şi moştenitorul 
prezumtiv al coroanei dela 16 ani înpliniţi; b) membrii aris- 
toeraţiei în condiţiune să aibă un venit imobiliar de cel puţin 
60.000 pesetas; c).patriarhul și episcopii; d) preşedinţii consi- 
liului de Stat, ai tribunalului suprem, ai Curţii de conturi, ai 
tribunalelor militare superioare, ai tribunalului flotei. 

Persoanele care pot fi numite de către rege, senatori pe' 
viaţă, sau care pot să fie aleşi senatori, trebuie să aparţină
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neapărat la una din douăsprezece categorii prevăzute de lege; 
de pildă, deputaţi care au făcut parte din trei legislaturi, mi- 
niştrii plenipotenţiari, membrii consiliului de Stat sau tri- 
bunalului suprem sau Curţii de conturi, profesori de-univer- 

sitate numiţi de cel puţin patru ani. 

Senatorii electivi se reînoese pe Jumătate la fiecare cinei 

ani. Se cere vârsta de cel puţin treizeci şi cinci de ani. Camera 
deputaţilor se compune din 432 membri, adică un deputat la | 
50.000 locuitori aleși pentru cinci ani. Alegătorii și eligibilii 
trebuie să aibă cel puţin vâvsta de 25 ani. Ei nu primese nici o 
retribuţiune. Sunt şeapte miniştri şi un preşedinte al consi- 

liului, care mai întotdeauna este-fără departament ministerial. 
Prin legea din 26 Iunie 1860 s'a introdus sufragiul uni- 

versal şi în principiu sunt aceleaşi condițiuni de electorat po- 

litie pentru consiliul judeţean sau comunal. Serviciul militar 
este oblisator dela 19 ani înpliniţi.. 

_310. Grecia. — Este Stat neatârnat dela 1830. Monarhie. 
nstituțională ereditară în linie bărbătească în casa de Sehles. 

vie. Holstein. Constituţiunea e din 28 Noemvrie 1864, modi- 
ficată în mai multe: rânduri. 

Parlamentul până la recentele anexiuni din 1913 eră con- 

stituit dintun singur. corp legiuitor, compus din 235 deputaţi, 
în proporțiune de E „000; aleşi pe patru ani. Pentru a fi ale- 

oător se cere vârsta de cel puţin. douăzeei şi unul ani, pentru 

a fi ales treizeci de ani. 
Nieio propunere relativă la mărirea cheltuelilor publice, 

la înfiinţarea .de lefuri sau pensiuni sau la chestiuni de in- 
teres personal nu pot să pornească din iniţiativa Camerei. 

Regele actual e de religiune luterană dar “orice moşte- 
nitor al tronului e dator să profeseze religiunea ţării. Lista 
civilă e de 1.325.000 draehme. Sunt şeapte m Şi--Onora- 

„riile lor nu tree de câte:9.600'lei pe an. 

Există sufragiul universal. Camera se tri all 
drept în fiecare an la 1 Noemvrie. Seziunea nu poate! să fie 
mai. scurtă de trei luni, nici: să dureze mai mult de şease luni. 
Organizarea judecătorească: este analoagă cu cea franceză. În 
ivuntea erarhiei judecătoreşti este o Curte de casaţie numită: 

Areopag, . 
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i |... Serbia, este independentă dela 1878. S'a proclamat 
regat la 1882. Este monarhie constituţională şi ereditară în 
linie bărbătească sau femeiască. Constituţia e din 1869, modi- 
ficată în 6 Aprilie 1901. - 

Parlamentul se alcătueşte din două Corpuri legiuitoare. 
Senatul se compune din principele moștenitor dela vârsta de 
18 ani, din mitropolitul Serbiei şi Episcopul de Niș, din trei- 
zeci membri numiţi pe viaţă de către rege şi din 18 membri 
aleşi dinire contribuabilii care plătesc o contribuţie anuală 
de cal puţin 200 dinari şi care au vârsta de 40 ani împliniţi. 

Camera deputaţilor, Scupcina, se compune din 130 mem- 
„bri în vârstă de treizeci ani împliniţi şi care plătese 60 dinari | 
contribuţinni. directe. Alegătorii pentru Cameră sau Senat 
trebuie să aibă vârsta de 21 ani și să plătească pentru Senat 
45 franci contribuţiuni directe, iar pentru Cameră 15 franci 
anual. a Ma i 

312. Bulgaria. — Fost principat sub suzeranitatea: Porții. 
Sa proclamat regat independent. Guvernământul e consti- 
tuţionul. C'onstituţiunea este din 1879 revizuită în 15 Mai 1893. 
Actualul rege este Ferdinand ], ureat pe tron la 7 Iulie 1887. 
A fost confirmat de Poartă la 2 Martie 1896. . 

Parlamentul este compus dintr'un singur corp legiuitor, 
Sobrania, până în 1913, cu 150 membri în proporţie de 1 la 
20.000 locuitori, aleşi pe termen de câte cinei aui. | 
In afară de Adunarea naţională ordinară, Marea adu- 

nare naţională este convocată numai în. mod excepţional atunci 
când este vorba de cedarea unui. teritoriu, de revizuirea con- 
stituţiunii, de alegerea capului Statului sau a regenței. . 

Marea adunare naţională se recrutează. absolut în acelaşi - 
chip ca adunarea ordinară cu singura deosebire că este alcă- 
tuită dintrun număr îndoit de membri adică 300, 

Serviciul militar este obligator dela 20 ani înpliniţi. 
„D318. Muntenegru. — Monarhie absolută ereditară în fa- 
milia Niegoş. Actualul rege este Nicolae I, ureat pe tron 
la: 14 August 1860. Independenţa Muntenegrului. este recu-- 
noscută prin tractatul dela Berlin: din 1378. 

Nu există: reprezentaţiune naţională: Sunt şease miniştri 
şi un consiliu de Stat. Lista civilă a monarhului este de 200.000:
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franci. Nu există constituţiune scrisă. Cea mai mare parte a 
dreptului privat e cutumier, 

Consiliul de Stat se compune din opt membri dintre care 
patru numiţi de către monarh, şi patru aleşi. Limba oficială 
înaintea, tribunalelor e limba sârbă. Consilierii Curţii de ca- 
saţie sunt plătiţi cu 4.000 lei anual. Serviciul militar e obli- 

gătoriu dela 15 ani. In organizaţiunea socială a Muntene- : 

grului găsim instituţiuni familiare, comunităţi familiare care 
-se coboară dintw”un autor comun, mort de mai multe secole 

uneori, organizate sub o căpetenie numită glazar. 

"Poţi membrii au acelaşi nume terminat de obiceiu în ici. 

Mai multe comunităţi de acestea sunt adeseori întrunite având 

în fruntea lor un voevod. Solul nu aparţine Statului sau co- 
munci ci acestor comunităţi care îl stăpânese în indiviziune. 

314. Suedia. — A făcut un singur Stat din două State in- 
dependente unite sub acelaşi sceptru, Suedia şi Norvegia. Ele 
s'au despărţit însă definitiv, şi Norvegia și-a ales un suveran 

aparte. - 

| “Constituţiunea Suediei e din 1909 cu diterite modificări 

ulțerioare. În. principiu numai suedezii prin naștere pot să 
ocupe funcțiuni publice. Străinii nu pot să poseadă imobile 
în Suediă fără-o autorizaţiune specială a regelui. Naturali- 
zarea se întinde la femeea naturalizatului dar nu Şi la co- 

pil lui. a 

Parlamentul suedez sau Riksdag, se compune din două 
corpuri legiuitoare: Camera întâia şi Camera a doua. 

Membrii Camerei întâia în: număr de 150 sunt aleși pe 
termen de nouă ani de către consiliile provinciale şi consi- 
iile comunale. Ca.să fie cineva eligibil trebuie să aibă vârsta 
de 35 ani înpliniţi şi un venit anual de cel puţin 3360 franci, 
sau imobile în valoare 'de peste 111.000 franci. Membrii nu 
sunt retribuiţi. 

Camera a doua se compune din 230 membri. Se aleg pe 
trei ani. Din aceştia 150 sunt reprezentanţii oraşelor şi 80 re- - 
prezentanţi vurali.:In oraşele mari alegerea se face direct, iar 
la țară alegerea e cu două grade, alegându-se câte un delegat 
la fiecare mie de.locuitori.. Alegerea cun două grade se poate 
înlocui prin alegere directă, atunci când majoritatea alegăto-
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rilor cere aceasta. Pentiu eligibil se cere vârsta de 25 de ani. Seziunea ordinară a parlamentului începe la 15 Ianuarie în 
fiecare an. Ea durează patru luni. Preşedintele şi vice-preşe- 
dintele fiecărui corp legiuitor sunt numiţi de rege dintre mem- 
brii acelui corp. Comunele cu o populaţiune mai mică de 
3.000 locuitori se administrează direct de către alegătorii 
locali reuniți în adunare generală. La electoratul corhunal fe- 
meile au același drept de vot ca şi bărbaţii şi există votul 
plural proporţionat cu suma impozitului plătit de fiecare ale- 
Sător. | | 

X 5 Norvegia. — Forma guvernământului e monarhie | 
constituţională reprezentativă, având astăzi suveranul său. 
Parlamentul norvegian sau Storthing se compune din două 
Corpuri Legiuitoare: Lagthing şi Odelthing. 

Storthing se compune din 114 membri aleși pe trei ani 
pe baza votului cu două grade. Se alege un delegat la 50 ale- 
gători în oraşe, şi un delegat la 100 alegători la ţară. Pentru 
alegători se cere vârsta de 25 ani, iar pentru eligibili 30 ani. 
Prin legea din 1898, 30 Aprilie, sa introdus sufragiul uni- 
versal. Storthing alege 1/, din membrii săi care alcătueşte 
Odelthing, iar restul de 3], constituie Lagthing. Membrii par- 
lamentului sunt retribuiţi cu lei 16,60 pe zi. Seziunea se des- 

„chide în prima zi de lucru din Octomvrie în fiecare an. Re- 
ligiunea de Stat e religiunea evangelică luterană. Fiecare 
corp legiuitor îşi numeşte preşedintele şi vice-preşedintele. 
Până la legea din 1851 israeliţii erau excluşi de pe teritoriul 
norvegian. Străinii nu au dreptul să dobândească imobile în 
Norvegia, fără autorizaţiunea regelui. Orice persoană are însă 
dreptul să obţină concesiunea unei mine. 

316. Danemarca şi Islanda. — Danemarea este o monarhie 
constituţională guvernată pe baza constituţiunii din 28 Iulie, 
1866. “Tronul este ereditar în linie bărbătească, în casa de 
Slesvig-Holstein. Biserica naţională e cea evangelică luterană. 

Parlamentul sau Rigsdag se compune din două Corpuri 
legiuitoare: a)._Landsthing sau cum am zice Senatul, cu 66 
membri, dințre care 12 numiţi de către rege pe viaţă, iar restul 
aleşi pe opt ani prin vot indirect şi reînoindu-se pe jumătate 
la patru ani; b) Polkething sau Adunarea poporului, compusă 

82958 | - 20
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din 114 membri, aleşi pe trei ani, cu sufragiul universal di- 
rect. Se întruneşte. în prima Luni din Octomvrie. Membrii 
parlamentului primesc o indemnizaţie de lei 8 bani 35 pe zi. 
Alegătorii trebuie să aibă treizeci. de ani, iar pentru eligibili 
se permite 25 ani. Alegerea membrilor în Landsting se face 
pe baza principiului de reprezentare proporţională. prevăzut 
în legea electorală din 1867, după sistemul quotientului. Ser- 
viciul militar e obligator- dela 22 ani. Art. 85 din Constitu- 
țiunea daneză pre evede gratuitatea învăţământului în șeoalele 

publice, pentru copii, ai căror părinţi sunt -fără mijloace, iar 

„art. 83 dispune că „oricine nu e în stare să îngrijească de sub- 

sistenţa lui şi de a cărui întreţinere nu ie ținut nimeni, are 

dreptul să fie ajutat de Stat“: .. 
Islanda are o constituţiune specială din 1874. £ adminis- 

„trată de un guvernator numit de regele Danemartii. Parla- 

mentul local sau Althing se compune din două corpuri legiui- 

„toare: o adunare de 24 membri şi un Senat din 12 membri, 
dintre care 6 numiţi de către rege şi 6 aleşi de către adunarea 
deputaţilor . 

-.$ X. STATELE AUTOCRATE 

RUSIA 

317. In Rusia din cele mai vechi timpuri principiul gu- 
vernamental a fost şi este autocraţia pură și absolută. Capul 
Statului este Nicolae II, urcat pe tron la 1 Noemvrie 1894. El 
este: împăratul şi autoeratul tutulor Rusiilor, eu putere abso- 
lută şi fără control. La Ruşi e săsim administraţiune dar nu 
găsim constituţiune, libertăţi şi garanţii. Ruşii au un fel de. 
cod general al tutulor legilor civile, penale şi administrative, 
care se numește $zod. Svodul cuprinde 60.000 articole şi adăo- 
gând şi suplimentele ajungem la un total de vreo 100.000 

dintre cari 5.000 articole relative la atribuţiunile poliţiei. | 
Afară de acest imens număr de articole avem în multe pro- 
vineii legi speciale, necuprinse în svod. In svod sunt toate 

legile şi ucazurile promulgate de 'Ţar dela Alexe Mihailovici 
încoace. 

În partea primă a svodului se vorbeşte de drepturile .
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sacre, de prerogativele puterii supreme autoeratice şi de Sta- 
tutul familiei imperiale. Partea a -doua tratează despre orga- „nismul politie al imperiului; consiliul imperial, Senatul, mi- niștrii. i i e 

318. Impăratul. — Impăratul Rusiei e capul absolut al 
Statului. Dela el emană şi legislaţiunea, căci voinţa lui are 
putere de lege şi e puterea executivă în.ordinea politică şi ad- 
ministrativă. “Parul e în acelaşi timp cap al bisericii; de fapt 
însă biserica rusă e sinodală adică se. guvernează oarecum de 
Sfântul Sinod. dela 1723 încoace, şi acest Sinod nu este decât 

„0 delegaţiune a ţarului, un consiliu permanent de mitropoliți, - 
episcopi și alţii. Membrii Sinodului jură credinţă împăratului, 
care îi numeşte şi .hotărîrile lor au nevoie de confirmarea ţa- 
rului, Pe lângă Sfântul Sinod este aşezat un delegat laic al 
țarului „Inaltul procuror sau Procurorul general“ care ve- 
ghiază ca toate chestiunile ecelesiastice să fie rezolvite în con- 
tormităte cu ucazurile împărăteşti. In Rusia nefiind un mi- 
nistru de culte, propriu zis, procurorul poate fi considerat ca 
atare. Sfântul Sinod are reședința în Petersburg, dar are și 
delegaţiuni locale la Moscova şi în alte oraşe. Țarul e acela 
care numeşte în funcțiunile cceleziastice. Nu trebuie însă să 
credem că ţarul e în privinţa religiunii ortodoxe ceeace sul- 
tanul sau papa sunt pentiu mahometani sau catolicism. Da, 
țarul e şeful bisericei dar numai în ce priveşte administra-" 
țiunea. Cât se atinge de dogme, de religiune propriu zisă, de 
chestiunile teologice, ele rămân afară de sfera lui şi sunt de 
competinţa consiliilor ecumenice. Țarul e numai apărătorul 
şi protectorul creștinismului, a cărui doctrină incorporată în 
Isus se interpretă de către alţii nu de către ţar. In Rusia po- 
porul are un profund sentiment religios pentru ţar. Pe re- 
ligiune se întemeează toată: aristocrația rusă. “Țăranul con- 
sideră pe ţar ca reprezentant al dumnezeerii trimis ca să gu- 
verneze națiunea. Guvernământul rus e teoeratic; teoeraţia 
este baza autocrației. Insuşi svodul debută prin următoarele 
cuvinte: „Impăratul Rusiei e un monarh autocrat cu puteri 
ilimitate, Dumnezeu, el însuşi comandă ea să Îii supus pu- | 
terii supreme, nu numai de frica pedepsei, dar încă pe motiv 
de conştiinţă“,
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In Rusia tronul e ereditar în ordinea primogeniturii în 
linie bărbătească. In lipsă de ramură bărbătească îi succede 

principesa cea mai apropiată în linie de rudenie. 
319. Clasele sociale în Rusia.— Populaţiunea în Rusia este 

înpărţită în trei clase: prima clasă e noblețea recunoscută în 

Stat. Nobleţea e de două feluri: de naştere şi de serviciu, con- 

ferită: de deosebitele funcțiuni distinse în ordinea civilă sau 
militară. Nobilii poartă titluri de conte, prinţ, baron. Noble- 
ţea nu se poate pierde decât pe cale de judecată confirmată 
de Senat şi de suveran. Nobleţea în Rusia se reprezintă pe 
sine însăşi de aceea .în Adunarea guvernului ea îşi are re- . 

prezentanţii săi. 

Înainte vreme clasa nobililor se bucură de o mulţime de 

privilegii și de scutiri; numai ei aveau dreptul să stăpânească 

moşii şi servi, să ocupe funcțiunile Statului, să fie scutiţi de 
serviciul militar şi de contribuţiunea personală. Actualmente 

„toate aceste. violări ale principiului egalităţii civile au dis- 
părut. Nobleţea de serviciu a fost introdusă şi la noi prin 

Regulamentul organic, care cuprindeă o mulţime de dispozi- 
ţiuni înprumutate organizaţiunii ruseşti. 

A doua clasă pe care o aflăm în Rusia e. burghezimea 

compusă din proprietari de imobile, membri ai ghildelor, co- 
mercianţi însemnați şi mari proprietari, sau industriaşi. Se 
-dă titlul de burghezi şi titraţilor de universităţi. 

A treia clasă e țărănimea. 'Păranii sunt foarte numeroși 

în Rusia. Ei sunt relativ mai numeroşi decât oriunde, căci 

formează 9/10 din populaţiunea totală. 'Ţărănimea se. bucură 
de o situaţiune ceva mai bună dela 1861 încoace, când Ale- 

xandru II-a suprimat servâgiul şi a organizat comuna rurală 
numită mâr;. curentul de emancipare începuse înainte de Ale- 
xandru II; aşă găsim" două ueazuri prin care s'au emancipat 
o parte dintre ţărani, din Estonia, Curland şi Livonia, chiar 

înainte de dânsul. Emanciparea generală se datorește însă îm- 

păratului Alexandru II. Din punctul de vedere al stării so- 
ciale în care se găseşte această a treia clasă socială, găsim 

oarecare asemănare cu ceeace se petrece la noi, cu deosebire 
însă că ţăranii români se bucură de egalitatea de drept; în
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„altfel şi la noi ca şi în Rusia, ţăranul formează o clasă s0- * cială deosebită, - 
320. Consiliul Impăratului. — Autoritatea care vine în Stat, după împărat e consiliul imperial, care face oficiul unui con- -siliu de Stat: el prepară legile, alcătueşte bugetul, ia socote- lile miniștrilor, este şi Consiliul de încredere al împăratului. „Miniștrii iau parte la lucrările acestui consiliu de drept. 

Membrii se numese de ţar, nu au însă decât un vot consultativ. 
Țarul e suveran, neîneateant de nimic în hotărîrile lui: De alt- 
mintrelea consiliul ţarului nu are. nicio utilitate practică. 
Modul constituirii lui îl face inapt pentru elaborări legislative 
şi de fapt; ori de câte ori se simte nevoia unei reforme legis- 
lative ţarul numeşte comisiuni speciale, negreşit tot consulta- 
tive, şi consiliul imperial nu joacă decât rolul unui biurou de 
înregistrare pentru diferite proecte de legi şi decrete. In pri- 
vința, responsabilităţii ministexiale de asemenea, consiliul nu 
a dat până astăzi nicio dovadă de energie sau, eficacitate reală. 

Actualmente însă, de când funcţionează Duma, eonsti- 
tuţiunea imperiului are o altă faţă. " a 

321. Senatul. -— Un corp politie al Statului este Senatul, 
creat la 1711 și reorganizat la 1812. E1 are principalmente pu- .. 
teri judecătoreşti în ultim resort, un fel de Curte 'de casaţie. 
Senatul are în acelaș timp şi competinţa administrativă, pen- 
trucă controlează pe funcţionari şi p6 miniștri, afară de_mi- 
nisterul de_rezbel, marină, externe şi al Curţii. Senatorii se 
numesc de către împărat, așă încât vedem şi din acest punct 
de vedere că totul revine iarăşi la voința ţarului. Senatul e 
împărţit în zece departamente: 5 la Petersburg, 2 la Moscova, 
şi 2-la Varşovia. Pe lângă fiecare departament se află un pro- 
curor imperial care controlează deliberaţiunile şi învesteşte 
hotărîrile cu formula executoare. | | 

322. Miniştrii. — In Rusia sunt 12 miniștri, dintre cari 
unul al Curţii sau al Casei imperiale. Nu găsim la Ruşi ceeace 

„se chiamă un minister, un cabinet cu solidaritate şi direcțiune' 
unică şi comună. Diferiţii miniştri sunt individualmente răs- 
punzători faţă cu ţarul care-i numeşte şi revoacă după bunul | 
său plac. In loe de unitate de direcţiune, vedem foarte adesea 
în Rusia un ministru ignorând politica colegilor săi şi Inerând 
în direcţiuni cu totul opuse. Vedem dar un ministru de rezbel
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în necunoştinţă de politica pe care o urmează ministrul de ex- 
terne, vedem miniștrii de justiţie sau de interne înscriind 
în bugetele lor eheltueli fără să ştie dacă ministrul de finanţe 
e sau nu în poziţiune să le acopere. De aci necontenite lupte 

şi antagonizme între diferitele departamente ministeriale. 
„328. Administraţiunea. — Administraţiunea în Rusia este 

ienorantă rutinată şi mai ales venală." Alături cu o foarte 

mare centralizare administrativă găsim la Ruşi autonomie co- 
munală: In privinţa taxelor avem solidaritate între toţi mem- 

brii comunelor, repartizarea şi modul de pereepere fiind lăsate 

la voinţa lor. . 

Administr: area afacerilor militare e încredințată unui 

consiliu de războiu, care are în această privinţă o situațiune 

analoagă cu: ceeace -e consiliul imperiului pentru afacerile 
civile. i _ 

"Consiliul  amiralităţii este instituit pentru afacerile 
năvale. | ” 

324, “Organizarea. judecătorească. — In privinţa magistra- 

turii sunt în Rusia judecători de pace electivi, aleşi nu direct 
de către iustiţiabili, ci de o adunare alcătuită 'din delegaţii 

proprietăţii: funciare, locale. Ei trebuie să: întrunească oare- 
care condițiuni. In expunerea de motive a legii: eare organi- 
zează această magistratură se justifică eleetivitatea pe urmă- 

toarele două motive: „din cauza vastităţii imperiului autori- 
tatea centrală este în imposibilitate de a trimite judecători în 
afară de intrigi şi favoruri, și apoi e în interesul prestigiului 
magistraturii ca judecătorii să aibă stima şi iubirea publică 

“loeale“. Guvernatorul fiecărei provincii este în drept să pre- 
zinte observaţiunile sale asupra candidaţilor. In fiecare lună 
judecătorii de pace. dintrun district se reunesc şi judecă în 

corpore apelurile în contra cărților de judecată pronunţate in- 
dividual. Prezenţa a cel puţin trei judecători este absolut în- 

dispensabilă. Judecătorul a cărui hotărîre se atacă nu ia parte 
la şedinţă. Recursul în potriva acestor apeluri date în corpore 
se face la Senat. Alături cu această magistratură imitată după 
Englezi avem tribunale, Curți de apel şi casaţie, cu sistemul 
pluralităţii judecătorilor, luate dela Francezi. Judecătorii 
sunt.inamovibili, dar avansarea şi strămutarea lor este lăsată 

a
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la disereţiunea guvermului.! La judecătoriile de pace temeile 
sunt admise să facă oficiul de advoeaţi. 

| 325. Cenzura scrierilor cu conţinut religios e încredințată 
consistorilor confesiunii respective, Condiţiunea juridică a 
evreilor este supusă la foarte multe dispozițiuni excepţionale. 
Ei nu pot să-şi stabilească domiciliul decât în anumite pro- 
vineii, prineipalmente în Polonia şi în Basarabia. Chiar în 
aceste regiuni ei nu au dieptul şă dobândească sau să ia cu 
arendă: imobile rurale. Cei care au absolvit învățământul su- 
perior, sau sunt meseriași în ghilda întâi au o situaţiune le- 
gală mai bună decât a celorlalţi cor eligionari. 

* În rezumat or sanizaţiunea politică a Rusiei se înteme- 
iază pe voinţa unui singur om, care poate face şi mult bine, 
cum a făcut Alexandru II, dar care poate face şi mult rău. O 
luptă mare se petrece actualmente în Rusia, o vevoluțiune a5- 
cunsă, latentă, surdă se prepară şi se propagă în clasele nun- 
citoreşti, s sub forma revoluţionară şi nihilistă. | 

326. Reformele. — Duma. — Țarul Nicolae II, în mani- 
festul său din 1/19 August 1905 chiamă masele la viaţa socială 
şi ordonă convocarea Dumei Statului. La 17 Octomvrie 1905 
țarul spuneă: „Impunem guvernului datoria de a îndeplini vo- 
ința noastră inflexibilă în modul următor: 1) Fără a suspendă 
alegerile anterioare ordonate pentru Duma imperială, să cheme 
şi să participe la Dumă în marginile posibilităţii, elasele popu- 
laţiunii actualmente compleet lipsite de drepturile electorale 
generale la ordinea. de lueruri legislitive noui stabilite; 2) Să 

stabilească ca .o regulă statornică principiul că-niei. o lege să 
- nu poată aveă putere fără aprobarea Dumei“. 

327. Finlanda. — Finlanda a fost cedată de către Suedia 
Rusiei în urma războiului din 1509. Impăratul Alexandru I a 

promis să menţină intacte constituţiunea şi legile Finlandei 
și actualmente Finlanda alcătueşte un principat constituţional 
şi reprezentativ având ea mare principe pe Împăratul Rusiei. 
Politica externă este îneredinţată în mod absolut ţarului, dar 
înce priveşte afacerile interne şi justiţia Finlandei se guver- 
nează după constituţiunea şi legile ei speciale, Are moneda 

“ei proprie pe baza sistemului francez. Ca autoritate executivă 
există un Senat alcătuit din douăzeci. membri, numiţi de către
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țar şi prezidaţi: de un guvernator rus. Parlamentul sau dieta 
Finlandei se recrutează dintre membrii luaţi din patru ordine 
sau clase sociale: nobilimea, clerul, burghezimea şi țărănimea. 
Ordinul nobililor se compune din vreo 120 membri; celelalte 
ordine între 35/60. Fiecare ordin deliberează şi votează se- 
parat dar rezultatul votului fiecărui ordin se consideră ca un 
singur vot. Fiecare ordin îşi are preşedintele şi vice-preşedin- 
tele lui numiţi de împărat dintre reprezentanții acelui ordin. 
Şedinţele ordinelor au loe cel: puţin odată la cinci ani în se- 
siune ordinară convocată de ţar. In mod excepţional cele patru 
ordine se pot întruni ca să delibereze împreună dar şi în acest 

caz votul se face tot.separat. Autonomia Finlandei a suferit 
o mare atingere prin manifestul ţarului din 3 Fevruarie 1899, 
care desfiinţează vechile garanţii în privinţa a o mulţime de 

cliestiuni administrative şi politice relative la Finlanda şi'o 

supune pe vitor la voința absolută a ţarului. Pe baza acestui 
manifest Dieta e transformată de fapt întrun singur corp 
consultativ local, un fel de consiliu! judeţian de unde până 
atunci a fost un corp legiuitor, suveran. În oraşele cu o popu- 

- laţiune mai mică de 2.000 locuitori administraţiunea este în- 

credințată adunării tutulor locuitorilor din acel oraş, bărbaţi 
sau femei. Nu iau parte la adunare minorii de 21 ani, femeile 
măritate, servitorii și condamnaţii. Adunarea Radhusstamma 
se întruneşte. sub preşedinţia primarului, ori de câte ori este 
nevoie. Fiecire membru are un număr de voturi proporționat 
cu suma pe care o plăteşte ca impozit pe venit. In această adu- 

nare se discută şi se decid mai toate chestiunile relative ia 
administraţiunea comunală. Se aleg funcţionarii municipali, ' 
se fixează bugetul, se decide contractarea de împrumuturi 
impozitele, diferite măsuri de igienă şi de salubritate publică. 
Pentru unele chestiuni se cere aprobarea autorităţii adminis- 
trative superioare. In orașele cu populaţiune mai mare de 2000 
locuitori administraţiunea se face pe cale reprezentativă, prin 
mijlocul a. 12/30 consilieri cu mandat onorific. 

Comunele rurale se administrează de Adunarea tutulor. 
locuitorilor, bărbaţi sau femei, afară de minori, femei măritate 
și condamnaţi. Această adunare se chiamă Aommunal stam 
şi se adună de patru ori pe an. Dacă însă vreo comună exprimă
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dorința de a se administră pe cale reprezentativă, atunei e în- 
dreptăţită să aleagă un consiliu comunal cu un număr de 
membri variind între 9 şi 42, 

- TUNCIA 

328. [i o mare deosebire între absolutismul rus şi ab- 
solutismul turcese. Principiul fundamental e același, dar în 
Rusia, din cauza civilizaţiunii mai înaintate, din: cauza, creş- 
tinismului care s'a înplântat de demult, găsim curente de reor- 
ganizare, de preschimbare socială şi politică, formate în 
întrul Statului. In Turcia însă nu găsim nimie pornit din su- 
tletul Statului. Populaţiunile creştine, din cauza unui regim 
apăsător au fost silite să facă apel la puterile străine ca să 
provoace îmbunătăţirea stării lor. Dacă oamenii de Stat ai 
Turciei ar fi ştiut la timp să urmeze curentul ideilor noi și 
să primească reformele constituţionale, 'Tureia nu ar fi ajuns 
în starea. de descompoziţiune în care se află astăzi. Faptul că 
Tureia încă există ca Stat şi nu a dispărut până acum, căci 
după principiile noastre, e ea trebuia să dispară ca orice Stat 
întemeiat pe iniustiţie şi privilegiu, dacă 'Tureia a putut să se 
menţină până astăzi aceasta se datorește î în mare parte compe- 
tițiunii puterilor cur opene care nu ştiu încă pe cine să pună în 
locul Turciei, fără ca să rumpă echilibrul european. 

De e câţiva ani încoace s'a întocmit în Turcia un partid, 
„care tinde la: stabilirea de reforme, partid numit tanzimat, 
dela cuvântul tunzim, care însemnează reformă. 'Tanzimatul 
are de scop apropierea societăţii musulmane de societatea cre- 
ştină; dar tocmai în aceasta stă greutatea, pentrucă religiunea 
musulmană e o mase piedică la reforme; precum chestiunea 
iisraelită nu se puate rezolvă decât atunci când se va putea 
separă ideia religioasă de ideia politică, tot astfel Şi cu Tur- 
cia, unde domnește contuziune între ideile religioase și între 
cele politice. _ ă 

Cea dintâi programă de reforme o găsim la 1$39 în Hati- - 
şeriful dela Gul-Khanec, care a fost dat de către sultanul Ab- 
dul-Medgid. Acest hatişerii a fost făcut sub inspiraţiunea lui 
Reşid paşa. Printînsul se făgădueşte siguranţa vieţii, onoa-
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rei şi averii adică cele trei faimoase elemente. ale bunurilor 

omului, oricărui supus, oricare i-ar fi eredinţa şi cultul. As- 

tăzi, după i detronarea lui Abdul Hamid, Tureii'se află sub un 
regim constituţional, en o Cameră reprezentativă organizată. 

Regimul tinerilor turei sub caro-se află, a introdus un mare 

umăr de reforme și a sancţionat un mare număr de libertăţi 

pentru a face cu putinţă existenţa omenească întrun asemenea 

stat oriental şi despotie. 

In urma însurecţiunii din 1875, din Bosnia şi Herţego- 

vina, un nou curent de constituţionalism începe în Turcia. 

La 23 Decemvrie 1S$76'a fost proclamată prima constituţie, 
deschizându-se primul parlament ture. Rezbelul 'Turco-Ro- 

mâno-Rus a paralizat această. încereare de regim constituţio- . 

nal. 'Fractatul dela Berlin. din 13 Iulie 1S7S a impus Tur- 

“ciei- oarecare îndatoriri privitoare la libertatea conştiinţei, la 

admisibilitatea” în funeţiuni publice şi altele. Mai făcă şi o 
lovitură: politică, din care a eşit războiul mondial din 1914: 

legitimarea - ocupaţiunei Bosniei şi Herzegovinei de Austria, 

care în 1909 o transformă în o anexiune. 

Partea cea mai însemnată a tratatului dela Berlin e cea 
" cuprinsă în art. 13 şi următorii, privitoare la organizaţia Ru- 

meliei orientale care a fost pusă sub autoritatea imediată a 

Porţei, dar căreia i sa acordat un fel de autonomie adminis- 

trativă şi un fel de Parlament local. Prin actul din 15 Sep- 

iemvrie 1885 Rumelia orientală a fost unită cu Bulgaria și 

odată cu proclamarea Bulgariei ca regat, această provintie a 
fost definitiv încorporată. 

329. Egiptul. — E o monarhie 'asală Porții. Şeful statului 

e Kedivul. Până acum 60 ani eră provincie turcească, admi- 
nistrată de un pașă. In urma revoluţiunii din 1838, Sultanul 
a recunoscut-o ca monarhie ereditară în familia lui Mehemed 

Ali. E un monarh a cărui putere absolută nu are alte limite 
decât drepturile Sultanului ca suzeran. De fapt Kedivul se 

găseşte sub ordinele guvernului englez. In. ee priveşte pe su- 
" pușşii străini, ci se găsese protejaţi prin regimul capitulațiu- 
nilor. Egiptul plătește Porții un tribut anual de 150.000 lire 
„tureești. Tratatele pe care le închee guvernul otoman sunt de: 
lin drept aplicabile şi Egiptului, ai cărui locuitori sunt con-
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sideraţi în drept ca supuși ai sultanului. IKedivul are dreptul 
„Să înehee tratate de comerţ cu statele străine, aducându-le î însă, 
„la cunoştinţa guvernului otoman. Are dreptul să ia orice mă- 
suri pentru organizarea serviciilor administrative şi să dis- 
pună, de finanţele publice, sub controlul financiar al Franţei 
Şi Angliei. Poate să întreţină o armată de cel mult 18.000 
oameni, cu dreptul să numească în gradele militare până la 
colonel inclusiv. Serviciul militar este -obligator dela vârsta 
de 19 ani, dar se permite răscumpărarea în schimbul a 20 lire. 

Kedivul” se ajută de şeapte miniștri pe lângă care sunt 
alăturaţi doi consilieri, unul financiar şi unul judeciitorese, 
care exercită pe. seama Angliei controlul' asupra tutulor afa- 
cerilor publice ale, Egiptului. Există şi un consiliu legislativ, 
comisiune consultativă însărchată să studieze proectele de 
decrete şi regulamente precum şi bugetul general al Statului 
şi să-şi dea părerea asupra lor. Ea: se compune din 14. mem- 
bri permanenţi şi 16 membri aleşi. Kedivul numește pe preşe- 
“dinte şi pe cei doi vice-președiriţi. Membrii delegaţi sunt aleşi 
“pe şease ani şi recligibili. Alegerea se face cu două grade. . 

Consiliul legislativ se întruneşte în sesiune ordinară 
de șease ori pe an, la fiecare două luni şi sesiunea durează 
până se termină desbaterea tutulor cestiunilor care sunt la 
ordinea zilei. Miniştrii au dreptul să ia parte la desbaterea | 
consiliului cu voce consultativă. Şedinţele sunt secrete. - 

Prin decretul din 1 Mai 1883 sa'organizat şi o adunare 
compusă din miniştri, din. membrii consiliului legislativ şi 

din 46 reprezentanţi aleşi. Această adunare trebuie să fie con- 
vocată de.guvern cel puţin odată la fiecare doi anj. Indelet- 
nicirea ei cea mai însemnată este partea financiară, şi anume, 
niciun impozit nu se poate înfiinţa în Egipt până ce nu a fost 
mai întâi admis de această adunare; încolo are atribuţiuni pur 
consultative; de fapt Adunare ea joacă un rol cu desăvârşire 
şters. | 

Dela 1881 Egiptul se giseste ocupat milităveşte de ar- 
“mata engleză. . - 

Din cauza împrumuturilor nechibzurite contractate de 
guvernul egiptean în cursul anilor Anglia, Fr anţa, Ger mania, 
Austria, au instituit în Egipt deosebite comisiuni care admi-
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nistrează domeniile Statului egiptean, căile ferate, telegrafele, 
portul Alexandria, în scop de conservare a gajului credito- . 

rilor. Din punctul de vedere administrativ Egiptul se îm- 
parte în provincii în capul cărora se află un funcţionar analog 
cu prefectul și un consiliu deliberant analog eu consiliul 
nostru judeţian. Membrii consiliilor. provinciale sunt aleşi pe 
timp de şease ani şi sunt reeligibili. La fiecare trei ani se 

reînoese pe jumătate. Alegerea consilierilor judeţieni se face 
cu 2 grade. Prefectul e președintele consiliului provincial și 
şedinţele sunt secrete. . 

$ XI. ASIA. 

„830. Persia. — Monarhie absolută şi ereditară. Monarhul 
se chiamă Sah în şah, regele regilor. El e capul suprem al pu- 
terii civile şi religioase. 

In Persia există cincisprezece ministere între care câte 
un ministru deosebit pentru poştă, telegraf, mine, presă și 
fundaţiuni pioase. Celelalte ministere sunt analoage cu situa- 
țiunea dela noi, doar că ministerul comerţului e separat de 
acela al agriculturii şi domeniilor. Miniștrii sunt solidar răs- 
punzători față de şah. , Na 

Persia e divizață în treizeci şi două de provincii având 
în capul lor câte un guvernator. Comunele rurale sunt de două 

feluri: unele proprietate seniorială, administrate în numele 
seniorului, numit aga, de către un mandatar al acestuia, iar 
altele administrate de un fel de primar. Administraţiunea 
justiţii, e considerată ca un fel de funcţiune religioasă şi este 
exercitată în cea mai mare parte -de preoți, care-judecă după 
Coran şi după obiceiuri. In teorie distribuirea justiţiei se face 
gratuit, dar de fapt trebue să se ofere totdeauna magistra- 
ților peșcheşuri. Tezaurul public e strâns la un loc împreună 
cu veniturile domeniului Coroanei, şi absolut la disereţiunea 
Şahului. Perceptorii sunt capitalişti care au luat. cu arendă 
încasarea deosebitelor impozite, obligându-se să verse în casa 
Statului, o sumă determinată. In comunele urbane contribua- 
bilii aleg un reprezentant, care intră în toemeală cu pereep- 
torul, și fixează ' suma totală a impozitului ce trebue plătit 
acestuia, iar reprezentantul o repartizează în urmă între di-
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feriţii contribuabili. In comunele rurale care sunt proprietatea 
unui asă, el avansează perceptorului suma totală a contri- 
buţiunilor, cât sa învoit cu acesta, iar el în urmă se adresează 
la locuitori. In Persia nu există libertatea presei; singurele 

- jurnale sunt jurnalele oficiale. - 
Străinii nu au dreptul să dobândească imobile. La caz 

contrariu, dobândirea rămâne valabilă, dar străinul e consi- 
derat că şi-a pierdut deplin drept calitatea de străin. Fruro- 
penilor se aplică statutul personal şi sunt supuşi la jurisdie- 
țiunea consulilor lor pentru toate litigiile civile sau comerciale 
şi pentru toate infracțiunile dintre conaţionali sau cu alţi 
străini. o 

Legislaţiunea persană. prevede trei feluri de căsătorii:, 
a) căsătoria durabilă care se contractează: prin simplul con- 
simţământ al părţilor; b) căsătoria pe timp mărginit, făcută 
prin contract pentru o durată care trebue să fie anume speci- 
ficată şi care poate fi dela o oră până la nouăzeci şi nouă de 
ani; c) căsătoria eu o sclavă. Copii născuţi în oricare din: 
aceste trei feluri de căsătorii legale, sunt copii legitimi; pa- 

„ternitatea e a bărbatului. Divorțul se face prin mijlocul unei 
repudieri a femeei, faţă cu doi martori. Nu e îngăduită o ase- 
menea repudiere, dacă femeea e însărcinată sau a născut de 
curând. E 

In Persia e permis selavajul. Tot ce câștigă sclavul se cu- 
vine stăpânului său. Regimul succesoral persan e superior 
regimului nostru, prin faptul că restrânge vocaţiunea suece- 

sorală la: descendenţi fraţi, surori, sau descendenţii acestora, 
unchi şi mătuşe, fără să meargă până la.al doisprezecelea 
grad, şi prin faptul că conferă vocaţiunea succesorală soţilor 
între dânşii, în condițiuni foarte avantagioase, fie în concurs 
cu descendenţii, fie în concurs cu ceilalţi moştenitori. Oricare 
coproprietar al unui bun indiviz are drept de preemţiune 

„asupra bunului părţei eoproprietarului său. In materie pe- 
nală, victima sau reprezentanţii ei, au dreptul să ceară pe- 
deapsa talionului faţă de deliquentul care a comis un omor sau 
o rănire voluntară, pricinuind pierderea unui membru sau a 

unui organ. | | a SRI 
331. China. — Monarhie absolută ereditară, din anul 1644
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în dinastia Manciu. Moştenitorul tronului e desemnat .de către 
împărat dintre fii primelor lui trei-soţii. Impăratul se ajută 
de un consiliu de Stat alcătuit de membri numiţi de el. Ac- 
tualmente, în urma i 'ământărilor interne a căror pradă a fost, 

“China a devenit un fel de republică neprecisată, însă și supusă” 
revoluţiunii. Sunt şeapte ministere: fiecare minister se com- 

pune din mai multe persoane, dintre care cel puţin una aparţine 

la rasa Manciu şi altele la rasa chineză propriu zisă. Există și 

un minister al riturilor, cu atribuţiunea dea vegheă la conser- 

varea costumului național şi a privilegiilor oamenilor de şti- 

inţă. Imperiul e subdivizat în optsprezece provincii, dintre care 

unele sunt administrate de câte un vice-rege, iar altele de către 

un guvernator: Pe lângă fiecare guvernator e un consiliu aleă- 

tuit din patru mandarini. Guvernatorii au concentrat în mâi- 

nele lor, nu numai puterea adminiștrativă civilă, ci şi puterea 

militară. Ficeare provincie e subîmpărțită în districte în capul 

cărora -e un prefect. Recrutarea funeţionarilor se face pe 

cale de examen şi toate demnităţile sunt clasificate într'o gra- 

- daţiune ierarhică care se deosebeşte prin semne exterioare. 

Există o curte de cenzori, care controlează actele diferitelor 

ministere, şi transmite împăratului observaţiunile făcute. 

Religiunea ceă mai răspândită e aceea a lui Confucius, dar 

şi foarte mulţi partizani-ai budismului și islamismului. Satele 

sunt administrate de un consiliu, întoemit din bătrâni şi no- 

tabili, aleşi direct de către locuitori, pe un timp mărginit și 

putând fi realeşi. Cestiunile care interesează mai multe co- 

mune, se deliberează de către consiliile acelor comune reunite” 

în adunare generală. Nimeni nu poate să ocupe o funcţiune 
publică în localitatea unde e născut .şi nu poate rămâne în 

aceiaş localitate ca funcţionar mai mult de patru ani. Nici 
un funcţionar publice nu are dreptul să dobândească proprie- 

tăţi, sau să se căsătorească cu o femee care are rude în p1o- 

vinecia unde-şi exercită funcțiunea lui. Procesele se judecă pe 

bază de memorii serise. In materie penală tortura poate fi 
-legalmente aplicată, nu numai la -acuzaţi, ci și la martori. 

Nici un pârât nu poate fi osândit la moarte, dacă nu s'a 0b- 

ținut mai întâi mărturisirea lui că e. vinovat. Pedeapsa cu 
moarte poate fi pronunţată chiar de către judecătorii infe-
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„riori. Singurul izvor legislativ al imperiului, sunt decretele împăratului. a i 
332. japonia. — „Japonia până la 1890 a fost monarhie ab- 

„solută, dar prin Constituţiunea din 11. Februarie 1889 sa 
transformat în monarhie constituțională. E de observat faptul 
că această Constituţiune eo chartă dăruită poporului de către 
monarh în mod. spontan prin libera şi exclusiva sa voință. 
Prin noua Constituţiune împăratul are mâi toate  prerogati- 
vele regilor» constituţionali din Europa: Parlamentul sau dieta 
imperială se alcătuceşte din două corpuri legiuitoare, camera 
pairilor și camera reprezentanților. Camera puirilor se com- 
pune din membrii casei imperiale, din reprezentanţi ai no- 
blimei, din membrii numiţi pe viaţă de împărat, şi din mem- 
brii aleşi dintre alegătorii cei mai imbpuşi. e 

Camera reprezentanţilor se compune din trei sute de 
membrii, în vârstă de cel puţin 30 de ani, aleşi pe timp de 
patru ani de alegători în vârstă. de cel puţin 25 de ani. Sunt 
„unsprezece miniștri şi afară de ei există şi un consiliu parti- . 
cular al împăratului. «Judecătorii şi membrii ministerului pu- . 
blic, se numese. mai întâi ea stagiari pe baza unui concurs şi 
în urmă după trei ani sunt numiţi definitiv, pe baza unui 
nou concurs. Şi judecătorii şi membrii ministerului publie 
sunt inamovibili. Jurisprudenţa Curţii de easaţie e obligatoare 

“pentru tribunale şi Curți. Când însă o secţie a Curţii de casaţie 
e de părere contrară jurisprudenţei anterioare, ca e datoare să - 
înştiinţeze pe primul preşedinte, care supune cestiunea în de- 
liberarea secţiunilor unite. o. 

|  $ NU. AMERICA DE- SUD. 

3:13. Brazilia. — Stat declarat independent de Portugalia . 
-la 1822. Dela 1822—1889 este monarhie constituţională; ac- 
tualmente republică federativă, sub numele de Statele-Unite 
ale Braziliei, pe baza Constituţiunii din 24 Feviuarie 1891. 

compusă din douăzeci -de State şi un district federal. Sta- 
bilirea taxelor de export şi import, intituirea băncilor de 

emisiune, impozitele generale, sunt de competinţa autorității 
- federale.. Tot astfel instituţiunea şi organizaţiunea armatei şi 

a flotei. Constituţiunea. federală, are declaraţiune de drepturi
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şi suprimă orice titluri de nobleţă. Republica nu recunoaște 
decât căsătoria civilă şi celebrarea ei este gratuită. Biserica e 
separată de Stat în sensul că nici un cult nu are vreo sub- 
venţiune oficială, nici relaţiune de dependenţă sau alianţă cu 
guvernul federal sau cu guvernele vre-unuia din State. Ma- 
nifestarea, gândirii e absolut liberă, fie pe calea tribunei fie 
pe calea de presă, dar anonimatul este oprit. Minele aparţin 
proprietarului solului, pedeapsa cu moartea e abolită. 

Parlamentul federal sau congresul naţional, se compune 
din Camera deputaţilor şi Senat. Sunt şeaizeci şi trei senatori 

şi două sute doisprezece deputaţi, revenind câte un deputat 
la şeaptezeci de mii locuitori. Congresul se întruneşte de 

drept la'3 Mai în fiecare an. Legislatura Carmierii durează trei 
ani, iar a Senatului nouă. Se reînoieşte o treime la fiecare trei 

ani. Mandatul de deputat sau senator e incompatibil cu exer- 
ciţiul oricărei funcțiuni în timpul seziunii. Vice-preşedintele 

republicii e preşedinte al Senatului. Senatul are şi atribu- 
jiuni judecătoreşti; poate osândi la destituire pe preşedintele. 
republicii, şi pe ceilalţi funcţionari federali, şi în urmă tii- 
bunalele ordinare pronunţă pedeapsa dreptului comun, dacă 
e caz. Preşedintele republicii se alege pe patru ani şi nu poate 
fi reales, decât după trecere de alţi patru ani dela expirarea 
mandatului. Alegerea se face cu sufragiul direct. Miniştrii nu 

au acces la congres; Fiecare Stat îşi are Constituţiunea lui 
proprie. : 

334. Mexicul. — Stat independent de. Spania dela 1$2]. 
Censtituţiunea, e din 1850, şi a fost modificată în foarte multe 
rânduri. Pentru ultima oară la 10 Iunie 1898. E o republică 

federativă, compusă din 97 - state autonome, două teri- 
torii şi un district federal. Congresul federal se compune 
din Cameră şi Senat. Senatul se compune din câte doi repre- 
zentanţi ai fiecărui Stat, în total 56 membri, în vârstă de cel 
puţin 20 de ani. Camera deputaţilor are 227 membri, aleşi pe 
termen de doi ani. E alegător și eligibil la Cameră ori ce Mexi- 
caa însurat dela vârsta de 18 ani şi orice celibatar dela 21 ani. 

“Preşedinţii celor două cor puri legiuitoare, se aleg pe fie- 

care lună de către membrii lor. Puterea executivă federală e 
îneredințată președintelui Statelor Unite ale Mexicului. Tit- 
lurile de nobleţe sunt prohibite. Biserica e separată de Stat.
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Căsătoria e contract civil. Senatul 'se alege pe patru ani şi se reînoește pe jumătate la fiecare doi ani. In intervalul seziu- nilor parlamentare funcţionează o comisiune parlamentară " permanentă, compusă din paisprezece membri aleşi de către Senat. Deputaţii, senatorii şi preşedintele republicii se aleg prin vot indirect cu două grade. Preşedintele se alege pe patru ani. Sunt şeapte miniștri, la deschiderea primei seziuni anuale; fiecare ministru e dator să dea socoteală congresului, despre starea serviciului departamentului său. In fiecare Stat " funcţionează un parlament compus din două corpuri legiui- toare şi un șet al puterii executive locale, azistat de miniştri. Şeful puterii executive locale e ales pe patru ani. In ceeace priveşte populaţiunea, e caracteristie faptul că sunt 12 jum. 
milioane locuitori de religiune. catolică, pe când numărul total 
al evreilor în anul 1895, nu eră decât 57 indivizi. 

„839. Argentina e o republică federală reprezentativă, pe 
baza Constituţiunii din 1860. Federaţiunea se compune din 14 
provincii autonome, plus „capitala federală Buenos-Ayres. 
Piecar> provincie îşi are o Constituţiune proprie, şi e orga- 
nizată sub forma republicană, cu dreptul de a-şi alege capul 
puterii executive locale, de a-și alege parlamentul local şi a 
se guvei:nă după propriile sale legi în materie administrativă. 
Legiferarea în materie civilă, comercială, penală, precum şi 
relaţiunile externe împreună cu organizarea armatei, sunt cu 
desăvârşiire rezervate guvernului federal. Tot astfel baterea 
monedei şi ercarea de bănei de circulaţiune. Veniturile fede- 
rale suni formate principalmente din taxele vamale şi din 
impozite. "Toate provinciile întoemese o uniune vamală. Lo-. 
cuitorii unei provincii se bucură în celelalte provincii de țoate 
drepturile inherente calităţii de cetățtan. Oblisaţiunea extră- 
dărei deliquenţilor, e reciprocă în diferitele provincii. Titlu- 

rile” de nobleţă sunt„prohibite.Naturalizarea se obţine “prin o 
reşedinţă de doi ani în ţară. . o | 

Parlamentul federal: se compune din Camera deputa- 
ților şi din Senat. Camera deputaţilor se compune din 86 
membri aleşi direct în proporțiune de un deputat la 20.000 
locuitori. Pentru eligibili se cere vârsta de 25 ani. Naturali- 
zaţii nu pot ti aleşi decât după trecere de cinci ani dela na- 

2 $ 958 21
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turalizare. Deputaţii se aleg pentru patru ani şi se reînoese 

pe jumătate la doi ani. Senatul se compune din doi senatori 
de fiecare provincie, aleşi de către parlamentul local, treizeci 
„membri în total. Pentru a fi eligibil la Senat se cere vârsta 

de 30 ani împliniţi şi un venit de cel puţin zece mii franei. 

Senatorii se aleg pentru nouă ani şi se reînoese la fiecare trei 
ani o treime. Preşedintele republicii se alege pe șease ani. El 

"trebue să profoseze religiunea catolică. Vice-preşedintele re- 

publieti. e preşedintele Senatului. Senatul. are și atribuţiuni 

judecătoreşti, căci el judecă pe preşedintele republicii, pe 

vice-preşedinţi, pe miniștri, după ce au fost daţi în judecată 

de către Camera deputaţilor. Senatul nu-are alt drept decât 

să pronunţe destituirea funcţionarului vinovat şi să-l declare 

incapabil. de a mai ocupă vreo funcţiune publică; Pedeapsa 
propriu zisă o pronunţă în urmă tribunalele ordinare, după 

procedura dreptului comun. Seziunea ordinară. a parlamen- 

tului e dela 1 Mai până la 30 Septembrie. Fiecare corp le- 
giuitor își verifică titlurile şi are dreptul să exeludă pe oricare 
din membri din sânul lor. Președintele şi vice-preşedintele vor 
fi realeşi, dar după trecerea unui interval de șease ani, dela 
eşirea: din funcţiune. Alegerea preşedintelui și vice-preșe- 

„dintelui se face prin mijlocul votării indirecte de un colegiu 

electoral compus din deputaţi aleşi anuine pentru aceasta de 
către alegătorii fiecărei provincii. Sunt cinci miniştri fe- 
derali, In fiecare provincie e un pârlament care în cele mai 
multe. dintrânsele e compus din două corpuri legiuitoare, 
Camera deputaţilor și senatul. Organizarea acestor corpuri 

legiuitoare variază după legislaţiunea locală. Şetul puterii 
executive locale e un guvernator, asistat de un vice guverna- 
tor, aleşi pe teimen de'trei ani. Guvernatorul numeşte și re- 
voacă pe miniștrii săi. Orice, act al guvernatorului trebuie să 

fie contrasemnat' de un ministru, Nicio măsură guverna- 

mentală locală nu poate să fie luată de către ministru singur. 
E inconpatibilitate între funcțiunea de ministiu şi mandatul 
de deputat sau senator. In privinţa organizaţiunii adminis- 

trative a diferitelor stătuleţe sau provincii cele mai multe din 
ele au teritoriul împărţit în districte, în capul cărora există 

: un funcţionar administrativ reprezentând interesele locale ale
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centrului minor cu un consiliu deliberant, şi afară de aceasta 
mai există un șef politic, un agent al puterii centrale provin-! 
ciale, un reprezentant al Suvernatorului de care depinde în 
mod direct dar fără drept să se amestece în administraţiunea 
locală. | | o 

- Im unele provincii găsim că în intervalul seziunilor pair- 
Jamentare, se alege o comisiune parlamentară de cinei membri, 
are veghiază la paza Constituţiuni şi a legilor, și are dreptul 
să convoace parlamentul. de urgenţă. Majoritatea electorală 

“e în unele provincii la 17 ani. In privinţa organizăţiunii ju- 
diciare avem tribunalul federal, cu o Curte de casaţie fede-” 
rală, şi apoi în fiecare stătuleţ, avem organizaţie complectă 

„eu câte o Curte de casaţie locală. „ 

S XIII ROMÂNIA. 

„. EVOLUȚIUNEA ISTORICĂ 

3330. Timpurile. primitive. —. Care sunt 'deosebitele trans. 
formări ce a încercat organizațiunea politică a Statului 
nostru până. în ziua de astăzi? La această chestiune" răs- 
punsul e foarte greu de dat pentrucă din nenorocire cer- 
'cetările făcute şi publicate până acum, cu deosebire pentru 
epoca anterioară secolului XVI sunt, neîndestulătoare.. Ne lip- 
sese şi documentele necesare pentru a restabili cu exactitate 
principiile dreptului publie din acea epocă, ne lipsese și 
comentariile. Greutatea provine mai cu deosebire din faptul! 

„că Românii ne având o Constituţiune serisă decât de vreo -- 
câtevă decenii, vechiul drept public român se găseşte risipit 
în tradiţiuni, în obiceiul pământului, în _tratate,:în_hrisoave si. 
în eronografele țării, Suntem ca Englezii pentru trecutul 

nostru” cu deosebire că ei -an documente bine păstrate. şi ! 
comentate, SI i | a 

337. Perioadele istoriei politice române. — Istoria politică 
română, are patru perroade: d] din cele mai „vechi. timpuri, 
până la înființarea principatelor române, adică a Ţării ro- 

mânești de către Radu Negru (1290 după Cr.) și Moldova de 
către Bogdan Vodă din Maramureş (1355); d) Dela întemeerea 

/
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principatelor până la Mihai Viteazul (1393) în România, și 
Aron Vodă în Moldova (1591); c) Dela Mihai Viteazul și 
Aron Vodă până la Grigore Ghica şi Ion Sturza (1822); d) De 
la 1822 până astăzi. - azi | 

338. Prima perioadă. — In prima perioadă găsim în ţările 
române -populaţiunea compusă din Geţi și Daci. Care erau 
obiceiurile şi instituțiunile acestor popoare? Deşi înrâurirea 

acestor popoare a rămas foarte neînsemnată, în urma cuce- 

ririi romane totuşi: nu putem tăgădui în totul stingerea ori- . 
căror urme. Iată cum rezumează istoricii noştri această înrâu- 

rire. Citez o descriere din care reese oarecum asemănarea 
obiceiurilor de astăzi dela ţară. cu ale Geţilor şi Dacilor de 

“altă dată. „Ovidiu care a murit la Constanţa la anul 19 după 
Cr. descrie pe Geţii de lângă Marea Neagră ca pe nişte oameni 
murdari, cu părul lung, nepiptănat, cu barba mare, lungă 

“până la piept, îmbrăcaţi în piei de animale, sălbatici, eruzi. 
- Geţii locuiau în sate şi în oraşe. Casele lor erau făcute de lema 

sau de gard acoperite .mai adesea cu șovar, trestie sau paie, 

iar în jurul caselor aveau împrejmuire de pari şi nuiele, în 
care se adăposteau oile şi vitele în timpul nopţii. Acolo unde 
lemnul lipseă cu totul în câmpie ei trăiau în bordee făcute în 
toemai ca cele de astăzi. Praiul Geţilor, hrana şi uneltele de 
toate zilele, ale casei erau cu totul simple: mese de lemn, 
pahare de lemn, său de cornuri de animale, linguri de lemn sau 
de pământ, vase de fiert, vase mici de atârnat. spre luminare, 
bardaee de băut, tipsii, străchini, strecurători, până şi instru- 
mente de ţesut, toate de pământ gros, mai bine sau mai rău 
făcute,- și întărite. Mânearea obicinuită eră: miere, legume, 
lapte, mămăligă de meiu şi de ovăz, carne prea puţină; beau 
și vin neamestecat cu apă. Portul lor eră nişte nădragi largi, 
lungi până la glesne; un brâu sau cingătoare; o haină cu mâ- 
neci scurtă şi strâmtă; pe deasupra o mantie albă sau pestriță, 
sau în timpul iernii cojoe de oaie ori de capră, în cap o că- 
ciuliţă țurcăncască resfrântă pe. spate, iar în: picioare încăl-" 
țăminte cu legături în forma opincilor... 

Dacii aveau case de lemn cn coperiş de şindrilă sau de 
stuf, cu curte împrejur, închisă cu. uluci înalte şi ascuţite la
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vâri, cum se văd la noi până în ziua de azi. Dacii erau mai mult locuitori de munte; Geţii de câmpie. 
Agricultura, şi creşterea vitelor erau ocupaţiunile de că- petenie ale Dacilor şi Geţilor, care formau un. corp politie, 

şi vorbeau aceeaşi limbă. Geţii erau mai mulți în. Moldova, 
Se semănă meiul, orzul, ovăzul, fasolea, diferite soiuri de 
Srâu, care se măcinau cu râşniţa, sau cu mori de mână. Dacii 
întrebuinţau plugul de lemn, secere de bronz şi coase ce aveau 
aproape aceeaşi formă ca cele de astăzi. Grânele se păstrau 
în grânare subterane sau. în gropi, cum se obicinuiește până. 

“astăzi în ţara românească şi aiurea. Viţa, cânepa şi inul erau 
cultivate în Dacia. Dacii lucrau şi minele de aur şi de argint 
din munţii Transilvaniei, strângând aur și din nisipul apelor“, - 

Mai târziu vedem pe Daci în lupte cu Romanii, în dife- 
xite rânduri până când au fost cu totul învinşi de Traian, şi 
“Dacia încetând de a mai -fi Stat independent se preface în 
provincie: romană. De atunci se schimbară instituţiunile so- 
ciale şi politice; s'au introdus principiile romane. 
„Dacia ea provincie extremă niu a devenit provincie a 
poporului ci a împăratului. Când se anexă un teritoriu la mar- 
ginea imperiului el devenea de obiceiu provincie a împăra- 
tului care trimitea acolo trupele cele mai. bune pentruca să. 
apere imperiul. Dacia se află dar înt”o situaţiune superioară, 

“eu o organizaţiune mai. puternică. Acest fapt ne explică în 
parte de ce instituţiunile romane au rămas mai puternice 
aici. „Coloniștii fură aşezaţi prin oraşele şi târgurile cele pă- 
ăsite ale Dacilor, precum şi prin locurile cele bune de hrană 
mai.cu seamă în Transilvania, banatul 'Temişanei şi Oltenia. 
Cu timpul aşezămintele romane se întinseră şi la răsărit de 
Olt, în părţile muntoase ale ţării româneşti şi pe tot malul 
Dunării. In Dacia se dezvoltă viaţa municipală, şi cultura 
latină, mai cu seamă în 'Transilvania. Orașul cel mai însemnat 
“eră Sarmisegetuza, unde - rezida guvernatorul Impăratului, 
-şi unde se adunau deputaţii cetăților Daciei în conciliu, ca 
să ezbată şi să hotărască afacerile de interes local, să voteze 
bugetele, să numească pe funcţionari, şi să proceadă la alte 

“solemnităţi. Unele din oraşele Daciei. aveau jus îtalicum şi



326 

prin urmare erau scutite. de plata impozitelor funciare Și de. 
capitaţiune. | | | 

Guvernul pe care. 3] săsim în Dadia în aceăstă perioadă 
e guveimul municipal. Municipiile, la origină, erau niște oraşe 
„din ţările supuse cărora Romanii le dau dreptul de cetăţenie, 

în schimbul -unoz sarcini, (munus capere, a lua sareina) fără 

a-şi pierde dreptul de a se administra ele însăşi. Nu aveau. 

însă dreptul de a distribui justiţia.pentru a se aplică legea 
romană. Fiecare oraş mai însemnat alcătuia un fel.de comună 

cu magistraţii săi care constituiă. un corp administrativ nu- 
mit curie. Magistraţii municipiilor se numeau duumtiri, 
qualorziri- aleşi pe fiecare an de: adunarea decurionilor. 

„Im cetăţi găsim colegii sau corporaţiuni (ea stărostiile 

până mai deunăzi dela noi) de meșteșugari, lemnari, ferari, 

tăetori .şi spălători de âur, de sare, fabricanți de haine, cor- 
turi... Yiceare din aceste colegii își aveă patronul său (sta- 
rostele), o zeitate proprie la a cărei zi de sărbătoare se adunau 

- toţi membrii să petreacă prin mese şi veselii, steagul, sigiliul, 

templul, ba chiar cimitirul lor propriu. Seopul lor. principal 
eră toemai asigurarea înmormântării fiindeă membrii ră- 
posaţi erau înmormântați cu spezele colegiului din care făcuse 

parte în viață“ 1)... | 

339. Strămutarea în Moesia sub 'Aurelian.— “Epoca de înflo- 
rire a regimului municipal n'a durat mult timp în Dacia, din 
pricina numeroaselor năvăliri şi cu deosebire din cauză că 

Aurelian a avut nenorocita idee de a părăsi. Dacia Goţilor, 
strămutând peste Dunăre, în anul 274 d. Cr. posturile militare. 
Impreună cu ele au trecut Dunărea o mulţime de coloniști, 

unii constrânşi de înprejurările ocazionate, alţii de bunăvoie. 
Plecat-au toţi, coloniştii romani din Dacia în Moesia? Cestiu- 

nea aceasta este în legătură cu istoria dreptului public, căci, 
dacă au plecat toţi Romanii a dispărut atunci şi sistemul lor 
de organizare, prin urmare, vechiul. nostru drept publie tre- 
buie să fie explicat excuzivamente prin dreptul celorlalte 
popoare care au luat locul coloniştilor romani. - 

E anevoie de crezut faptul că toate elementele române 

  

1) V. Tocilescu. V. Xenopol, Istoria Românilor.



a _ „dar 

au Părăsiţ malul stâng al Dunării, după cum nu e de crezut. 
că a dispărut tot elementul dacie la . cucerirea Romanilor. 
Scriitorii români, de obiceiu. latiniştii transilvăneni, au sus- 
ținut că elementul dacic a fost exterminat, şi că în Dacia nu 
au mai, rămas „decât coloniștii romani. Pentru prima oară a 
venit cu 0 teorie dacică B. P. Haşdeu, e care întrun studiu ce- 
lebru intitulat: Perit- -au Dacii publicat în revista sa din tine- 
veţe Poiţa de.istorie şi literatură dovedeşte că Dacii na au 
perit, că nu puteau să piară, urmărind apoi şi în alte scrieri 
ale. sale urmele Dacilor, pe care din-punetul de vedere. etno- 
grafic şi linguistic, le află la Românii de astăzi şi la Litvani. 

Ceeace e constant e că în timpul cât au stat, Dacii sub - 
Remani, din amestecul vechei populaţiuni. cu cea nouă a eşit 
un nou element „Sermenul naţionalităţii române“, de azi, un 
amestec de Daci, Romani, şi deosebite alte elemente barbare 
care nu au putut fi cu totul eliminate, şi care au fost absor- 

„bite. De sigur că elementul roman, ca element cuceritor, cel 
mai forte și mai inteligent, a triumfat, ceeace se dovedeşte şi 

| prin mor avurile şi instituţiunile noastre. Unii istorici, precum 
_Răsler, în opera sa, capitală Romănische studien pretind că 
dela 274, epoca când au trecut Romanii în Moesia până la 
1200 când Sau întors nau mai fost Romani în Dacia, că în 
„acest interval de timp în ţările noastre au fost barbari, Goţi, 
:Gepizi, Huni, Avari, Slavi, Bulgari, „Unguri şi Maghiari. 
„Romanii stabiliți pe. câmpiile şi în munţii Dacici au rămas 
fără îndoială, în foarte mare număr, şi au continuat a vieţui 
cu aceste diferite neamuri de “oameni. păstrând î în mijlocul lor 
limba, amintirile, tradiţiunile, „Şi înstituţiunile străvechi, 
fiind astfel, trăsura . de unire între vechea civilizaţie, Şi cea 

respinge teori ia continuității are tului roman în Dacia, șub 
forma tradiţiunilor şi a obiceiurilor. D-sa susţine că după 
retragerea legiunilor s'a închegat aci forma vieţii noastre 

publice, nu din amintirile” trecutului, ci potr ivit eu trebuin- 
țele momentului şi sub înrâurirea altor factori care dispăireau 
din ce în ce. - 

După cum însă e oreşită ideea eare susţine că elementul 
roman a rămas pur şi intact faţă cu celelalte straturi, tot
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astfel nu' putem admite teoria contrară a d-lui Popovici, ci 
"adevărul ne pare răsărit din împletirea ambelor teorii. 

Dintre năvălitorii străini cei care au exercitat cea mai 
mare înrâurire asupra ţărilor române sunt Slavii şi Bulgarii, 
“popoare de rasă deosebită. Faptul acesta ni-l dovedeşte între 

altele şi numeroasele numiri de origină slavă, daţe localită- 
ților, satelor, râurilor, munţilor. O mulţime de cuvinte slave 
au invadat limba românească și mai apoi limba slavă 'deve- 
“mind limba oficială de cancelarie în ţările române, o mulţime 
de numiri, precum şi titlurile de dregătorii ca ban, vornic, 

postelnic, vistier, stolnic, elucer, le aflăm de origină slavă, 

Haşdeu dovedește în Istoria critică a Românilor. că. „regiunea 
„dela Severin, până în Haţeg, dela munţii 'Pemişoarei până în 
Olt, adică întreaga Oltenie cu fășiile învecinate din Banat 
şi 'Pransilvania, nu a încetat niciodată de a fi românească“. 

„Această teză marele învăţat o reiă în mai multe din lueră- 
rile sale. 

340. Inrâurirea slavo- bulgară. — — Vedem dar că studiul 
dreptului nostru politie vechiu, pentru ca să fie bine înţeles 

presupune şi cunoştinţa dreptului publie slav. Inrâurirea 

Slavilor asupra obiceiurilor noastre a fost foarte mare. Unii 

pretind că chiar. regimul. proprietăţii a fost influențat. E o 
mare chestiunc aceasta. - 

Elementul bulgar a influenţat moravurile, dreptul și 
instituţiunile noastre politico-sociale în secolul X când a fost 
imperiul bulgar (900—1020) mai ales în timpul cât a» durat 
imperiul. româno-bulgar al fraţilor, Assan inaugurat la 1156. 
Care a fost organizarea politică şi socială în timpurile de 
confuziune din această primă epocă e greu de precizat. Trei 
elemente au fost mai cu seamă în luptă: elementul român, 
slav, şi creştinismul introdus la noi nu prin Bulgarii creşti- 
naţi în mod oficial la 86Msub regele Bogoris, ci eu mult mai 
înainte. | 

* 841. Perioatia a doua. Inchegarea statelor române. — In -veacu- 
rile SII şi XIII aflăm în Dacia de altă dată, diferite princi- 

pate sau voevodate. Astfel Haşdeu publică și documentează 

o preţioa să diplomă ce datează dela nn oarecare: Rotislav, 
principe al Bârladului din 1134, document î însă a cărui auten
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ticitate a fost contestată de către d. Ion Bogdan; această di- plomă dovedeşte în mod ncîndoelnie existenţa unui principat bârlădean în secolul XII. Mai existau în ţările româneşti dife- rite principate, cum ar fi a] Moldovei de sus, Banatul Severi- “nului cu Oltenia de astăzi, cu districtele Mehadia Şi Almaşul “din Temișana, Cumania sau țara românească la răsărit de Olt, Transilvania, Banatul şi Maramureşul. Iată cum Sau format aceste diferite state izolate: dela 274 după Chr. începe să dispară din ce în ce viaţa municipală în Dacia. Vechile mu- nicipii dispar şi locuitorii uită chiar numele lor, întrebuințând numele generic de cetate. Incep să se întoemească. sate Şi târ- guri din populaţiunea cea nouă amestecată cu cea indigenă. „Mai târziu se întoemese orașele, cuvânt de origină săsească, după unii, ceeace ar dovedi influenţa hotărîtoare a celor ve- niţi de peste Carpaţi, în formarea oraşelor. După alţii, eu-. vântul ar derivă dela urbs. Treptat, treptat găsim ţară împăr- țită în state izolate, amalgamate din Româno-Cumani, peste 

"Olt, Slavo-Români, în sudul Munteniei, cu deosebire în păr- 
țile Vlascei, cuvânt slav ce însemnează țara românească, și 
Tataro-români în Basarabia şi în Moldova. „Toate aceste stă- 
tuleţe, serie istoricul Tocilescu, nu sunt decât încercările prin 
care trece un neam până să ajungă la o viaţă politică neatâr- 
nată. Unele mor în chiar minutul înjghebării lor; altele abiă 
eşite din fașă, sunt înghiţite de vecini mai puternici; altele 
însă mai norocite, după un şir de frământări şi lupte îndrăz- 

“neţe, es de odată Ia iveală, așă de viguroase şi vioae, încât pot. 
să adune întrun mănunchiu zecimele de fărâmi în care zăceau 
mai înainte trunchiată o naţiune întreagă şi pe temeiul forței 
să ceară dreptul de viaţă în rândul naţiunilor neatârnate, * 

- Aceste state au fost Țara românească şi Moldova, răsărite 
“mai în același timp în două puncte osebite ale aceleiași cunune 
de munţi şi dinti'aceiaşi matcă nesecată în curgere de atâtea 
veacuri“, | ” 

342. Cauzele care au determinat: închegarea Statului român.— 
Inchegarea acestor două state se: face: sub acţiunea: unui cu- 
'rent de imigraţiune_ce începe-pe-la-jumătatea-veacului. 13,;-în' 
ara _iomânească_şi_în AMoldova,_din..partea ..Româniloi'”din 

Cp iei şi din alte provincii. Imigranții nu erau cum 
Se re e rea Dee , ID PE N
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„Sar crede coloniști străini, -care treceau din ţara lor în altă 
țară necunoscută. Nu. In. cea mai mare parte ei erau născuţi, 
risinări de dincoace de Carpaţi, şi părăsiseră ţara lor pri- 

“mitivă, din pricina năvăhrilor de barbari. După retragerea lor 
———— 

cei fugiţi se reîntoreeau-în-vechea patrie. Aşă numita descă- 

— 

licare a fost mai mult o repatriare, la care sau întovărășit, 

negreşit, mulţi care pentru prima oară veneau în România şi 
în Moldov , Cauzele care au determinat tendinţa de unificare : 

sunt, în pr imul Tănd sentimentul natural de a organiză Statul 

"unitar în cei ce au acelaşi trecut, aceiăşi Ciinbă, aceleaşi îmora- 

vur i, aceleaşi tradiții, acelaşi care, aceleaşi aspirații. Mai adăo- 

săm la aceste cauze şi nevoia unei rezistenţe mai puternice în 

potriva. invaziunilor barbare. Istoricul Xenopol susţine că 

apăsarea Ungurilor din Dacia centrală a provocat întemeerea 3 - A —_— Îi , 
celor două state române neatârnate. i 

  

= Wormaţiunea-politică-se-mai-datoreşte şi acţiunii politice 
a lui Radu Negri în Țara Românească şi Dragoș ş Vodă în Mol-_ 
dova.. Unii istorici susţin că ceeace a hotărît Statul unitar la 
noi ă fost exelusivamente ivirea, omului providenţial, a lui 
Radu Negru. Ei bine, aceasta nu este un adevăr demonstrat. 
Un fapt politie şi social de aşă mare însemnătate şi comple- 

xitate cum e alcătuirea Stafului, nu poate fi explicat printro 
singură cauză izolată. Radu Negru în acţiunea lui de uni- 
ficare a “fost puternie ajutat de către celelalte. două cauze, 

- fără care dânsul nu ar fi realizat-o. Tot astfel însă fără pre- 
zenţa unui om care să se fi încorporat cu înprejurările de 
atunci, unificarea iarăşi nu ar fi avut loc. E de observat însă 
că mai întotdeauna, și nu numai;la noi, ci la toate popoarele, 
când evenimentele sunt favorabile, când situaţiunea în con- 
plexul ei cere un dezriodământ,-când totul este gata pentru o 

acțiune determinată, mai niciodată “nu întârzie să apară şi 
omul prin care se produce faptul împlinit. Situaţiunile mari 

produc oameni, la înălţimea _lor1)., . E 
313. Teoriile formării Statului român: — IE interesant să 

intrăm în câteva amănunte relative la hipotezele istoricilor 

noştri, în privinţa modului cum sa alcătuit Statul Român de 

varece_hipotezele Sunt numeroase şi controversa este mare. 

') A. Fouiilâe: ide moderne du. droit, p. 61.
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“. Istoricul Xenopol susţine. legenda omului providenţial, a lui Radu Negru, principe de Făgăraş, care a descălicat de peste munţi şi ar fi întemâiat Statul românese. Atunei s 'a format şi rumânia, în sensul de colonat-robie. După d-sa, în- „ temeetorul Munteniei, adică Radu Negrn, „poartă numele de. „Tugomir, î în actele maghiare, Şi origina sa este ardeleană. Pri- Cina de căpetenie a întemeierii Statului rGmânese ar fi fost 
apăsarea_maghiaro- crăiaseă!), Răposatul istorie Tocilescu 
sucoteşle însă că ă că legenda” lui Negru Vodă sau Radu Negru, în- 
“tăţişează în închipuirea poporului începuturile Statului româ- 
nese, adica întâmplările cele mai vechi. Pentru d-sa acest voe- 
vod este, ca şi pentru d. Xenopol, identie cu cel numit în di- 
ploma ungară a timpului, 'Tugomir Basarab. Următor lui Li- 
tean Vodă Şi: Barbat, Voevodul 'Tugomir sau Negru Vodă, se 

„xvetră ăsese în Tăgăraş şi de aci s'a întors pentru a închegă Sta- 
tul, până atunci trunchiat al Munteniei. Banatul Severinului 
fusese cuprins de voevodul litean,.şi încor -porat la Muntenia. 

Deosebirea între aceste două păreri” care urmează tra- 
„ ditiunca este numai în privinţa locului de origină a fundato- 
„rului Radu Negr u. Pentru Xenopol _'Tugomir-Radu Negru 
esto.ar delean, pentru “Tocilescu este muntean, adică nici Ol 
ean, nici ardelean... == —— 

Teoria lui Haşdeu susținută î în Istoria critică, reluată şi 

  

” complectată î în Negru Vodă, care formează introducerea vo- 
lumului IV din Magnum etymologicum. Romaniăe, consistă : 
în susținerea ideei că întemeerea Ţării Româneşti este opera 
succesivă a mai multor Basar: abi, originari din Oltenia, dintre 

care cel mai însemnat este Alexandru Vodă (1: 310—1360). Cât 

„despre întemeetorul legendar Radu Negru Vodă, vom vedeă 
în teoria următoare reluată teoria lui Haşdeu. Legi ănul Sta- 
tului- românese este banatul Olteniei-iar-iniţiatorii. sunt. Basa. 

rabii,_ În munţii Olteni6i; Hăâţegiului şi 'Lemişanei elementul! 

etnic r românesc, începând dela colonizare lui Traian, a rămas 
"nestrămutat în timpul evului mediu. 

Fundatorii Statului român cu u aşezămintele lui publice, sunt 

Assanizii, întemeietorii imperiului. româno- no-bulgar dela anul i m a at 
  

1) /storia homânitor, II, pag. 72, urm. Introd. VI, u



1186, susţine d. Oneiu în cartea d-sale Originele Principatelor 
Române. Se cunosc î împrejur ările istorisite de seriitori bizan- 

tini privitoare la redeşteptarea Bulgarilor sub Petru şi Assan, 
Noii împărați se intitulează şi sunt recunoscuţi împărați ai 

“româno-bulgarilor. Împărăţia lor eră întoemită din două ţări 
„de naţionalitate deosebită: „Valachia terra Assani“, eră la. 
Nordul Bulgariei, și. eră vecină cu Ungaria. Unirea a ţinut 
până la năvălirea 'Tătarilor în anul 1241. După despărțirea 

Valachiei de Bulgaria, imperiul Assanizilor pierde caracterul 
român preponderant şi devine stat bulgar. Cu toate acestea 

"un alt centru românesc, înainte de anul 1166 — fiinţa, ca și 

după părerea -lui Haşdeu — în Oltenia Basarabilor. Dar le- 

gendarul Negru Vodă eşte, după opiniunea d-lui Onciul, vreun... 

împărat ASSaNTA- TOT înainte de anul întemeerii imperiului 

româno-bulgar, se aflau populaţiuni româneşti şi în partea 

“de răsărit a Valachiei, dar ele nu erau organizate în Stat. Ro- 
mânii de aci scăpaseră de unda dominantă a Cumanilor, cu 
ajutorul împăratului bizantin Manuel Comnen, care) bate de 
rândul acesta cu concursul Românilor, pe Unguri (1166). După 

" douăzeci de ani Românii se unese cu Bulgarii şi eu Românii 
din. Baleani, formând noul imperiu cu organizare de Stat. 
Aceasta este alcătuirea politică făcută, după spusa tradiţiei, 

de Negru Vodă, care personifică origina Românilor negri, lo- 
cuitori ai 'Valachiei răsăritene, numită Valahia neagră. 

“A dona parte a teoriei: d-lui Onciul este însușită dela 

Hașdeu. Radu Negru nu este același cu legendarul Negru 
Vodă, ci un oarecare domn din neamul Basarabilor, fiul lui 
Alexandr u Vodă şi tatăl lui Mircea Vodă, care a stăpânit "Para 
Românească cam între anii 1371—]384. A întemeiat multe mâ- 

năstiri Radu Vodă, şi cum pe atunci viaţa de Stat se con- 
funda cu viaţa bisericească, a trecut ca întemeetor de ţară, în _ 

legenda făurită sub înrâurirea unei tradiţiuni de caracter 
religios. „ 

Acţiunea: de unificare a fost ajutată și de faptul că Un- 
garia aflându-se atunci sub guvernul unui copil ea Ladislav IV 
“Şi ameninţată fiind de răscoale interne momentul eră oportun 
de a rumpe legăturile de vasalitate în care:ne aflam faţă cu 
Ungaria. In aceste împrejurări Radu Negru, după ce a e



rățit ţara de 'Tătari a supus banatul Severinului şi a rumpt orice legătură eu Ungaria. Suindu-se pe tron a luat titlul de Ion Radu Vodă, eu mila lui Dumnezeu, voevod al ării Ro- mâneşti şi ban al Severinului. De atunei încoace Domnii ro- mâni precedau numele lor de cuvântul Zo, eare nu trebuie luat în sensul de eu, căci însemnează Ion, spre amintirea împăra- tului Ioniţă al Bulgarilor, dela care S'a.şi înprumutat expre- Slunea ca și cum am zice Caesar!).. Cuvintele „eu mila lui Dumnezeu“ din titulatura Domnului nu se întrebuinţau cu re- ferirea la ideia dreptului divin ci_pentru a. se-arătă- absoluta -- putere şi indep „denţă a Domnului faţă_cu ceilalți, afară de Dumy; VI nui 
- 

    

   rganizarea politică în epoca de formațiune. -- “Poate chestiunile de drept publie care se-examinecază în această pe- rioadă sunt supuse la contraverse. Unii istoriei Jurisconsulţi, cum e N. Blaremberg, pretind că forma de guvernământ a Statului român şi a Moldovei, în perioada a doua şi a treia a fost o monarhie temperată. Ideia aceasta îmi pare reşită pentrucă absolutismul primilor noştri domni nu aveau nici o 
îngrădire legală. Bunul place eră ultima ratio. E cu neputinţă 
să admitem că a existat monarhie temperată în timp de mai 
multe sute de ani; când Domnul aveă puteri noţărmurite, drept 
de „viaţă şi de moarte. Mijlocul de a se schimbă pe Domn eră 
revoluţiunea, adică erau mijloacele violente. Blaremberg crede 
că există şi o răspundere ministerială, și dă mai multe exemple 
de răscoale, în eare mișcarea eră îndreptată în potriva consi- 
lierilor Domnului. In realitate însă nu trebuie să conchidem 
că a existat răspunderea legală de astăzi a miniștrilor. Aceste 
răscoale au fost mai mult făcute din răzbunare înpotriva mi- 
niștrilor, căci ei alcătuiau un fel. de camarilă, iar nu aplica- 
țiunea ideei moderne de răspundere ministerială, 

349. Capui Statului era eligibil sau ereditar?-— După art. dal: . 
tratatului din 1391. dintre Mircea cel Mare și Sultanul Baia- 
zt I, domnii erau eligibili. Cu toate acestea chestiunea însti- 
tmirii domnului e diseutată. Cantemir pretinde că tronul eră. 

  

-) Hașdeu sub titlul de: Cumenturii asupra titlului Domnilor ro- 
mâni. lv. gospodar şi Poevodă, publică în Buciumul român din 24 Sep- 
temvrie 1863, un articol documentat, in care dovedozle această toză.
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ereditar. Nu trebuie însă să conchidem dela oarecare fapte la 
un principiu de drept. Principiul-de- drept -conun-eră-electi- 

itatea ereditară, în înţelesul că Capul Statului se alegeă din- 
tre descendenţii-tostului_ domn, aşă_ încât instituirea (Oninului 

„eră un amestec de eligibilitate şi ereditate. Vom vedea îndată 
care este Cori Tar ESI i astupa acestei chestiuni. In tot 
cazul candidatul Ja Domnie trebuiă să fie din sămânță sau din 
viţă domnească. Chiar fii naturali se puteau alege căci erau 
tot din „osul domnului“; Alegerea se făceă de către Mitro- 

polit, Episcopi şi boierii ţării. In urmă se aclamă de poporul 
întreg, de armată, comercianţi, meseriași, țărănime, prin stri- 
găte, de unde a rămas şi. la noi obiceiul aclamaţiunilor şi vo- 
tului publice. Domnul se întroniză cu mare ceremonial. De obi- 
ceiu se alegeă celrecomandat-de-către. fostul Domnitor. Așă sa 
putut formă şi la noi un fel de dinastie,:a Basarabilor. Cine 

eră pocit eră exclus dela tron. De aci şi obiceiul tăerii nasului, 
la care recurgeau candidaţii rivali, ca să împiedice pe cineva 
de a se urcă la tron. In acest chip se tălmăceşte zicătoarea „a 
tăiă nasul“ pentru a'l umili, sau al împiedică să exercite o în- 

râurire sau să intre în vreo conversaţie. Alegerea Domnului 

se făceă pe trei ani, pe şapte ani, sau pe viaţă. Femeile erau 

-exehise dela tron, dar puteau fi regente sau tutrice în absenţa 
bărbatului; aşă Doamna Elena, soţia lui Matei Basarab, a fost 
regentă când soțul său sa: dus lu Țarigrad. Principiul elee- 
tivițăţei s'a introdus la noi ca-mai- potrivit cu tradiţiunea drep- 

„tului publie roman, rămasă -în deosebitele provineii din caie 

"Sa întoemit doctrina Statului nostra. Tronul nu se câştigă tot- 

deauna pe cale pacinică. A dâseori eompeţitorii tronului veneau 
cu armele, ba încă se întoreeau asupra ţării cu arme străine, 
cu Polonezi, Unguri, 'Turei, Cazaci, Tătari. Istoria noastră 
e roşie de sângele curs în războaele civile pentru dobândirea 
tronului. De accea vom vedeă că bine s'a făcut la 1866 când sa 
introdus principiul dinastiei străine. - 

346. Teoriile de drept constituţiona! ale lui Haşdeu. — Marele 
cărturar Haşdeu care a fost un spirit poliglot şi universal a 

ocupat în Iunie 1866 câteta şedinţe ale Societăţii Ateneului 
Român eu mai multe conferinţe asupra Fredităţii şi elecliti- 
Zății tronului la Români, publicate fragmentăr în Buletinul 

 



înstrucțiunii publice! ) Si anume cu modul alegerii domnilor la Români. Aceste conferinţe fac parte dintun ciclu de confe- rinţe pe care Haşdeu le-a ținut la Ateneu, sub formă de curs public, și eu plată, conferințe intitulate: Istoria dreptului constituțional în România. Acest curs a fost început Dumi- nică, 4 Septemvrie 18662), Hașdeu propunânduw'și să adân- cească această chestiune din toate punctele de vedere. El. Pa anunţat printi'un apel în ziare, făgăduind că va vorbi „de toate chestiunile vitale ale unei existenţe politice; va vorbi de proprietate, nobleţe, ţărani, cler, comerţ, colonizări, fi- nance; va vorbi de tron, armată, relaţiunile diplomatice cu străinii, tribut turcesc, ete. Va vorbi însfârşit despre tot ce trebuie să ştie un adevărat cetăţean român, comparând tot- deauna trecutul cu prezentult. Pentrucă este primul curs de drept constituțional al celui mai mare istorie pe care Pa avut România, este necesar să insistăm puţin asupra interesantelor cercetări ale lui Hasdeu. Intâia conferinţă a fost intitulată: Pe unde sunt şi pe unde au fost Românii, şi o cunoaștem atât după rezumatul desvoltat ce i Pa publicat Aricescu în T'om.- 
peta5) cât şi după textul ei publicat în Calendarul Vartăt). 
EI stabileşte pentru întâia oară în această conferință adevă- 
rata obârşie a Românilor. Incercând din nou să răstoarne 
vechile rătăciri ale latinităţii obşteşti a Românilor, pe care 
am văzut că le-a combătut în Foifa de istoria, Haşdeu arată 

„pricinele care au prefăcut caracterul nostru. Studiază răs- 
pândirea Românilor pe vaste întinderi, şi anume: 'Ţânţarii 
şi-au dialectizat foarte târziu limba. Această încheere este 
izvodită după 'un document publicat în Glasnic5); ei ziceau 
fecior iar nu feţor, surdul iar'nu surdlu ca astăzi, Cercetează 

„apoi pe Românii din Moravia, dovediţi de Marțian în satul 
Ialachisch Jlezeritsch. Haşdeu citise cu răbdare cele șcapte 
volume de documente publicate de Antonie Beoezel-și desco- 
perise mai mult derivate din Wlah, Olah, Blahen, Blaxen, 

  

1) 1866, Septemvrie. pag. 30. _ 
2) Zrompela Carpaţilor, 23 Septemvrie, 1866. 
3) Zrompela Carpaţilor, >3 Seplembre 1S66. 
*) Calendarul pentru toți, 1867. 
5) Tom. 15, Belgrad, 1862.
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numele străine ale Valahilor. Obiceiurile populare ale: acelor 

Români, au toate o obârşie romană, şi, cevă mai mult, cu argu- 

mente din eronica anonimă a regelui Bella şi din cronica lui 

Nestor, dovedeşte că o parte din Românii din Panonia, s'au 
îneuibat pe:la anii 900 în inima Moraviei. Haşdeu mai află 
Români în Podolia, în Croaţia, în Dalmația, unde se numese 
Morovlaci sau Morlaci, demonstrând neîndoielnic că sunt La- 

tini, iar nu Slavi. Asemenea și în Istria: Romării, cum îşi zie 
ei, și află Români până şi la muntele Sinai. Această întâia 
parte .a conferinţii a fost publieată, în pomenitul Calendar 
Warta pe anul 1866. 

A doua parte, înpreună cu a dona conferinţă au văzut 
lumina mai târziu, şi anume în Pamilia!) sub titlul: Cine au 

„fost Dacii? Haşdeu insistă asupra însemnătăţii dacismului 
pentru istoria română. Cine au fost Dacii? Filologii nemți îi 

nemţese, filologii slavi îi slavoense, şi toţi în lăcomia lor în- 

shit pe Români. Această chestiune este un cal de bătae al 

diplomaţiei: Combate şi de astădată pe seriitori ardeleni lati- 

nişti şi îşi reiă teza din Foiţa de istorie, întemeindu-se în cer- 

cetările lui pe Appian, pe Dione Casiu, pe Pausania și pe 
- Pliniu. Haşdeu arată că nu numai Dacii nu au. fost extermi- 

nați, dar nici chiar neamul lui Decebal, din care întâlnim mai 

târziu pe Regulian, un viteaz general roman. Rătăcirea filo- 
logilor. germani și slavi e pricinuită de metoda lor etimologică: 

toate limbele europene se aseamănă,_toate_sunt-.derivate- din 

sanserită. Îi 
Dacii au fost cei din urmă porniţi din India. Sanseri- 

tizmul lor e mai pronunțat; continuaţi prin Lâtuani, care 

urăse de o potrivă şi pe Nemţi și pe Museali, limba litvană 
constată Haşdeu, eu inparţialul Er asexwski, e radical deosebită. 
de limbele lor. . 

Râșdai” studiază etnograficeşte pe Litvani. Dovedeşte 
dacismul lor nu prin trădătoarea etimologie, ci prin cÎn0- 
grafic, prin comparaţia instituţiilor naţionale. Dacii au păs- 

trat limba litvană, care dintre toate limbele indo-europene, e cea 
mai apropiată de cea sansezită ca şi limba dacică. Sunt chiar 

  

1) Familia, No. 41, 2868, pag. 479.



“cuvinte identice: atis, sanser; avis, litv.; oae, avajas, sanser.; 

987 

.. . . 
* 

. . . ” , 
ati]s, litv.; oi, sunus, sanser.; sunus, litv.; fiu, asmi, sansc.; asmai, litv.; a fi, stambas,sanser.; stambas, litv.; trunchiu, . SYanas, sanser,; svanas, litv.; sunet. 

Instituţiunile naţionale dovedese dacismul categorie. al Litvanilor. La Daci ea şi la Litvani-a fiinţat despotismul Sa- cerdotal care ne reaminteşte autoritatea brahminilor din In- dia. Obiceele la naştere ca şi la înmormântare sunt identice: plâng la naștere şi se veselese la înnicr ântare. 
—— Firea poctică şi doina au fost moștenite de către Ro- 
mâni dela Daci. Doina, dainas sunt cântecele naţionale ale Lit- 

"vanilor, cântece liniștite, amoroase sau tânguioase. Toate lo- 
calităţile din Dacia ca și din Litvania se termină prin dava; lipsa sonului e comună... e comună la Daci ca și la Litvani; 
expresia românească liftă spurcată (litvan spureat), e o.amin-, 
tire a luptelor dintre Romani şi Daci. 

După cum. vedem Haşdeu este totdeauna atras către 
Litvani, către literatura şi obârşiia lor. Din paralelismul insti- 
tuţiilor litvane cu cele. române adică' din paralelismul urma: 
şilor direcţi ai Dacilor cu Românii de astăzi Hașdeu deduce _ 
în mod comparativ şi etnogratic dăcismul Bostia fundamental. 

reditătea şi electivitatea, trol la Roniâni- este. titlul 
unei serii de conferinţe de drept constituțional pe care Haşdeu 
le-a ţinut la Ateneul Român în Iunie 1866. Aceste conferințe 
sunt publicate fragmentar în. Buletinul instrucţiunii publice, 
după cum am văzut. Haşdeu arată că la Români a existat si- 
multan atât electivitatea cât şi ereditâtea tronului. Noii dom- 
nitori ereditari erau în tot cazul confirmaţi prin electivitate. 
Haşdeu deserie. cu multe amănunte modul întronării Dom- 
nilor, începând încă din vremurile cele mai adânci. Şi astfel 
Haşdeu ne trece pe dinainte spectacolul alegerii şi întronării 
multor voevozi: Ştefan cel Mare, Bogdan Chiorul, Neagoe 
Basarab!). | EI , 

317. Puterea legiuitoare o exercită Domnul împreună cu 
Adunarea ţării, compusă din Mitropolit, egumeni, episcopi, 

1 Datorez aceste lămuriri fostului meu elev, acum coleg în barou, 

d. Iuliu Dragomirescu. | 

2 £2958
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chiar cler de jos, din boeri, proprietari rurali, căpitani de răz- 
boiu şi alţii. Această adunare nu aveă caracterul unei adevă- 
rate reprezentaţiuni a ţării. Ea se convocă de către Domn când: 
dânsul găsea cu cale, la grele împrejurări. Eră prezidată când 
de Domn când de către Mitropolit. 

Alte atribuţiuni ale capului Statului erau: comanda ar- 
matei, baterea monedei, dreptul de pace şi de rezbel, condu- 
cerea politicei externe. Am puteă zice că Domnul avea mai 
toate puterile limitate, numai de teama_de_Dumnezeu-și-de-—. 
răscoala poporului. OO 

348._Viaţa_juridică la Românii primitivi. — Răposatul pro- 
fesor Nicolae Ionescu, într'o conferinţă publică a afirmat că 
străbunii noştri au practicat regimul constituţional. Această 
afirmaţiune mie mi se pare cu totul fantezistă. El se înteme- 
iază pe faptul existenţei partidelor și pe obiceiul ce aveă 
Domnul de a se sfătui cu adunarea sa, înainte de a luă o ho- 

" tărîre cu urmări politice. . 
„ Cel dintâi eare a văzut însemnătatea obiceiurilor juridice 

ale poporului român, a fost tot Haşdeu. Imitând pe fraţii 
Grimm din Germania şi pe Bogisich din Agram, care au cer- 
“cetat obiceiurile juridice ale poporului slav, Haşdeu a în- 
tocmit şi a răspândit în toată ţara un chestionar: Obiceele ju- 

ridice ale poporului român!) în care prevede tot ce se ra- 
poartă: către Stat, către casă, către lucruri. Luerarea începută 
de către Haşdeu nu a mai fost continuată şi răspunsurile pri- 
mite de el nu au fost încă tipărite. Puţinii cărturari care au 
mai cercetat dreptul consuetudinar al Românilor s'au oprit 
faţă de greutatea chestiunii şi lipsa de orientare în haosul de 
documente. 

„Sfaturile sau adunările domneşti -sunt-un—embrion” al 
y rlamentare. Căci, după cum vom vedeă, între prinei- 
piile fundamentale ale regimului parlamentar e ca şeful Sta- 
tului să fie înconjurat de o adunare de caracter reprezentati“, 
actele lui să fie controlate, să nu poată face nimic înpotriva 
voinţei acestei adunări şi să existe în Stat partide politice, 
adică grupări de cetăţeni care să'şi manifesteze opiniunile 
DI 

2) Bucureşti, 1878. 

  

.—
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lor prin majoritate și minoritate, şi guvernul să se îneredin- ţeze celor care reprezintă iedile majorităţii. Paptul anume pe care se întemeiă Nicolae Ionescu € următorul: Vasile Lupu cu ocaziunea, căsătoriei uneia din fiicele sale, după kneazul - Radzivil polonul, a fost nevoit să ţină sfat cu boerii. Aceștia sau împărţit, după: cum eră natural, în majoritate şi mino- ritate, minoritatea, şi Domnul fiind pentru căsătorie, iar ma- Joritatea înpotriva.măritişului. Iată dar că Domnul nu a putut să execute singur nici chiar un act care cade mai mult în do- meniul vieţii private, deşi el are întru câtva şi caracterul. de "act politie, prin faptul că alianțele şefului Statului prejudecă şi înrâurese raporturile dintre state. e ” 
Din acest fapt şi altele analoage, nu cred să. se poată 

susține că noi am practicat regimul constituţional. In deobşte, 
aflăm existând, partide şi în statele cele mai autocratice, pen- 
trucă existenţa partidelor se întemeează, după cum vom vedeă, 
pe un fapt firese,_pe diversitatea ideilor şi-temperamentelor, — 
Din dată ce mai mulţi sunt adunaţi la un loc, e cu neputinţă ca 
toţi să cugete şi să simtă în acelaşi chip. Se vor produce deo- 
sebiri de vederi, deosebiri de soluţiuni în diferite chestiuni, 
Pentru ca afirmarea lui Ionescu să fie întemeiată, noi ar 
trebui să ne întrebăm dacă diferitele partide existau ele .le- 
galmente, aveau ele dreptul de a-şi manifestă părerile lor, 
nu ca simplu sfat-ei-ca-hotărîre_ce leagă pe. guvern, sau. pe. 
capul Statului. După raţionamentul său ar trebui să zicem că 

"şi Bulgarii din cele mai vechi timpuri au practicat regimul 
constituţional, de oarece găsim că Domnul lor numit Khan, 
se înconjură de şease boeri mari, şi aveă şi doi miniştri: de 
rezbel şi de finanţe. | 

349. Principiul separaţiunii puterilor de origină germană, 
eră necunoscut în vechiul nostru drept public Cum vom vedeă, 
el s'a introdus de Regulamentul organic. De aceea vedem pe 
Domn având putere legiuitoare, executivă şi Judiciară. Atri- 
buţiunile lui nu erau determinate, nici limitate, Foarte des 
găsim autoritatea lui politică confundată chiar cu dreptul de 
proprietate asupra ţării stăpânite, de unde Şi obiceiul de a da 
pământuri, sate la unele persoane, mai ales la cele care se deo: 
sebeau în războae. Intrun document din condica mânăstirii 
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Vieroș, din 1546, Octomvrie 231), vedem pe Radu Vodă călu- 
gărul dăruind satele Poianarii, Chiaianii şi Capuţinenii, vis- 
tiernicului Radu „pentru a lui credincioasă şi dreaptă slujbă 
întâmplată în bătălia cea dintâi cu Stroia Pribeagul, când ne 
biruise Stroia şi învinse oștile noastre. Şi înprăștiindu-se ai 
noştri, dederă, dosul, lăsând visteria domniei mele, şi începură 
duşmanii a prădă visteria domniei mele, stricând căruțele; 
iară vistierul Radu nu lăsă atunci visteria domniei mele, ci o 
scăpă prn. bărbăţia sa și repară căruțele, şi aduse toată vis- 

teria la domnia mea, la turnul dela Nicopole...“ 

„_ Documente din care se constată danii de sate şi moşii, 

fie la boeri, fie la ostaşi, pentru credinţa lor către Domnie 

sunt foarte numeroase. Cei dăruiţi deveneau boeri, cu dreptul 
de-a comandă pe ostaşii ridicaţi din satul lor, şi a face acte 
de jurisdicţiune precum făceau călugării pe moşiile mânăs- 

__tireşti. Până astăzi a rămas obiceiul la ţară de a se duce să 
_se jăluiască la proprietari. De cele mai multe ori Domnul 
intervenea în actele de mutaţiune de proprietate, făcând ofi- 
ciul de notar, pentru ca să dea un caracter de întăritură ac- 
tului de transmisiune, Mai târziu Domnul ne mai având moşii 

de dat le da funcțiuni. De aci erearea de lefegii. Nobilii mi- 
litari se înlocuesc cu nobilii funeţionari?). 

Domnul aveă şi puterea judecătorească. Dr eptatea se 

distribuiă nu numai în numele lui, dar chiar de el. E] nu ju- 
decă singur, ci în adunarea mamită Divan, alcătuită din clerul 
înalt şi poeri. Votul divaniţilor nu eră obligator, ei consultativ; 
aveă însă mare autoritate morală. Principiul neatârnărei pu- 

terei judecătoreşti eră necunoscut. In cele mai multe cazuri, 

domnul delegă dreptul de a judecă. Aşă, într”o mulțime de ca- 
zuri dedeă inpricinaţilor 12, 24 sau 48 de boeri şi chiar ju- 

- pânese, în materie de pâră de preacurvie pentru femei, care 
să judece pe înpricinaţi. 

Dr eptul de a judecă eră neţărmurit, Doninul aveă dreptul 
de viaţă şi de mourte cu totul diser eţionar. 

Prineipiul binefăcător modern, al autorităţei lucrului ju- 

  

1) Archiva istorică 1, pag. 49. = 
:) Xenopol: VI, pag. 21.
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decat, care chezăşueşte stabilitatea judecăților eră necunoseut,. Se puteă apelă la Domnul următor contra. hotărârilor prede- cesorului, şi judecăţile nu se mai isprăveau. 
„Ne existând pe atunei deosebirea de azi între persoana privată a Domnului şi între persoana politică de cap al Sta- tului, mult timp n'a “fost nici o deosebire între domeniul Sta- tului şi domeniul lui. Abia mai târziu se ivi şi o separare pen- „tru ca haraciul către Turci să nu apese şi tezaurul Domnului. Alte atribuţiuni ale capului Statului erau: comanda, ar- matei, baterea monedei, dreptul de pace şi rezbel, conducerea politicei externe. Am putea zice că Domnul aveă mai toate pu- terile limitate numai de teama de Dumnezeu şi de răscoale po- porului. . | | - 

| 350. Puterea legiuitoare o exercită Domnul împreună cu 
adunarea ţărei, compusă dii Mitropolit, egumeni, episcopi, 
chiar cler de jos, din boeri, proprietari 'vrurali, căpitani de 
războiu şi alţii. Această adunare nu aveă caracterul unei ade- 
vărate reprezentaţiuni a ţării. Ea se convocă de către Domn 
când dânsul găseă cu eale la grele împrejurări. Eră prezidată 
când de Domn, când de Mitropolit. 

351. Clasa boerilor.— Clasa socială mai influentă în Stat. 
eră clasa boerilor. Boerii erau de două feluri: unii prin naştere 
şi alţii ajunși boeri prin conferirea unei funcțiuni. Aceştia 
erau titraţii. In acelaşi timp, li se dedeă şi moşii. Cu timpul 
se începe o rivalitate între boeri, care mai de care să obţie dre- 
gătorii, fără de care nu însemnau nimic. De atunci începe să 
se producă la noi boala funcţionarismului, care devenită ero- 
nică a mers desvoltându-se, până în ziua de astăzi, ajutată şi: 
de lipsa unei industrii şi a comerţului, către care să se îndrepte 
activitatea tinerimii şi de alte cauze. E 

352. Boerimea şi feudalizmul. — Un caracter însemnat al 
vechei noastre organizări unde iarăşi se resimte înrâurirea 
slavă îl găsim în boerimea şi feudalismul la Români. „Aceste 
două instituţiuin sociale au existat la Români. înainte Chiar 

"de „întemeierea Statului, atât dincolo de Carpaţi, cât şi din- 
“coace, şi după cum spune d. Xenopol, Românii aveau o n0- 
bleţe organizată şi puternică, pusă sub conducerea unor capi 

.



„342 

militari,” voevof?ii, care nu erau decât urmaşii ducilor vechi, 
întâlniți de către unguri în ţările transearpatine“, 

La anul 1427 regele Vladislau întăreşte privilegiile no- 
bililor valachi şi ale knezilor din Banat, drept mulţumire 
pentru credinţă şi slujbe, mai cu seamă în apărarea contra 
Tureilor. Se vorbeşte despre nobilii români şi cu ocaziunea 
unui proces din Transilvania în secolul XI. 

De calitatea de nobil eră legată posesia pământurilor și 
neplata birurilor personale directe, căci afară de scutiri ex- 
cepţionale boerii, nobilii, plăteau dările indirecte. Nobilii erau 
şi militari. Serviciul militar îl prestau unui nobil mai mare. 
In Transilvania cei mai mari segnori erau Ungurii. 

N. Densuşeanu!) citează două documente din 1536 şi 

1620 în care se vorbeşte despre nobilii români numiţi boerones 
în ţinutul Făgăraşului. Nobleţea maghiară absoarbe din ce 

în ce mai mult această boerime. Afară de maghiarizare mai 
eră și un alt mijloc de a-şi păstră cinevă noblețea şi proprie- 

tatea: trecerea la catolicism. Se ştie că unirea ortodocșilor cu 
catolicii s'a făcut în scop de a scăpă de persecuţiuni. Cei ce 
Sau unit au fost însă înşelaţi. - 

Ceeace în Europa occidentală eră seniorul suzeran cu 
boerii săi la un loc, la noi altă dată eră voevodul, kneazul și 
boerii săi, | | 

Origina voevozilor şi a knezilor este slavă. L-am găsit 
dejă la slavi. Cuvântul slavon „voevod“ însemnează „cap mi- 
litar“. Inţm”adevăr el comandă forţele ostășeşti, din teritoriul 
său. Pe lângă puterea: militară voevodul aveă şi puterea ju- 
diciară. 

Până foarte târziu judecătoria a fost prerogativa boe- 
riei. Şi azi se zice: „Aşă vor boerii, adică judecătorii. In Un- 
garia contra judecății seniorilor se putea apelă la rege. La 
noi se apelă la Domn. 

„__ Knezii erau un fel de vasali ai voevozilor, un tel de mici 
suverani ai satelor. Ei reprezentau altă dată pe țărani, Plăteau 
dăjdiile, apărau graniţele, judecau cauzele mici. 

Cantemir în Descriptio Moldaviae ne arată în mod for- 
PN | . 

1» Columna lui Traian, 1882,
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mal feudalismul de altădată. „Dragoș, spune el, venind în Mol. dova, a împărţit-o la tovarăşii săi de arme...“ 
Un document din 1247 a] regelui Ungariei Bela IV qo- vedeşte una din originile feudalismului la noi. Pentru ca să se apere de năvălirea Mongolilor, el aşează la marginile Tran-. . silvaniei pe cavalerii Sf. Ion din Ierusalim. Le-a şi dăruit pământuri în Valachia, în Oltenia!) şi întreagă Cumanie. Beneficiarii aveau dreptul de a percepe venituri. Locuitorii trebuiau să le presteze serviciul militar pentru respingerea . atacurilor. Cavalerii aveau dreptul de a judecă eu apel la Curtea regească?). In acest document se spune curat că po: 

porul român ce locuiă ţările vecine cu Transilvania aveau şi 
o nobilime. 

Hașdeu comentând actul de închinare al lui Ștefan cel 
Mare şi al boerilor săi, zice: „el este de o importanţă supremă 
pentru istoria feudalismului român, dispărut mai în urmă, 
probând vechea existenţă la noi a nobleţei ereditare şi a bla- 
zonului, precum şi acela că așă numiții. curteni erau ccugers 
iar boerii chevaliers3). 

La formarea nobilimii la noi a contribuit mult şi faptul 
fugarilor din Ungaria, care veneau cu organizaţia lor mili- 
tară către şesurile Duriării. Cei ce veneau erau oameni : de 

“condiţie socială superioară, căci emigrația eră politică nu eco- 
nomică. Boerii noştri se contopean cu cei ce veneau. 

„Alături de faptele istorice, înrâurirea slavă, şi înrâurirea 
ungurească, care au contribuit la noi la întoemirea boerimei 
şi a feudalismului, mai este şi o cauză naturală: inegalitatea 
omenească, sub forma avuţiei unită cu ereditatea. | , 

Este dar foarte greşită ideea acelora care pretind că 
boerimea la noi a fost exclusiv o consecinţă a funcţiunilor. 
Nu, boerimea a fost o clasă socială alături sau adesea confun- 
dându-se cu clasa dregătorilor care de sigur mai totdeauna se 
  

1) Afară de aşă zisa țară a voevodului şi kneazului român Ly- 

tioiu, Haşdeu stabileşte în Negru Vodă că această donaţie a fost fic- ? < 

tivă i a fost confirmată de către Papa. — - _ 
ivi Ș Conduratu: Relaţiunile Țării Româneşti şi Moldovei cu Ungaria, 

pag. ui ist. t. 1, 2, 23. 1. Nădejde: Din Dreptul vechiu românesc, p. 112.
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recrutau dintre boeri. Insuşi Domnul când nu eră moștenitor 

de drept se alegea. dintre boeri. La rândul său aveă dreptul 
" de a face 'boeri chiar dintre oamenii de jos dându-le funcțiuni 
înalte, şi moşii. Din cauză că funcțiunea aducea cu sine o 

. distineţiune socială ea se numeă boerie. Aşă că putea fi cineva 

boer din naştere fără a aveă boerie, adică funcţiune. Boeria în 

sens de nobleţe eră ereditară, funcțiunea însă nu. 
De aceea copiii de boeri se dădeau de mici pe la boeri sau 

Domni ea să înainteze în funcțiuni. | 
Origina cuvântului boer este slavonă. 'In vechile texte 

„boerii sunt numiţi boieri şi boiarini dela cuvântul slav boljar, 
bolzarin, adică om deosebit, bun luptător!). Astfel găsim 

„aceste cuvinte în codurile Vasile Lupu şi Matei Basarab. E 
_-Hrese să fie așă. Clasa nobiliară s'a alcătuit la noi pe timpul 
influenţei slavo-bulgare, căci mai nainte Romanii duceau viață 
păstorească în munţi. Inainte de această stare de păstorie, pe 
când elementul roman nu părăsise Dacia fiinţă oarecare” no- 
bleţe, duces miltanei. 

Dregătorii erau plătiţi, la început în dare de pământuri 
ca recompensă pentru principala lor dregătorie care eră servi- 
ciul militar, după cum am văzut, sau şi pentru alte servicii”). 

"Mai târziu Domnul le lăsă o parte din veniturile bunu- 
rilor- ce adiministrau. Ei nu aveau lefuri fixe. Aceste venituri 
erau teritoriale. De pildă, banul Craiovei, care la noi a fost 
cel “mai “mare senior după Domn, el luă diferite venituri 
ale. moșiilor domneşti. Logofătul luă dela punerea peceţei 
domnești, spătarul dela călăraşi, orz, fân, lemne. -Cu drept 
cuvânt deci istoricul Xenopol?) vede aci un semn caracteristic 
al sistemului. feudal care constă în împărțirea veniturilor Sta- 
tului ci funcţionarul. Un alt semn caracteristic al feudalităţii 
este şi confuziunea puterii suverane cu dreptul de proprietate. 

- 

') Frantz Miklosich: Ztymologisches scărterbuch der slavischen spra- 
chen, Wien, 1886, pag. 17.-. - 

1) Haşdeu, Arh. istorică, |, |, 8: Ştefan Vodă hărăzeşte lui Jurja 
Atoc, un sat cu dreptul propriei judecăţi locale, în alternare, dela Curtea 
domnească, din Iași; idem, |, 2, 18$::Domnii frați Ilie şi Ştefan, hărăzesc 
boerului Dan Mesehnă pentru vechile sale servicii opt sate, etc. ătc. 

3) Istoria Românilor, H,-pag. 231 ssq.
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Acest semn îl aflăm şi la noi în vechile timpuri. Domnul eră proprietarul ţării sale; „Domn stăpânitor a toată: Para ro- mânească“, | 
353. In istoria proprietăţii la 'Românii vechi vedem ea - Şi în dreptul feudal, cele. două mari categorii de proprietăţi: 1) cele boereşti, concedate de Domn; 2) cele libere (alodiale) ale moşnenilor şi răzeșilor. Pe acestea Domnul le confirmă nu le creă. Proprietăţile mânăstireşti le putem consideră alături cu cele boereşti, de acelaşi caracter, adică feudale. - Dovadă documentară neîndoelnică că la noi a existat sistemul feudal, cu nobleţe ereditară există îndeajuns. Domnul eră ma- rele senior, care aveă sub sine alți seniori, sau cl însuşi re- cunoşteă un senior mai mare. Aşă avem jurământul „boerului român“ Costea din timpul lui. Alexandru cel bun (1402); jură- 'mântul boerilor consilieri ai lui Ilie. Vodă din anul 14351); Polonezii nu se mulţumeau numai cu jurământul de credință al Domnului; ei cereau ea şi boerii să jure credinţă, chiar dacă 

S'ar abate Domnul. 
| Peţru Alexandru, Domnul Moldovei, făgădueşte ere- 
dinţă „după chipul închinării“, adică după obiceiul omagiului 

. sacrei majestăţi ăi lui Sigismund August al Polonilor din ju- 
mătatea veacului XVI. , 

354. Constatările lui Haşdeu. — Marele istorie Haşdeu pu- 
blică un interesant şi doveditor document?). Ştefan Vodă cel: 
mare împreună cu toţi vasalii săi recunoaşte, în anul 14$5 

„Septembrie 15, suveranitatea regelui polon Cazimir III, la 
Colomea unde s'a dus însuşi voevodul, ca să aibă ajutor contra 
'Tureilor. In acest act găsim cuvintele: armaş, omagiu, jură- 
mânt, boiarii, (feude) bunuri ereditare, plecarea capului, să- 
vutatul, vasal. N . 

ă Sistemul nobiliar și feudal a fost mai puternie și mai 
trainic în Moldova şi în Oltenia decât în Valachia mare; în 
Moldova din pricina înrâuririi leşeşti, în Oltenia din pricina 

. celei ungurești şi mai cu seamă din cauza Basarabilor. Va- 
lachii, din potrivă, erau influienţaţi de Sârbi, Greci şi Bulgari, 

:) Conduratu, loc. cit., pag. 325—6, 359. 
25 Arh. îst. II, pag. 23. 

,
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popoare la care deosebirile sociale începuseră din ce în ce a 
se şterge. 

Tot Haşdeu, spre care convergează aproape întreaga 
istoriografie română, cercetează cu amănuntul viaţa feudală 
a trecutului nostru, în multe din operele sale fundamentale. 
Haşdeu ajunge la rezultatele: ce le consemnăm. 

a) Intr'o diplomă din 12331) regele Bela IV vonbeşte 
despre contele Conrad (sas sau ceh?) căruia i-a dăruit pămân- 
tul numit Lovişte dela râul Lotru până unde se varsă în Olt. 
La gura Lotrului contele făcuse un mare castel, căzut mai în 

urmă în mâinile Românilor, care l-au dărâmat, numit Castelul 
Domnişor. Domnişor altă dată însemnă pretendent la domnie. 
Din acest mic principat seniorul Conrad se pregăteă să uzur- 
peze pe marii seniori basarabi. 

b) In Origina Bălăcenilor Haşdeu află alte dovezi. 
Haşdeu ne spune că Bălăcenii au stăpânit teritorii întinse la . 
Dunăre, și anume Balacii. Ei au avut blazon confirmat de 

“curtea din Viena: leul cel judiciar cu sabia și eu cumpăna în 

faţa unui râu, reprezentând demnitatea de kneaz în Telea- 
man 2). In familia Bălăcenilor a şi existat conteşul Badea 

Bălăceanul. | 
In privinţa familiei nobile a Basarabilor Haşdeu crede 

că sarabi eră o castă nobiliară Ja Daci, din care se reerutau 
principii şi pontificii; că din cuvintele ban şi sarab, s'a făcut 

basarab. | 
Din cele de mai sus se vede dar că aliniatul 2 al art. 12 

din Constituţiunea noastră: „Titlurile de nobleţe străină pre- 
cum: principi, grafi, baroni şi alte asemenea, ca contrarii ve- 

chiului aşezământ al ţării sunt şi rămân neadmise în Statul 
român“ cuprinde, istoriceşte vorbind, un neadevăr, când so0- 

coteşte „contrarii vechiului așezământ al ţării “ titlurile no- 
biliare, boereşti. 

355. Vechea organizare a țării — Perceperea birului se făceă 
după sistema cislei. Se fixă o sumă oarecare pe fiecare sat 
sau comunitate, cis cislă; locuitorii repartizau între dânșii cisla 

1) Dicţionarul limbei istorice şi poporane a homânilor, tom. IV. 
*) Dicţionarul, tam. IV, pag. 147. 
3) Idem, tom. IV, pag. 255. 
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şi hotărau cât să plătească fiecare. Câte odată se Şi întrebuinţă chiar cuvântul cislă în loc de bir. | | 
Armata se înfăţişează ca o putere organizată în ţara ro- mânească dela Mircea cel mare, iar în Moldova dela Petru Mușat. Ei sunt întemeetorii armatei permanente. Ei au intro- dus obiceiul de a se da o soldă şi ce e trebuincios pentru între- ţinere. Mai înainte găsim miliții improvizate, oșteni care „serveau cu spezele lor. Cei mai buni oşteni se numeau tara- bani şi ei se îndeletniceau cu portul armelor din tată în fiu. Celelalte arme erau suliţari, roşii de ţară, vânători, călă- rași, aprozi, copii de casă (garda domnească), seimeni. Când eră vreun pericol mare, se mai chemau şi toţi aceea cari erau “în stare să poarte armele: gloatele. Şefii se numeau: spătar, | 

căpitan, vătaf, sutaș, căprar. Armele erau sabia, sulița, seutul, 
arcul cu săgețile, măciuea, coasa cu securea, 

356. Drigina «Rumânilor» şi «vecinilor». —In procesele vechi, 
ce se mai judecă şi azi, se vorbeşte de transmisiuni de pro-: 
prietate asupra locuitorilor moşiei ce se vinde sau se dă. 
rueşte. Aceşti locuitori se numeau Rumâni în Muntenia şi Ve- 
cini în Moldva. 

Haşdeu, în Archiva istorică, şi mai târziu d. Xenopol!) 
citează mai multe hrisoave din care se vede dreptul asupra 
Românilor. şi Vecinilor. Este folositor să amintim aci câteva 
din aceste acte, pentru că clausele afiate în vechile titluri 
de proprietate sunt la fel.. Aşa: , a 

Tudor din Voineşti, se recunoaşte dator jupânului Mihai, 
7700 aspri, cu sorocul trecut, şi se indatorează a se liberă, la 
Sf.-Dumitru, iar în caz contrariu se robeşte creditorului său 
cu toată. casa. In acest act el zice: «Eu să-i fiu Rumân» 
(1610, Mâiu 25). - | aa aa „ Armaşul Marco vinde Vornicului Hrizea, o casă de BRu- 
mâni, cu partea sa de pământ din satul Gemenele pe 12 gal- 

i une ti (1638, Dec. 11). - Pa 
beni Dinara nisov a lui Constantin Brâncoveanu: Petru 
Căpăţână şi cu ceata lui din Coscodia sau vândut Rumâni, 

  

i Xenopol: Istoria Românilor t. II şi JL.
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cu toate moşiile lor, lui Matei Vodă, drept 80 galbeni un- 
gurești. 

Intr'alt hrisov a lui Constantin Brâncoveanu, se spune 
că Egumenul Tismanei pâra pe nişte vecini de Români. 

Intrun hrisov din 1665, se vede că mai mulţi oameni 
recunosc că au fost iertaţi de Rumânie de Ileanca, soţia Pos- 

telnicului Cantacuzino. 4 
Apărând mai multe procese de ale Statului cu moșneni 

şi de ale acestora cu alţi moșneni şi cu Statul, am avut prilej 
de a vedeă originale zapise de vânzare şi danie, în cari se 
vorbeşte. de Români ce se dau împreună cu moşia. Astfel 
glăsuesce zapisul luditei, care a dat mai multe moșii Mâ- - 

năstirei Crasna, cu toţi Românii 1). 
Ce se înţelegea altă dată la noi prin condiţiunea juri- 

„dică numită Rumânie ? Când sa. introdus? De ce? Când a 
dispărut? - 

D. Xenopol >, pune în legătură «românia», ca, condi- 
țiune juridică a unei clase sociale, cu faptul istoric al descă- 

licărei în Muntenia şi Moldova. Un popor a venit pe la sfâr- 
șitul veacului al 13-lea, de peste munţi. Acest popor eşia din 
nişte mici state organizate în chip fedual, cum erau orga- 
nizat. şi întregul ținut din care venea. Cei ce veneau erau 
oamenii superiori şi avuţi, cari erau asupriţi: Erau emigraţi 
politici, care care fugeau de asuprire, nu _de_ mizerie. Erau boerii 

de dincolo, cari sau contopit cu cei de dincoace. S'a întâm- 
plat la noi ceiace sa întâmplat şi în Gallia: Romanii, stă- 

* pânitorii de altă dată, au. devenit tributari şi coloni, iar 
năvălitorii sunt marii proprietari. O deosebire este totuși: 
năvălitorii noştri nu sunt barbari inimici, ci prieteni de acelaş 
neam. Din cauza elementului predomntor, vechii locuitori, 

în cea mai mare parte șerbi, poartă numele de rumâni, iar 
țara se numeşte Muntenia, după Muntenii ce au venit 
într'însa. | 

Părerea, d-lui Xenopol este greşită. Nu descălecarea este 
origina, coridiţiunei juridice a „Rumânilor“. Rumânia în sens 

i Procesul Statului cu moșneni Risipiţeni. 
2) Xenopol. Istoria Românilor. t. II, pag. 54. 

Ă i |



de colonat nu datează anume din epoca descălicărei, este mult mai veche. 
- 857. Colonatul. — Colonatul la Noi, ca și în alte ţări, a, fost o stare juridică, care a născut din. oarecari fapte prin natura lucrurilor. - a | - 
In timpurile primitive, cam fiecare proprietar cultivă singur proprietatea. sa. Mai târziu, 'marii proprietari, împe- dicaţi de deosebite ocupaţiuni, încep să arendeze moșiile lor. Arendaşii se numeau_coloni. Fi erau oameni de o bună con- diţiune socială: Sub imperiu însă condiţiunea, lor devine din ce în ce mai | grea. In timpul împăratului Constantin mai cu seamă, din causa, mizeriei, ci părăsesc țără şi se fixează în” oraşe. Pământurile rămânând în părăsire, împărații le dă- deau Chiar şi Barbarilor ca să le muncească, urmărind în acelaşi timp şi un alt scop: .plata_impositelor. De aceia cul- tivatorii încep a fi legâţi de pământ, neputând nici plecă, nici să-şi schim be_condiţia,. ha. eliiâr_ proprietarii. devin. răspun- zători-deimpositele ce ti'6Duiau-să plătească, colonii. Cu timpul, 

cultivatorul şi pământul _fac_unul_și _acelaşi_lueru. „Colonii “sunt fiădulare. ale pământuluie, zice Justinian intr'o Con- - stituțiune a sa. Vom vedeă mai târziu că Mihai Viteazul re- 
produce aceiaşi ideie sub o altă formă. Și este oare cum logic ) 
ca proprietarul care plăteşte impositele pentru colonii săi, 
să-i poată şi păstră. - „?. 

Pe de altă parte, mulţi din cultivatorii, din micii arendași__ 
neputând plăti arenzile, cad la discreţiunea proprictarilor  &— 
ca coloni fixaţi pe moşie, - - | 

Diferite-C6nstituţiuni im periale, mai cu scamă la Byzanţ, 
au regulamentat condiţia colonilor şi așă jus colonetus s'a 
întrodus din ce în ce în diferitele provincii, precum în Moesia 
şi Dacia Traiană. Prin. forţa, lucrurilor, aci veneau tot felul 
de obiceiuri şi reguli din Bizanţ, | 

" Colonii erau oarmeni-liberi şi sclavi în acelaș timp: liberi |. 
faţă cu cei dal tncilea, putându-se căsători civilmente pu- -[! tând contractă” şi dobândi .pentru-_ei; sclazi faţă cu pământul. i. 
ce îl cultivă. Erau aşă de legaţi de acest pământ, în cât în 
“Gaz de fugă a colonului, posesorul: său îl puteă revendică, iar 
caz d : * o - z x. PA cel la care se giseşte eră dator să-l -restitue, să plătească
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fiscului o amendă şi să mai deă un om de aceiaşi valoare. 
Dacă colonul fugeă şi proprietarul nu-l gaseă, toi acesta, 

răspundeă pentru impozitul lui. 
Colonul posedă, pământul de cultivat în perpetuitate, 

plătind posesorului ceva în natură sau în bani. Cam aşă e erau 
clăcaşii înainte de legea rurală. 

Din punct de vedere economic, perpetuitatea era un bine, 
căci îndemnă pe colon la o bună cultură. 

Dacă, colonul aveă un pământ al său propriu, el plătea 

impozitul singur, personal. 

__ Dacă, proprietarul vindea proprietatea sa, eră dator să 

_o vândă împreună cu colonii săi. In altfel vânzarea era nulă, 

ca şi în cazul când proprietarul ar fi vândut colonii. fără 

pământ. 

Dacă cineva aveă două fonduri, putea să mute pe coloni 

fără a-i separă de capul familiei. 
* Deveneă cineva, colon prin naştere, prescripţie şi căsă- 

torie. Spiritul dreptului bizantin, de care âin fost foarte mult 

înfluenţaţi, era aşă de favorabil colonatului, în cât eră, des- 

tul o declaraţie pentru a deveni colon, fără însă, în sens 

contrariu, să poată cineva să iasă din colonat prin voinţa sa 

exercitată chiar în timp de 30 de ani. 
Mai multe legi barbare și humeroase texte din secolele 

al VIII-lea, IX-lea şi X-lea, ne vorbesc de coloni. Ast-fel în 

legea Alamanilor care erau o populaţiune. germanică sta- 

pilită între Main, Rhin şi Dunăre se vorbeşte decolonii Bi- 

sericei, căci la, noi cu deosebire mânăstirile aveau coloni, 

Rumâni şi ai Regelui, numindu-i ca şi jnrisconsulţi romani 

liberi. 

O curioasă asemănare de nume găsim la colonii din 

Țara. Românească, şi la cei din Franţa de altă dată. 
„Legea salică nu menţionează, cuvântul colonus, dar se 

ocupă de Romanus tributarius, adică Romanul neproprietar, 
colonul care locueşte la ţară. Simplul cuvânt Romanus în 
legea. salică, însemnează „homo possessor“. Din contră, într'o 
lege visigothică, tributarius însemnează colon !). 

  

1) Viollet, Hist. du dr. frangais, p. 305.
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Va să zică, colonii, cari la noi se numiau altă dată 
tondni, în Gallia după invaziupea francă se numesc 

„Dacă aceasta este formațiunea Şi evoluţiunea colona- * tului, pentru ce să, credem împreună cu D: Xenopol că colonii (Rumânii) au existat la noi numai dela finele secolului al XIII-lea încoace ? . 
Este sigur — de şi documente scrise pentru Tara Ro- mânească, privitoare la epoca anterioară secolului al XIII-lea, 

ne lipsesc —că, au existat la noi coloni înainte de această 
epocă. CC 

Ca şi în Europa occidentală, navălitorii, iubitori de pă- 
mânt, au pus mâna pe proprietăţi. Precum în Gallia superbii 
Romani de altă dată au. devenit supușii Francilor, aşă în : 
țara. noastră numele glorios de Romani s'a păstrat pentru | 
cei de jos, pentru supușii cuceriţi, de unde şi numele de 
Țară românească. 

| 358. Origina întemeerei Statelor române am văzut că este 
foarte discutată şi că D-l Onciul nu ăâdmite că Ţara româ- 
nească s'a întemeiat Ja, 1290, pri faptul descălicărei lui Radu 
Negru. Statul nostru este mult Trâi Vechii: ES frattuză din 
vechiuj” imperii” Români6: Bulgar" întemeiat: de Assanizi peste 
Dunăre. Aşă, fiind, 6ste firesc ca obiceiuri şi instituţiuni ee 
trăi“ dificolo de Dunăre, să fi fost şi dincoace. Intr'o carte 
de danie de pe la 1348 a împăratului sârbesc Stefan Duşan, 
publicată tot de către Haşdeu, vedem că e obiceiul de a se 
da Bisericilor Bumâni. „Şi dat-a.împărăţia mea (aceleaişi 
biserici), zice Dușan, pe Rumânii dela Bălteţi, anume Blaislav 
primilir, cu fraţii şi cu fiii săi. Constantin... Raian... Vlad... 

Bogdan... toţi cu fraţii şi fiii lor*!). L 
Obiceiul de a, da mânăstirilor coloni îl găsim foarte des 

la înipăraţii bizantini Aşă, Alexe, 1 Corineanul â dat'12 co- 
-—16ni, doisprezece rumâni cum s'ar fi zis în hrisoavele noastre 

- mânăstirei Sfântului Ion: Theologu. Dacă cu mult înainte de 
1290 găsim la Românii de peste Dunăre obiceiul de a se da 
bisericilor şi mânăstirilor coloni, cum eră altă dată în Franţa 

  

  

1) Arhiva Istorică, III, p. 104.
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les colons de V'Eglise; dacă e de netăgăduit faptul istoric al 
imitaţiuni aici de mai tot ce se făceă dincolo, pentru ce n'am 
admite că şi la noi au fost „Bumâni“ în sensul de coloni 
înainte de 1290, înainte: adecă de descălecare? 

In Moldova, colonii, care în Muntenia se numesc rumâni: 
poartă numele de vecini. Se pretinde că, numele acesta ar fi 

fost adus din Maramureș, unde amintirea şi limba, română 
erau mai vii. Cuvântul însemnează locuitor de sat, în lati- 
nește vicus, de.unde vicinus, vecin. Este mai plauzibil să 

admitem că acest cuvânt a existat în Moldova înainte de 

descălicăteare?, D-l Xenopol afirmă că la o epocă anterioară 

descălecărei „la, început 1), zice. d-sa, populaţiunea,- slavă a 

Moldovei a căzut în stare de şerbie, împreună, mai târziu, 

“cu mulţi din rumânii liberi. Tot d-sa ne spune că descăle- 

carea din Moldova a fost prietenească: „elementul năvăli- 

tor-nu cătă o întindere a stăpânirei, ci o mântuire a exis- 

tenței sale“. 
Dar prietenească a fost şi descălecarea din Muntenia. 

- Si cu toate acestea ea a produs şerhia ; şi negreșit, şer- 

bia. a dăinut şi în Muntenia a şi în Moldova şi prin urmare 

atât Muntenii cât şi Moldovenii au_căzut în „condiţiunile_co- 
lonatului din timpul jmperiului-roman-şi- bizantin. 

359. Gondiţiunea lor juridică. — Care eră condiţiunea, juri- 

dică a Rumânilor şi Vecihilor? Nu trebuesc confundați cu 

robii, întrucât chiar în imperiul roman colonii liberi se deo- 

sibeau de colonii robi. In adevăr, ei aveau oarecare perso- 

nalitate juridică: erau datori să muncească în cuprinsul 

moşiei pe care se aflau, fără să o poată părăsi. Dar dacă 

câştigau avere, aceasta le aparţineă, Rumânul şi vecinul 

aveau chiar un fel-de proprietate, căci nu puteau fi goniţi 
fără, voia lor de pe pământul pe care se găseau, cu alte 

cuvinte, nu li se puteă luă pământul. 
Rumânia, aveă un caracter de realitate şi perpetuitate. 

De aceea vedem următoarea formulă în rumânia voluntară: 

«Să'i fiu rumân cu feciorii mei şi cu toată moşia mea». Vă 

să zică Rumânul: rămânei, proprietar al moşiei. Tot din 
  

DT, II p. 57.
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această cauză cel ce eşeă din rumânie, își reluă şi moşia „Sau partea lui de moșie. Și chiar când Rumânii se luau dela un proprietar, Biserică sau. particular Și “se dau altuia, se dau cu moşiile lor. Astfel a.făcut Matei-Vodă Basarab!). Rumânia a fost mult timp o stare de fapt, care ame- „ninţă nu să dispară, dar să slăbească, prin faptul că, țăranii, fiind prea exploataţi, au început să 'fugă sau peste fruntarii sau după moşiile boereşti pe cele mânăstirești,. unde erau 
mai blând trataţi. Atunci Mihaiu Viteazul, pentru ca să mul- 
țumească pe boeri, de care avea şi trebuinţă în răsboaiele: 
sale, dete așezământul său din 1595: prin care dispuse: Cum 
fiecare (ţăran) pe unde va fi să fie tecinic unde 'se află. 

Acest aşezământ e reamintit 'de. mai mulţi Domni, ce . 
vin după Mihaiu, sub numele de Legătura lui Mihaiu Vodă?). 

300. Moşneni şi răzeși. — Colonatul nu eră condiţiunea 
generică a țărănilorzAlături de Rumâni şi Vecini, sunt mulți | 
țărani cari işi păstrează moşiile lor. „Unii dintr'inşii: sunt 
succesori în stare de indivisiune, alţii sunt boeri sau boernași 
retraşi la ţară. In Muntenia ei se numesc moșneni, în Mol- 
dova răzași (dela -mmoși şi heredes). . Altă dată ii găsim - sub 
numele slav de Kneji. II a 

Mulţi din moşneni cad în rumânie din -causa,' mizerici 
şi a groutăţilor vieţei. : DA 
„In rumânie cad ci cu moşia lor. Se întâmplă însă, câte 

o. dată să cadă numai ei, dacă işi înstrăinează moşia. Aceasta 
„pare a [i fost cazul ' obicinuelnic rar al căderei în robie, ca 
şi Țiganii, deşi altă dată eşiă numai omul din „iuninie, 
fără moşie. i:ră-un mijloc de a se liberă, abandonând pr 0- 

j a-posesie celui puternice. 
pe ma unor răserale de ţărani şi a. numeroaselor . 
emigraţiuni.cari au scăzut populaţia țărei, Adunarea iărei 

ată j ; lui -1746 la mitropolie, luând în 
convocată in toamna anu a hotărît desrobirea lor de pe 
cercetare plângerile țăranilor, a hotărit desro te Li. 

moşiile cumpărate, cu ei cu tot, plătind. fiecare cap «e 

  

:) Documentul 

pag. -+40. _ 

2) Penlru Moldova, vezi 

Xenopol, III, p. 508. 

SVU3S 

din 1608, Condica Logofeţiei, citat de Xenopol, II, 

actul lui Barnowski pentru vecinii ce tug, 

23
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milie câte 10 lei despăgubire. In urma acestui măreț act na- 
țional, Constandin Nicolae Mavrocordat, pentru a regulă ra- 
porturile ţăranilor cu proprietarul, a publicat Urburiul său !). 

In Moldova desfiinţarea vecinilor sa făcut de către 
Obşteasca Adunare, întrunită la 1749 la. Biserica Trei Erarchi. 
Dela Mavrocordat încoace, cuvintele de: rumâni şi vecini 
dispar. De acum „veri-cari din rumâni, ori mânăstirești, ori 
boereşti vor fi fost înstvăinaţi . de pământul acesta, aceia, 
vrând să se întoarcă la pământul patriei lor, să' se aşeze 

„unde le: va fi voea, şi de rumânie să fie slobozi și ertaţi să 
vie chiar la Divan ca să-și ia carte de slobozenie“. 

La mulţi din Rumânii liberaţi li sau luat moşiile, lă- 
sându-li-se numai libertatea persoanei. Acest abus s'a făcut 
în basa chiar a unei încheeri a Obştescei Adunări. 

331, -Epoca fanariotă. — In epoca fanariotă domnii înce- 
tează de a mai fi electivi şi pământeni:. domnii se numesc 
la Constantinopole, pentru scurtă durată, prin înrâurirea 

banilor și. intrigilor. Vechile instituţiuni politice dispar şi se 
înlocuesc prin altele. 

Această, epocă, deși socialmente este o epocă de deca- 
denţă, caracterizată prin abusuri şi spoliațiuni, e însă o 
epocă de progres din punctul de vedere al dreptului public, 
căci instituţiunile de stat iau forme mai determinate; noțiu- 

nea de. stat face un. pas înainte. Tot ce s'a scris până acum 
„asupra epocei fanariote s'a scris mai mult sub resentimentul 

naţional. Se va recunoaşte odată că epoca fanariotică deși 
a adus mult rău, dar a avut şi partea sa, de progres, ca 
sistern de guvernământ. Fanarioţii în mare parte erau oameni 
rafinaţi şi instruiți. Guvernământul şi administraţiunea în 
fapt. în epoca. fanariotă, sunt rele, . spoliaţiunilu se, esercitau 
pe o scară foarte întinsă, moravurile erau corupte; dar în 
drept ei au întemeiat 0 organizare politică mult mai deter- 
minată decât în epocile anterioare. 

In această epocă, domnii fanarioți - cmişcându- se după 
instrucțiunile secrete ce aveau dela Constantinopole» şi ur- 
mând impulsiunea stării lor sufieteşti, morale şi intelectuale 

  

1) Magusinul Istorie al lui Laurian și Bălcescu, iom. II, pag. 292.
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«au făcut să dispară una câte 'una -din tabernacolul vechilor noastre aşezăminte, legile cele mai esenţiale în conservarea naţionalităţi noastre, înlocuindu-le cu altele». Să nu credem insă că tot ce venei din vechiul imperiu bizantin ră numai grec. «Cea mai mare parte din domnitorii fanarioți şi: cea mai mare parte din familiile ce-i însoţiau la venirea lor în * Principate nu erau Greci, cum îi numesc unii cronicari, ci Italieni sau cuţovlachi; Mavrocordatti, Mauro (Cozoni), Ver- gatti, Lapatti, Calligari, Lahovari, Pardicari, entura, Cosa- dini, Sordoni, Plaghiano, <Morusi, Carussi, Coressi, Verussi, „ Derussi, Leventi, Cerlenti, Cincu; Geni, Nottara. Alţii erau - 

suprimă impozitul asupra preoţilor. 

români din Macedonia, după cum ne-o spune semnificaţiunea 
si terminaţiunea numelui lor: Vlahuţi, Darvari. Disescu. 
Ţeava, Musicu, Goga, Moscuna, Ciomaga. Cianaca, Boscu, 
Castrişu, Aurelu, Duca, Vergi, Giuvara. Dumba, Patciura, 
Bardaca, Viliu, Tulea, Venetti.-Dar atât cei dintâi cât şi cei 
„din urmă erau greciţi: naționalitatea lor sburase cu ocasiunea | 
creşterei lor prin şcoalele greceşti din Constantinopole» 1). 

"362. Reforma, lui Constandin Mavrocordat. — In epocă fana- 
riotă e importantă reforma lui Constantin Mavrocordat pri- 
vitoare la gestiunea financiară, la imposite, boerii și condiţia 
țăranilor. a | 

La 1741 după o înţelegere prealabilă a Domnului cu 
fruntașii ţărei sa convocat Adunarea. generală .și sa votat 
următoarele reforme, promulgate nu numai pe calea tiparului 
dar aduse şi cirect la cunoştinţa norodului prin citiri la 

târguri şi în biserici: a N II 
1. Se întocmeşte o comisiune care la începutul fiecirui 

an, să ia socoteli de venitul. și cheltuelile mânăstirilor. se 

sub formă de daruri 2, Veniturile ce primiau boierii FI 
potrivită cu venilul de se' suprimă, rânduind fiecăruia leafă 

re a fost lipsit. | N - DI 
co 3. In locul căpitanilor de judeţe se orânduesc îspruzniri, 

cu atribuţiunca, între altele, de a proteja pe ţărani. contra 

upriri i Sar: ă acenţii administralivi şi asupririlor ce li sar face de către agenţii : 

contra mâncătoriilor cu ocazia cislei. , 

Vechile înstiluțiuhi ale României, p! 415. 
  

1) Ioan Brezoianu.



4. Dăjaiele pe cari ţăranii după moşiile boerești le de- 

deau până atunci proprietarilor, se transformă în dăjdii către 

visterie. 
5. Văcăritul, pogonăritul, peceție, ploconul,. bairamul, 

peşcheșul se suprimă. 

6. Dăjdiile se vor răspunde la locul unde domiciliază 
dajnicul iar nu aiurea: Se aşază că fiecare ţăran să deă, 
câte 10 lei pe an, în 4 sferturi, câte unul la trimestru. Până 
astăzi a rămas în limbagiul. popular, la ţară, expresiunea 
de plata sfertului. 

. In fine, Constantin Mavrocordat contopeşte la un loc 
tesaurăl. public cu caseta lui particulară, făcând o singură 

__casă, din care plătea tributul Porţei 'și cheltuelile statului, 

iar restul rămânea în profitul lui !). 
Câteva luni dela promulgarea acestei reforme, Poarta în- 

locueşte pe Constantin Mavrocordat, şi la 1744 când acesta 
se-reîntoarse din nou pe tronul României, găseşte ţara des- 
„populată: prin emigrarea ţăranilor asupriţi şi impovăraţi de 
dăjdii în intervalul cât el a, fost detronat. Adunarea obştească 
fiind imediat convocată, ia, în primăvara- anului 1746 mai 
multe - hotăriri' prin cari: scuteşte de dăjaii în timp de şease 
luni pe ţăranii :cari se vor reîntoarce în, patrie, le îngădue 

să se aşeze pe ori-ce moşie vor voi, cu singura condiţiune 

de a lucră proprietarului șease zile pe an şi a-i da dijmă 
din semănături şi altele. 

“Imediat după plecarea. lui Mavrocordat reincep iarăși 
“ asupririle și angaralele, ţăranii fug din: nou; sunt iar readuși 

în țară cu concesiuni reacordate şi aşă se continuă, înainte. 

La 1780 s'a promulgat ultima lege, agrară din secolul 
XVIII. In: virtutea, acestei legi locuitorii ţărani au să lucreze 

proprietarului moşiei pe care; locuesc câte 12 zile pe an; se 
hotărăşte apoi-:în detaliu zeciuiala, otaşniţa, taxele pentru 

stupi, capre, “râmători şi celelalte: o întreagă. lege agrară 

prin_care se fixează drepturile şi datoriile sătenilor cu pro- 
prictarii. - | 

“903, Diferite așezăminte. —Tot în secolul XVIII, Ja 1764, 

  

:) Idem.



357 
sa promulgat în Moldova așezământul lui Gr. A. Ghica pentru interzicerea jidanilor de-a luă cu arendă moșii, 'ha- nuri, cârciume și chiar de a locui prin sate, din cauza pe- ricolului naţional ce rezultă din imoralitatea lor pe .toate căile de activitate. 

_ Anul 1764 e însemnat şi în istoria ţărei românești :prin aşezământul lui Ștefan Racoviţă, prin care se interzice străini- lor de a aveă drepturi politice şi civile. Racoviţă văzând că „Năvălese în ţară o mulţime de străini, unii svârliţi din pa- tria, lor pentru multe feluri de răutăţi şi blestemăţii ce fă- 
cuseră acolo, alţii cojocari, croitori, simigii, brutari sau fără 
nici o ocupaţiune, văzând că aceştia se însoară cu fete pă- 
mântene şi chiar de boeri, ajungând prin aceasta, Ja dregă- 
torii : însemnate, interzice ori-ce căsătorie dintre un străin 
cu 0 pământeană, sub pedeapsă de expluzare, confiscaţiune și 
dare în judecată a părinţilor, nașilor, preoţilor. Apoi inter- 
zice străinilor dreptul de a cumpără moşie, viă, casă, etc.!). 

In fine o ultimă reformă din secolul XVIII e aceea a 
lui Ipsilante, privitoare la administraţiune şi justiţie. 

„ Alexandru Ipsilante la 1776 publică un aşezământ de Po- 
liţie rurală, reorganizează unele funcțiuni administrative, cre- 
ează demnitatea de are logofăt de obiceiuri adică mareșal 
al Curţii, şi ia o mulţime de dispoziţiuni relative la justiţie, 
promulgând şi Pravilniceasca condică, alcătuire de legi pe baza 
dreptului bizantin şi obiceiului pământului. | o 

364. Reapariţia domniei pământene. — Ideile” revoluţiunei 
franceze dela 1789, care încep a pătrunde Şi în principate, 
puţin câte puţin, şi revoluţiunea lui Tudor Vladimirescu po 

de altă parte, scăpară țara de epoca fanariotă, Moravurile 
şi instituţiunile politice încep a se schim E: rin ratatul 
dela Cetatea albă, în Basarabia, mijlocit între 7 urla și susia 
la 26 Septemvrie 1822, Turcia se obligă a obser vă egiimin tele 

le relative la Principătele române respectând astfel ve n 
îivilegiii şi hatişerifuri. De acum înainte, Adunările gener ale 

confirme. Din nenorocire, se mai: adaogă «a | 

  

1) Brezoianu: op. cil.
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grave şi adeverite, Rusia reservându-și dreptul de censură 
asupră-le prin consulii săi». In aceste cuvinte se întroduce . 
în mod subtil dar legal, protectoratul rusesc. In prima parte 
a tratatului se proclamă oare:cum autonomia ţărei, dar în 
a doua parte se pune în locul suzeranităţei Porţei, supra- 
vegherea rusească. Aceeaşi putere care la 1812 ne răpise 
Basarabia, acum voiă să ne proteagă. 

Prin tratatul dela Adrianopol din 14 Septembrie 1829 
dintre Rusia, şi Turcia, se stipulează din nou autonomia Prin- 
cipatelor cu o modificare însemnată: «Domnitorii principa- . 
telor au să fie aleşi: în loc de şeapte ani, pe viaţă, afară de 
cazurile când ar abdică de bună voie sau ar fi destituiţi, 
potrivit convenţiunei dela Cetatea albă». Rusia își menţine 
dreptul de a chezăşui prosperitatea, principatelor, adică pro- 
tectoratul de fapt şi imixtiunea în afacerile interne ale ţării. 

Pentru reorganizarea principatelor se numiră două co- 
misiuni, una pentru fiecare principat, care să lucreze la, noile 
coduri, la noua organizaţiune. Comisiunile au lucrat la în- 
ceput sub preşedenţia lui Mintzialsi, consulul rus, şi mai 

târziu a lui Kisselef, generalul armatelor cari ocupau prin- 
cipatele. Aceste comisiuni lucrau, negreşit, sub inspiraţiunea 

Rusiei. După ce sau-trimis proectele la Petersburg spre 
confirmaţie—censurarc, sau pus în deliberarea Adunărilor 

obşteşti. 
" Aceste Adunări, convocate la Iaşi şi la Bucureşti la 1831 

nu se alcătuiau din deputaţi aleşi, ci-din episcopi şi boeri 
numiţi de-a dreptul de Domni. Sau: găsit totuşi printr'inșii 
şi oameni independenţi, precum |. Câmpineanu, cari au pro- 

testat înpotriva amestecului. Rusiei în autonomia ţărilor în 
cazul de conflict în Adunarea generală sau între Adunare 
şi Domn. , | 

365. Regulamentul Organic.—Codicele, cunoscut sub numele 
de Regulament organic s'a votat de Adunări şi pus în vi- 
goare la, 1831. In'timp de 27 ani a, ţinut loc de constituţiune, 
de lege fundamentală a Principatelor. Multe din dispoziţi- 
unile Regulari&itulii organic, cari nu sunt de ordine con- 
stituţională au rămas în vigoare până la promulgarea, noilor - 

legi la 1864 ; unele- dintr'insele se mai aplică şi astăzi, mai 

1
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cu scamă în materie administrativă, cum ar A dispoziţiunea relativă, lu alinierea. şi la intrumusoţarea străzilor. Acest codice regulează alegere. Domnului, care după tratatul dela Adrianopoli, trebue să fi pe viaţă. Alegerea se face de cttre o adunare extraordinară convocată ad-hoc, ŞI compusă în Valahia din 190 membri, iar în Moldova, din 132 membri, compusă din Mitropolit ca președinte, din cpi- „_SCOpi de diocese, hoeri de rangul întâiu în majoritate și alţii. Domnul nu se puteă alege de cât dintre boier'i ; se cerea să aibă vârsta, de cel puțin 40 de ani și să aparţie unci fa- milii nobile. 

Capitolul II prevede constituirea. unei rlunări_generule compuse din 43 de membri întrunind ânume calităţi_și_aleşi pe cinci ani. Această adunare convocată la | Decembrie. în fie-care an, hotărăşte bugetul, anului viitor, controlează ve- 
niturile şi choltuelile statului, face diterite legi. ” 

Capitolul III ălcătueşte un nou sistem financiar în locul 
impositelor cari atunci erau exagerate, nedrept împărţite şi 
cu un mod de. percepere ineficace, străgănitor. Organisează 
apoi contubilitatea în casieriile statului, instituind un controlor 
general, cum am 'zice astăzi, Curtea de Compturi. Fixează 
într'un chip mai cuvenit lefile funcţionarilor. a 

In capitolul 1V'se' stabileşte un consiliu administrativ 
compus din ministerul de interne, finanţe şi din secretarul 
de stat. | a o 

Capitolul V stabileşte principiul libertăţii comerciului, cu 
restricţie pentru hrana locuitorilor -în caz de foamete; re- 
ce ă căile de comunicaţie. |. , „a 
Suaze tei “vr prevede măsuri sanitare contra epidemilor. 

Capitolul VII tratează despre organizarea, funcţionar ca 

şi competinţa tribunalelor, separând puterea judecătorească, 
le cea, administrativă. EL stabileşte tribunalele de district, 
de Cui i ătoreşti în : Bucureşti şi Craiova şi o Inaltă 
două Curți Judecătoreş în Casaţie se făcea de Domn care, Curte de apel. Recursul în as: >, - . hi 

2 ărâ Inaltei Curți sau trimeteă pricina sau confirmă hotărârea 
înaintea unei Curți, numită -de-revizuire 'ce se adună odată 

ci 

z 

ă, şi care j a în ultimă instanţă. Curtea pe an, la epoca fixă, şi care judec 

N



360 

de revizuire se' compuneă din câţiva membri ai adunărei 
generale şi dintr'un număr egal de judecători de Curţi.. 

„Capitolul VIII se ocupă de numirea şi înaintarea în func- 
[iunile publice, de instrucţiune şi de principiile unei uniri 
mai strânse între principatele Valachiei și Moldovei. Vedem 

că regulamentul organic, deşi lucrat sub auspiciile Rusiei, 

cu toate acestea avea dispoziţiuni privitoare la unire. 
„In capitolui IX se, tratează despre organizarea miliției 

naționale. -- AA 
” „La aceste deuă capitole cari alcătuesc corpul regula- 
mentului organic, sa mai adăogat tot atunci o aneză, COm- 
pusă din 14 legi privitoare la drepturile de pensie, lă păs- 
trarea actelor civile, la, recrutare şi la organizarea, coasiliilor 
municipale în diferitele orașe şi târguri din principat. 

Din această succintă expunere a conţinutului regulamen- 
"tului organic, putem vede însemnătatea cea mare a lui, căci - 
cuprinde întreaga organizare politică și administrativă a sta- 
tului. Regulamentul organic_e primul pas-spre=regimul.con- 

stituțional parlamentar de astăzi; în_el găsim, negreşit cu 
resticţiuni, dar găsim Tai toate principiile din constituţiunea 
actuală: separaţiunea puterilor, reprezintațiunea naţională 
cu dreptul de a votă impozitele și budgetul, începuturi de 
descentralizare, indenpendenţa magistraturii şi altele. 

“Regulamentul organic din punct de vedere politic are 
însă defecte capitale: | a 

| a) pentru că e opera străinilor, şi într'o ţară liberă 
constituțiunea nu irebue să vie dela: străini; 

4) consacră oarecari prizeligii ale boierilor; le dă pre” 

ferințe atât în funcțiunile judecătoreşti cât și în adunarea . 
legiuitoare. - NI 

Dela, regulamentul :organic încoace, încep să se ţină 
acte de stare civilă, să se stabilească. şi amelioreze comuni- 
caţiunile, să, se vegheze la sizuranţa” publică, comerciul și 

agricultura iau un mare avânt prin stabilirea porturilor și 
sloboda navigaţiune a Dunărei !). 
  

') Ca să putem cunoaşte binefacerile pe cari lo-a adus Regulamentul 
organic, şi cum s'au executat diferitele lui măsuri, e foarte interesant 
ra) ortul făcut de Barbu Știrbei către ILisselef asupra stărei Valahiei în 
1832; il găsim publicat în Convorbiri Literare pe anul 1559.
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366. Urmările regulamentului organic. — Odată cu promul- garea Regulamentului organic eră necesitate ca să se dea ŞI un Domn ţării. In ce priveşte însă suirea lui Alexandru Ghica pe tronul Munteniei, nu. încape îndoială că ca a fost . făcută prin inrăurivea hotăritoare a Rusiei, al cărei protec- torat cra o instituţiune europeană, creată prin tratate inter- naţionale. 
Această invrăurire se învederează şi mai mult prin o serie de fapte cari trebuesc răținute, pentrucă ne vor servi în comparaţiunea ce vom stabili între epoca lui Bibescu-Vodă 

Şi cea anterioară. - 
Cel mai insemnat fapt, care caracterisează domnia lui 

Alexandru Ghica, este, din nenorocire, influența străină, 
exercitată prin consulul rus Rucinann, care a crezut, la un 
moment dat, că poate să facă a se învui de însăși țara pro- 
tectoratul rus, schimbându-se legislaţiunea internă a țării. - 
Domnul Ghica, neavând puterea de rezistenţă, ajută el însuşi . 

“la schimbarea legislaţiunii ţării, recunoscându-se dreptul de. 
control al guvernului împărătesc rus în afacerile interne ale 
noastre, cu toată energia desfăşurată în Obşteasca Adunare, 
de acei cari formau partidul naţional, în fruntea căruia eră 
chiar Bibescu. Isbânda aceasta nenorocită s'a obţinut prin 
însăşi presiunea străină, a Porții, pe care o găsim atunci 
alături cu lusia. Eră aceasta ceâ mai grea lovitură dată 
autono:niei ţării, căci se violă în mod formal vechiul drept 
public românesc, cars altă dată cniar nu fusese pus iii dis 

_-Guţiune-cevace-ni-se_discută și viola -acum-erii_ însuşi exer- 
xterne. cițiul suveranității interne, iar nu numai al celei 

“Un Trancez, inspirat «de cele mai bune sentimente, 

Vaillant, care, prin scrierile .lui, contribuia la creşterea 
influenţii franceze şi simpatiei noastre pentru Franţa, este 

rău privit şi' nevoit să părăsească ţara. Opiniunea publică 

este astfel din nou surescitată. a . Di 

-—  Slăbiciunea, neputința de a rezistă la ceeace eră pro- 

tectorat rusesc, peste limitele instituţiunii europene, se ma- 

nifestă şi mai mult cu ocaziunea formării societăţii filarmonice 

și a Teatrului, pe care Ghica o descuragiază şi chiar îm- 

“pedică de a lucră, prin retragerea subvenţiei. . 

  

j
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La anul 1839, - Mol6 numeşte consul al: Franţei, la noi, 

pe Billecocq, un fost revoluţoinar.. Cu temperamentul omului 

-de agitaţie, Billecocq trece marginele datoriei sale profesio-. 

nale. Se. amestecă în luptele noastre politice, devine amicul 

personal al lui Ghica, îl împinge spre acţiunea partidului 

extrem, cu ocaziunea mişcărilor dela, Brăila, în loc de a-l. 

consiliă să împace spiritele, în acele grele momente ale po- : 

liticei externe. Nemulţumirile. cresc. Un partid cu Bibescu 

“în frunte, atrăgeă atenţiunea -spiritului public asupra con- 

diţiunilor ţăranilor, asupra magaziilor de rezervă, cari de- 

veniseră un mijloc de abuzuri, asupra proastei stări a dru- 

murilor, a injuștei aşezări a impozitelor, a, violării separaţiei 

puterilor şi a corupţici judecătorești. 

Și atunci, pentrucă o politică echivocă nemulțumeă și 

opinia publică politică şi ţara, o anchetă încuviințată de 

Poartă şi condusă de Șuhib-Eitendi se. termină prin înda- 

“torirca pentru Ghica de a se retrage. 
In urma acestei retrageri vine momentul ca dispoziţiu- 

nile salutare din Regulament pentru Domnia, pământeană să 

se realizeze: visul dovine o realitate. Atunci se face alegerea 

lui Bibescu. .. | 

367. Domnia lui Bibescu. — Sub Domnia lui Bibescu sa în- 

- ființat o şcoală normală -pentru a. forma, profesori: români. 

Icea, eri bună Din nefericire, zice Bolintineanu, şcoala nu 

aveă nimic românesc. Aprecierea aceasta nu e tocmai exactă, 

căci limba română nu eră cu totul exclusă. Se preda în mod 

lăturalnic; principalele cursuri se făceau în franţuzeşte, pentru 

ca să, se întemeieze influenţa franceză şi să se întrebuințeze 

cărţile franceze, până se vor publică cărţi româneşti. Bolin- 

tineanu ne mai spune că lui Bibescu se datorește cel dintâi 

act al Unirei, şi că revoluţiunea dela 1848 nu a fost indrep- 

tală contra lui Bibescu, ci contra Rusiei. | 

, «Națiunea a voit să-l ţie pe tron. El singur a plecab». 

“Fac această, citaţiune pentru că este un argument preţios în 

cercetarea spiritului revoluţiei. In lipsă de suficiente probe 
scrise, trebue să ne referim la testimoniul personal pe care 

oamenii demni de credinţă pot să ni-l dea. 
“Studiul dreptului a fost de mare folos, nu numai lui Bi-
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bescu inainte şi după Domnie, dar Şi Țării. Bibescu a fost unul din cei mai inteligenţi colaboratori ai Regulamentului organic. SR In lucrarea Regulamentului organic este ceva care pune înt”o lumină admirabilă pe Bibescu, pentru că a făcut să triumțe principiul suveranităţii teritoriale în materie penală. AR Astiizi este un lucru elementar că, legile penale se aplică în toată întinderea teritoriului, că judecătorii români sunt singuri competinţi de a judecă infracțiunile comise. in .Ro- mania, Şi că estradiţiunea nu poate să se facă, pentru delic- tele comise de naţionali pe teritoriu. Dar acest mare. prin- cipiu nu a fost totdeauna recunoscut. La facerea regulamen- tului organic s'a ridicat o mare cestiunc, aceea de a se şti dacă cei care calcă prescripţiunile lui asupra carantinei au să fie pedepsiţi, cu ce pedeapsă,. şi de cine au să fie judecaţi. După art. 205 al Regulamentului organic, delicuentul strein, în materie de carantină, trebuia să fie judecat în ţară de către consulul său. Lui Bibescu, . pe atunci director Ia 
Ministerul de interne, îi revine un mare merit. 

In corespondenţa urmată Și, expunerea principiilor de 
drept public intern garanțat Țării, Bibescu făcu dovada de- 
plină că Principatul se bucură de întreaga autonomie in ce 
priveşte juridicţiunea, şi că; consulii streini nu pot judeca pe 
streini nici chiar în materie de cărantină. ia 

——— Bibescu vodă a dat dovezi de oarecare independenţă ; 
el a îndrăznit să se opună -pretenţiunilor egumenilor greci, 
el a desfiinţat Epitropia sfântului Mormânt, persoană morală 
recunoscută pe vremea lui Mircea Vodă “chiar de către ob- 
şteasca Adunare. | a 

Un alt fapt însemnat al Domniei lui Bibescu, este des- 
fiinţarea vămii. între--Moldova. şi Muntenia şi triumful auto- 
nomici_ţării_în_materie_de-convenţii vamale. , 
“In călătoria ce a făcut la Poartă Bibescu a obţinut dela 

poartă să nu fim trataţi ca parte integran i din imperiul 
Otoman, ci mărfurile să plătească, când vin la Tie 
majorată de 3 la 5. El lucrează cu Rusia contra ureei ei 
Turcia contra Rusiei şi cu Austria contra ambelor : 

i economice. | ntru succesul cauzei no | | _ 

pe Tot lui se datoreşte şi ideea actualului art. 9 din Con
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slituţiune, în ce priveşte pe Moldoveni. Ei încuviinţează ca 

Moldovenii să dobândească toate drepturile politice în Valahia, 

prin simpla cerere a lor, unită cu stabilirea de fapt pe teritoriu. 
Bibescu Vodă care cră jurisconsult, dă impulsul la al- 

cătuirea a mai multor legi utile, cum ar Îi legile privitoare 
la embaticuri, drumuri, fântâni, reparaţii de monumente pu- 

” blice, orgânizârea armatei, Etoria spitalelor civile, “Teatru, 
învățământ şi altele, cu mai mult.suu mai -puţin caracter 

democratic care eră în spiritul timpului. 
36S$. După 1848. — Tratatele de la Cetatea Albă şi Adria- 

nopole, prin cari se stipulă respectul vechei autonomii a țărei' 

nu au fost mult timp respectate. In urma evenimentelor dela 
1848, când sa proclamat un guvein provizoriu: şi s'a pro- 
mulgat şi o constituţiune cu declaraţie de drepturi şi orga- 
nizare politică pe bazele regimului representativ, Rusia ş 
Turcia au subscris la Balta Liman, în primăvara anului 1819; 
o convenţiune pe timp de 7-ani, convenţiune prin care din 
nou se viola principiite vechii autonomii, de oarece însăși 
noii Domni (Barbu Știrbey şi Gr. Ghica) se numiră de cele 

două puteri 1). 
Această violare a dreptului public român nu fu de lungă 

durată, graţie şi evenimentelor pâlitice cari sguduiră întreaga 
Europă. Aceste evenimente cari au produs resbelul Crimeei 
din 1854, se termină prin tratatul de la Paris din 15/20 Marlie . 
1856. Din stipulaţiunile acestui tratat, două sunt cu deosebire 

"de o mare însemnătate pentru Români: 
” 369. Tratatul din Paris. — Intâi, Rusia renunţă la protec- 
toratul ce exercită asupra ţărilor şi la orice amestec în afa- 
cerile noastre interne. De acum înainte, Principatele se pun 

sub garanția colectii a celor şeapte puteri semnatare: Franţa, 
Anglia, Italia, Prusia, Turcia, Austria și Musia. 

A doua dispoziţiune care ne interesează tot din acest 

tratat, e aceea, care asigură libertatea navigaţiunei pe Dunăre. 
La congres, plenipotenţiarul francez, Valew'slky, propu- 

  

1) Prin tratatul de la Balta Liman ( Maiu 1849) se stipulează că 

Domnii Principatelor să fie numiţi de către Poarlă pe termen de 7 ani, 
Adunările obşteşti atât cea ordinară cât și cea extra- ordinară să fie 
desfiinţate şi inlocuite cu Divanuri.



365 | N Sase a se admite unirea ambelor -principate” întrun singur stat, unirea personală, sub un domn străin şi ales dintr'una: “din familiile suverane din Europa. Delegații Angliei şi Sar. diniei au aderat, însă reprezentanţii . Austriei şi Turciei se opuseră. „Austriei îi conveneă divisiunea, căci întotdeauna, se domină mai ușor statele izolate şi împărţite. Ea pretexta dorinţele şi interesele Românilor! N Ivindu-se neînţelegeri în Congres asupra punctului acesta, sa hotărât prin art. 23, al 2 că: «Spre a se stabili un com- . plect acord asupra revizuirei legilor şi statutelor din. Prin- cipate, o comisiune specială, asupra alegerei căreia se vor înţelege inaltele puteri contractante, se va adună, fără în- târziere, la Bucureşti, cu un comisar al Sublimei Porţi. A- 
castă comisiune va aveă de scop sii studie starea actuală a principatelor şi să propue bazele viitoarei lor organizaţiuni». 
Cu alte cuvinte, Congresul hotări să consulte însuși poporul 
român, ca să spue ce vrea: unirea sau păstrarea statului quo. 

3710. Divanurile ad-hoc. — Această comisiune compusă din 
delegaţii. puterilor, s'a întrunit la Bucureşti în Martie 1857; 
fapt care se știe că a produs o impresiune mare, pentrucă 
„după alâtea zecimi de .ani ţara se vede consullată în privinţa 
destinelor ei. Totdeodată s'au convocat, conform art. 24 a] 
tractatului din Paris, Divanurile -ad-hoc. Art. 24 dispune că 
«Majestatea Sa Sultanul promite de a convocă imediat la 
fiecare Jin cele două provincii, un Divan ad-hoc, compus 
aşa cum să constitue reprezentaţiunca cea mai exactă a inte- 
reselor tuturor claselor societăţii. Aceste divanuri vor fi che- 
-mate a exprimă dorinţele populaţiunilor n ceeace priveste - 
organizaţiunea definitivă a Principatelor». | 

Aceste divanuri și-au arătat dorinţele lor form ulând Pro- arame conform cu Declaraţiunea celor patru puncte, adică: 
= :1, Respectarea autonomiei principatelor, conform stipu- 
laţiunilor încheiate cu Poarta la 4393, 1460, 1511 Și 1634. e 

. 2, Unirea Principatelor într'un singur stat sub numele 
de România; teritoriul său fiind neutru. 

3. Alegerea unui principe străin. - | cu urări 
“4. Organizaţiunea .regimului conștituționa cu gu 

representaliv. ..
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371. Unirea Principatelor. — Divanurile ad-hoc s'au închis 

pe la. finele anului 1857. Comisiunea europeană mai stătu 
“câtva: timp în ţară. După aceasta, Congresul se deschise din * 
nou la Paris, şi la 7 (19) August 1858-semnă Conzenfiunea 

constituțională a Principatelor, conform art. 25 al. final al 
tratatului de Paris. 

Acest act european a foșt câţiva a ani noua a Constituţiune 

politică a ţării Româneşti şi a Moldovei, Constituţiune așezată 

pe temelii mai democratice, mai liberale decât Constituţiunea 
precedentă numită Regulament Organic, Constituţiune însă 
ce ne fu dată tot de străini. 

Convenţiunea din 1855 creă un fel de dualism între Va- 
lachia şi. Moldova, pentrucă ne ţinând socoteală de dorinţele 

* exprimate de Divanurile ad-hoc, a unit Principatele. sub 
forma a două state distincte, având fiecare_un prinţ, deo- 

sebit. In acelaş timp însă, Convenţiunea prin întocmirile sale, 
prepară uniunea personală și. reală a celor două ţări. La 
aceasta, a contribuit mult faptul bine 'chibzuit de a alege în 
fiecare Principat pe acelaş. domn: votul dela 5 Ianuarie 1859 
în Iaşi a fost dat în persoana lui Cuza, şi cel dela 24 Ia- 
nuarie 185 în București, tot lui Cuza: Contopirea întrun 

singur Stat s'a făcut în mod definitiv la 24 Ianuarie 1862, 
când se stabili să fie pentru Principatele-Unite, numite de 
acum înainte Româniu, o singură Adunare legislativă, cu 
un Singur minister, capitala, ţărei fiind: Bucureşti. Dela 5 Şi 
24 Ianuarie 1559—24 Ianuarie 1862, Domnia 'lui Cuza poartă 
numele de. Domnie separată, cu două Camere și două mi- 
nistere. 

Noua stare politică de lucruri fa recunoscută. chiar de 
Poartă printr'un firman, în „conformitate cu art. 25 din trac- 

tatul dela Paris. .. -. -. 

Inainte de a vedea cât timp a stat în picioare Constituţia 
pe care ne-a dat-o -Europa, să cercetăm în: treacăt principa- 
lele sale dispoziţiuni. .. : 

Convenţiunea reamintind vechile Capitulaţiuni, a creat 
un dualism din Principatele-Unite, puse sub suzeranitatea 
Sultanului. Puterile publice se exercitau .în. fiecare Prin- 
cipat de Domn (Hospodar) ales pe viaţă şi de o Adunare
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electivă, Cu concursui comisiunii centrale. Comisiunea accasta se aseamănă oarecum cu Delegaţiuni!e austro-ungare, ea re- prezentă interesele politice ale ambelor principate. Ea eră păziloarea nouei constituţiuni, aveă iniţiativa tuturor legilor de interes general, comun, Şi pe cari le comuniti, Adunări- lor. Erau privite ca legi de interes general toate acelea cari aveau de obiect unitatea. legislaţiei, "înfiinţarea, menţinerea sau. îmbunătăţirea unirei vamale, -a poştelor, telegratului, fixarea cursului monetar Şi deosebitele materii de folos pu- blic, comun ambelor Principate. Comisia centrală resida, la Focșani. Ea se compuncă din 16 membri, 8 moldoveni, şi 8 români; patru se numeau de către Domn, iar restul de patru se alegeă de fiecare Adunare din sânul său. - | Din lucrările comisiunei centrale foarte important pentru noi e proiectul de constituţiune lucrat de M. Kogălniceanu, 

Şi contra-proicctul la care a daţ naştere acest proiect. 
” Puterea judecătorească era î ncredinţată magistraţilor nu- miţi de Domn. Art. 38 a dispus pentru întâia oară înfiinţarea 

Inaltei Curți de justiţie şi Casaţiune, cu reşedinţa în Focşani: 
Membrii ei erau inamovibili. Puterea executivii Q avea Domnul 
în aceleaşi condițiuni ca şi astăzi. EI eră legalmente ires- 
ponsabil, miniştrii răspunzând singuri de violarea legilor şi . 
mai ales de risipa banilor. Factorii puterei legiuitoare erau 
Domhul, Adunarea electivă şi. Comisiunea Centrală. Conven- 
ţiunea prevedea o singură Adunare legiuitoare, “aleasă de 
alegători primari, cu un venit funciar de o sută de galbeni, 
şi direcţi, cei ce aveau un venit funciar de una mie galbeni. 
Pentru a [i eligibil se cerea. vârsta de 30 ani şi un venit de 
cel puţin 400 de galbeni. Ia 

- Actul adițional la Convenţie, din 7 August'1858, prevedea 
şi un Senat sau Corp Ponderator, cum îl numeii Statutul 

desvoltător al Convenţiunei „din 7 August 1838. enalul so 
compuneă din Mitropoliţii țărei, din Episcopi, primu p: e 
ședinte al Curţei de Casaţiune, cel mai vechiu intro gene 

ralii armatei în activitate, şi 64 membri, din cari nun i 

de Domn dintre .cei mai înalţi foşti demnitari iar ceilalţi 32 

tesi dintre membrii consiliilor generale ale judeţelor. și nu- 

” iţi de Domn pe o listă de presentaţiune de trei candidaţi 
ii ă ” .
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pentru fiecare district. Vedem că Senatul pe atunci nu eră 

o representaţiune a cetăţenilor consideraţi socialmente. 

Senatul era al doilea factor al puterei legiuitoare, fără 

competinţă în materia. budgetului. Misiunea. sa principală 

eră de a păzi Constituţiunea.; ceeace ne reamintește Senatul 

lui Napoleon [. . , Si 

Convenţiunea în. art. 46 aveă o declaraţiune de drepturi 

Prin o serie de dispoziţiuni, prevedea îmbunătăţirea stărei 

ţăranilor, descentralizarea, administrativă, înfiinţarea unui 

“consiliu de stat,: codificarea legilor şi revizuirea întregei le- 

gislaţiuni pentru-a o pune în armonie cu noul. drept public. 

i 372. Statutul.—Convenţiunea din 1858, a rămas în vigoare 

până la 2 Lulie 1864, când în, urma loviturei de stat dela 2 

Maiu 1864, principele Cuza a promulgat Statutul, confirmat 

de ţară prin plebiscit, şi recunoscut, de puterile garante în 

urma mergerei Domnului la Constantinopole. Statutul declară 

că Convenţiunea dela Paris râmâne legea fundamentală a 

României. Dar 'pentruca Constituţiunea să fie considerată 

ca operă. naţională, Statutul reproduce principiile fundamen- - 

tale ale dreptului public convenţional, precum separaţiunea 

puterilor, sistemul bicaineral şi altele, Importantă e dispo- 

„ziţiunea art. .18 din Statut, după cure decretele ce până la 

covocarea nouei Adunări se vor da de Domn, după propu- 

nerea consiliului de. miniştri și ascultând consiliul de stat 

vor aveă putere de lege. E 

_Dela 2 Iulie 1864 avem dar o.nouă constituţiune politică 

în baza, căreia sa făcut aproape întreaga reorganizare poli- 

tică și administrativă. de. aștăzi. E de notât că Statutul sa 

dat printr'un simplu decret, de unde mulţi "i-au tăgăduit le- 

galitatea, ca fiind consacrarea unei Jovituri. de stat, şi de 

unde mai departe concluziunea că tot cesa făcut în virtutea, 

Statutului e neregulat, ilegal: Statutul fiind el însuși izbit de 

nulitate toate legile făcute.în virtutea. lui. trebuesc conside- 

rate ca nule.: Concluziunea aceasta .e funestă, căci legile de 

reorganizare date în puterea Statutului au fost binefăcătoare 

si au fost aplicate în fapt în mod așă de constant, în cât 

am cădeă în cea mai mare anarhie, dacă am admite conse: 

cințele la cari ne duce teoria ilegalităţei Statutului. Faptul
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împlinit în ordinea politică, se impune, şi se legitimează, câte odată chiar prin rezultatele sale. i 
In puterea, Statutului sau promulgat codul civil, legea rurală care a desfiinţat claca şi a împroprietărit pe ţărani în schimbul unci rescumpărări în bani, legea instrucţiunei publice, care a proclamat obligativitatea Și gratuitatea. învă- țămintului, legea judeţeană şi comunală, şi altele.. - 
373. Constituţiunea actuală.— Nici Statutul n'a fost de lungă, 

durată, căci la 1866, în urma detronărei principelui Cuza, 
" locotenenţa domnească înaintează Camerei deputaţilor, care 
formă Adunarea, constituantă, noul proiect de constituţiune. . 
Acest proiect s'a .votat în total cu oare-cari : modificări, în: 
şedinţa dela 29 Iunie 1866, cu. unanimitatea a 91 votanţi. 
Entusiasmul a fost mare, căci.pentru întâia dată ara şi-a 
dat din propria sa autonomie naţională 0 constituţiune, un 
“regim parlamentar. Constituţiunea s'a votat numai de Cameră, 
pentru că Senatul de şi prevăzut în Statut, n'a fost însă 
convocat. Ă | a 

Raportorul constituţiunei, Ar. Pascal zicea atunci: „Con- 
“stituţiunea aceasta e un monument ridicat viitorului“, cuvinte 
adânci, cari însemnează că poate la acea epocă ţara nuerâ 
încă bine pregătită pentru noul regim, dar că bine-facerile 
lui se vor simţi în viitor. : . i , 

- Această constituţiune este ea apropiată în totul trebuin- 

-ţelor şi temperamentului Românilor? Datu-li-sa prea multe 
«libertăţi, sau nu? Noul mecanism politic este el nemerit? 
„Aceasta e o cestiune arzătoare care divide partidele politice, 

li i, conservatori. , „. a 

Pe au a prestat jurământ că va păzi constituţiunea 

Ja. -30 Iunie 1866 prin formula următoare: „Jur de a păzi 

” Constituţiunea şi legile poporului Român, de a menţine drep- 

turile lui naţionale. şi. integritatea Teritoriului . In acceaşi zi 

sg, şi promulgat. Data promulgărei constituţiunei oan orioară 

recunoaşterei Domnului do către Poartă, recunoaştere ce s 

2 brie 1866... 

au ecdinizle Constituaritei a fost răposatul M. K. Epu- 

-reanu. Miniştri au fost: L:.: Catargi,:]. -C..: Brătianu, .]. Can- 

“tacuzin,:D. Sturdza, C. A.. Rosseti, L Ghica.. . pn Pi 

24 
82958
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Desbaterile constituantei se găsesc publicate de d. A. 
Pencovici, 1883. 

Dela 18:66 până acum, constitaiunea a primit două 
modificări: - 

La 1879, în urma reshelului turco-româno-rus, tractatul 

dela Berlin a supus recunoaşterea,. independenţei României 

“la modificarea art. 7 din Constituţiune, articol după care 

- numai creştinii Dutca dobândi cetăţenia română. Vom vedea 

cum şi în ce sens-sa făcut această modificare prin legea 

constituțională din 13 Octombrie 1879. 
“La, 1884, sau modificat mai multe articole privitoare la 

tiu Capului statului, la întinderea teritorială a ţărei, care 
ia de acum înainte numele de Regatul României, la regimul 
presei, la, sistemul: electoral și la pământurile rurale. 

Vom vedeă în “detaliu aceste deosebite modificări. 
Am terminat cu expunerea istorică a instituţiunilor po- 

litice din diteritele ţări străine şi din România. In privința 
țărei noastre am văzut că în timp de sute de ani ea nu ne 
„oferă ca celelalte state formate pe ruinele imperiului-roman 
“un mecanism. politic sistematic, regulat, şi perfecţionat amă- 
surat cu timpul. Instituţiunile noastre încep să ia o formă mai 
determinată şi mai simetrică abia. pe la finele secolului 
trecut şi de atunci încoace cu o repeziciune extraordinară 
aceste instituţiuni politice se afirma din ce în ce mai mult,- 
cu deosebire dela 1858, când statul român ia fisionomia sla- 
telor europene moderne. Tocmai din această cauză, Statul 
român cu drept cuvânt trece printre statele tinere, 'de cea 
mai nouă formaţiune. Ca, naţiune însă știm foarte bine că 
naţiuneă română e foarte “veche și cunoscută prin sacrifi- 

„ciile Şi eroismul cu care şi-a. apărat individualitatea etnică 
Şi creştinismul. _ 

Statul român sa întărit cu. deosebire dela 1581. încoace, 
când deplina :sa 'Siiveranitaţe i S'a. recunoscut de toate 
puterile. . Re 

„DX S XIW. ORIGINELE DREPTULUI ROMÂNESC, 1 
874, Cohştiința juridică a “poporului. — Dacă dăm credinţă 

unei legende politice, după cari țările româneşti există numai
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de Yre-o cincizeci. ani,. cestiunea. noastră . pare zadarnică, 
Intr'adevăr, ori este vorba de originele. noului „drept, şi atunci problema € simplă: legile franceze traduse; ori ne gândim la originele vechiului: drept, — şi atunci - cestiunea, 
este şi mai uşoară: dreptul neputându-se concepe de cât acolo unde fiinţează un Stat, iar Statul român nefiind de cât 
creaţiunea noastră de azi, nu există un vechiu drept. | 

Poporul românesc, cu origina.;:lui daco-romană, irăeşte 
de aproape două mii de ani. In acest interval el a suferit, 
s'a, luplat, a cugetat, a simţit; a trebuit dar.să se Suie 
unei' puteri morale, unui drept, şi, în tot cazul, să'l creeze 
pe măsură ce nevoile desvoltau -sentimentul de apărare. . 

Aşă înţeles subiectul, trebue să constatăm că originele 
" acestui Mrept sunt foarte. obscure... Trecutul nostru însă le 
poate descoperi în bună parte. Pentru aceasta ne trebue o 
lumină ca să răspândim întunericul. Sunt două mijloace de 

a studia limba, moravurile, literatura, codificările unei (ări, _ 
„cum sunt şi două mijloace de a lumina o Biserică: este lu- 
mina de din afară și cea, din lăuntru. Aceasta din urmă înii 
pâre mult mai. puternică şi: mai trainică: “zecimi de lumini 
de din afară de Biserică; nu pot: lumină aşă bine ca o -can- 

- delă ce ar fi în. mijlocul ei. A 
:. In tratarea, cestiunei ce mă preocupă, - voiu .recurge la 

„lumina pe care ne-o dă conştiinţa: noastră a fie-căruia și 

iința. naţională. e 
consti, dei popor, ca.şi întămplările istorice, se pot 
studiă şi reconstitui: după materiale şi documente Nu i 
dar mai bine după. viaţa, sufetească, şi în hotarul restabi- 

  

lirei ei. : E E 

De aceia în dovedirea afirmaţiunilor ce voiu face, mă 

voiu. referi la isvoare puternice, cu oare-care presurnțiune, 
Ă ” 

” . . - u . ari 

incontestabile, tocmai pentru că sunt nesorise, Unde e găsim 
- : a a. i 

ji naţională. din trecut. k u 
“conştiinţă noastră i dn n teza 

astă S onştiințăi, şi acei cari o--tăgăduesc. n'au altă justificare 

decât -ionoranța: lor. - i E 

dec La noi, cel.care 'a pus. temeliile unor asemenea, pre 

o în | ă am: 
ioase învestigaţiuni a fost tot Haşdeu, după cum. am ma 

fioa ţ' care spune în 'Obiceiurile. juridice ale poporului romăn. 
văzu | Tue Ju
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„Dar cum oare se adunau-şi se mai âdună încă aceste pre- 
țioase obicee juridice, obârşia oricărei legistaţiuni adevărat 
naționale? Afară de traiul lor în popor. unde: înfăţişează, o 
vie- actualitate, ele se pot culege rare şi uneori desfigurate 
în relaţiunile călătorilor, în dosare şi acte. de prin arhive, 
în poezia poporană, în basme şi mai ales în proverburi, în 
oarecare producţiuni ale literaturii culte, mai cu seamă ro- 
manuri. şi comedie; iar pe. alocuri în unele :vizuini pro- 
vinciale din Franţa, Germania, Spania, Italia, unde fuseseră 
oficialmente recunoscute în curs de secoli până la unificarea 
legislativă, ele au fost: codificate, “dar şi acolo într'un mod * 
nedeplin, sub numele de Coutume, Weisthiimert, Fueros, 
Statuta, etc.* 

E Mai am şi un altcuvânt pentru care prefer docurhentele 
nescrise — am zis partea, sufletească — celor scrise. Dacă este 
o strânsă şi vădită legătură între sufletul unui popor şi arta 
lui: poezia, muzica, legenda, bazmul, literatura lui, această - 
legătură; este fără îndoială mai hotăritoare, deşi mai. puțin 
evidentă între sufletul şi dreptul unei naţiuni. 

„Cu drept cuvânt Izoulet,. în' Jecţiunea sa, de deschidere 
acum câţi-va. ani la College de France, exprimă această idee 
în formula, următoare precisă şi clară: «Trecerea dela, psichic " 
la juridic-este iresistibilă, fatală». Iată o pildă. De câţi-va 
ani încoace, fenieia a, început să revendice o mai mare dem- 
nitate mintală şi morală. De atunci a inceput din ce. în ce 

“mâi mult şi un progres în. revendicarea acestei -demnilăj 

din punctul de: vedere legal. Mai inainte femeile duceau o 
viaţă cu totul casnică, de. gineceu. Care: eră. condiţiunea ei 
juridică? Nulă, căci n'avea, personalitate. Mai stau ele azi în 

“ fundul: gineceului? Dar cine. le mai:poate ţine .azi.:în casă? 
Au început să populeze şcolile primare, liceele, facultăţile, 
şaloanele, biurourile telegrafice, ministerele : și : poate mâine 
vor: fi:chiar în colegiile electorale. De ce-această.schimbare? 
Pentru ce vieaţa morală :a. femeei se amestecă din: ce: în ce 
mai vădit cu vieața morală a omului, și .0. comunitate de 
conştiinţă.: cu: “femeia determină: „cu „timpul. o impărțeali a 
dreptului. + EI ae j 

“Precum, cu siguranţă, putem cunoaște, caracterul. “unui
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om din trăsăturile obrazului său, din privirea sa sufletească, tot aşă din limba Şi moravurile sociale şi juridice. ale unui _Pepor putem cunoaşte în ce stare de conștiință, se găsește. Limba şi dreptul unei naţiuni sunt fisionomia ei. Studiind. această fisionomie la o epocă oarecare, putem cunoaşte starea, sufletească 'a naţiunii lo -acea epocă, şi, invers, studiindu-i 
„starea sufletească, îi putem determină : expresiunea. mora- -vurile, Dreptul. | : a NE e 375. Insemnătatea trecutului juridic. — Inţelesul acesta mare 
ne dă un prim învăţământ, că atunci când gândim la viitor; 

„se cuvine să. privim trecutul;:să nu imităm pe cei cari dis- 
trug trecutul nostru pentru a ne. da cevă nau cu orice preţ, 

. ci, din potrivă, să restabilim acele: vremuri cari de departe 
ne chiamă la o viaţă.sufletească aceeaşi. - - 
-— Până în timpurile noi, ne-am obicinuit să, credem într'o 
coală istorică, formată mai cu seamă sub influenţa culturei 

franceze şi a profesorilor veniţi din Ardeaj, şi ne-am hrănit 
de. nişte idei greşite, inspirate de resentimentul antislavist. 
După această şcoală, : noi suntem un popor curat roman, 
care am vorbit totdeauna limba latină, am avut obiceiuri 
romane şi chiar o organizare de Stat romană. E 

Imi propum să dovedesc că marele fluviu roman, fiind 
întrerupt în continuitatea lui la,noi „prin aruncarea undelor 
barbare, un alt element a iprâurit. moravurile şi mai. cu 

ă tul nostru public şi privat. ... -- | 
ea e aceata va fi trebuinţă să stabilim. câteva fapte 
istorice cardinale. în trecutul nostru, apoi să  cităm ceva 
obiceiuri juridice vechi, şi în urmă să arătim cum sau 
Altrat în vechile noastre dispoziţiuni de drept. 

376. Inrâurirea slavă. — In epoca imperiului al doilea bul- 

“ar, Slavii ne-au înrâurit pe noi, dându-ne în cca mai maro 

Barte vechiul nostru drept public şi dreptul pe care îl num 

iceiul pământului». | | 

cb Această înrâurire însă începuse mult, ma de. mult ca 

: 

- . - - ss ) o - 

âuri imbă avuri şi biserică. Su nrâurire de limbă, mor eric 1 doi! 

iu avem o înrâurire de Stat :-înrâurirea-anterioară-fusese e 

ai mult o înrâurire de conlocuire, de contact, 
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Pe lângă înrâurirea de limbă mai avem şi o înrâurire 
religioasă, de şi restrânsă mai mult la ritual. 

Cum se face însă că limba, noastră ese triumfătoare, dar 
obiceiurile nu? - 

Faptul nu e izolat. Galii după cucerirea romană păs- 
trează mult timp ca limbă populară limba celtică, iar ca 
limbă oficială şi literară, limba romană. Mai târziu când 
vine cucerirea, francă, Gallo-Romanii păstrează sângele lor 

celt şi roman, păstrează limba romană, dar iau obiceiurile 
şi instituţiunile france!). 

Istoria ne arată cazuri în care curioasa împletire a îm- 
” prejurărilor dă naştere la rezultate neaşteptate. Aşă cu Bul- 

garii, aşă cu Normanii din Rusia, aşă cu Românii. 
Bulgarii sunt — zic unii învăţaţi — de origină turanică. 

S'au slavizat înainte de a formă impariul româno-bulgar; 

au păstrat în oarecare măsură sângele aziatic, dar au luat 
multe obiceiuri slave, bizantine, şi chiar limba slavă. 
„„.” Asemenea în Rusia, dinastia de Normani, Varegii, care 
isbutise a supune de bună voe neamurile slave, prin a doua 
jumătate a veacului IX, a dispărut aproape îndată în masa 
puternică de Slavi ?). o 

E de notat că pentru aceste două exemple, ca şi pentru 
cel dintâiu cu Francii, avem un semn exterior identic, nu- 
mele. Gallo-Romanii împreună cu Francii cuceritori formează 
poporul francez; Slavii împreună cu Bulgarii stăpânitori 
formează poporul bulgar; Slavii din Rusia, împreună cu ele- 
mentul norman cuceritor, formează statul rus. Francez, Bul- 
gar, Rus sunt numele cuceritorilor, aplicate la nişte popoare 
învinse politiceşte; dar învingătoare prin limbă, şi prin mai 
„Multe sau mai puţine moravuri. ae 

Noi, Românii mai puţin numeroşi de cât Slavii, am păstrat 
putârnicul element etnic roman, sângele, limba. şi multe obi- 
ceiuri romane, dar am luat obiceiurile juridice slave. In- 
fluenţa, este deci numai parţială şi diferențiată. de întâmplări 

  

1) Jullian: Gallia. 
:) 1. Bogdan: Homânii și Bulgarii.— Asupra originei Varegilor a se 

vedea Rambaud: Zlistoire de la Russie, p. 39 urm.
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de acelaşi ordin la alte contacturi, din causă că i nă 
rile sunt deosebite și ic, îi Că imprejură- 

377. Fondul obicei i e unice în felul lor, . eiurilor juridi — intia slavă , 
cea mai întinsă din popoatele area min ja Slavă oste 
ramilicaţiuni a, Indo-curopenilor. Din cela finătoare marei 
milioane de Slavi, contactul nostru a fost mai tă ee 
venii. Intre secolii V—VII aceşti Sloveni, a ezaţi îni a So 
sula balcanică, au fost stăpâniţi de Bulziri” ca an Penin- 
se confundă în masă slavă. Sera Sari în curând 

Printr'un singur cuvânt se pot 'caracteriză ramurile 
trunchiului indo-german ast-fel: rasa germană . reprezintă 
sentimentul libertăţei, cea latină şi celtică -- egalitatea, cea, 
slavă —fraternitatea, “De aci obiceiul cuvântului: «mă. frate» 
rămas şi la poporul nostru. Intr'adevăr, Slavii formează o 
populaţiune blândă, sociabilă, mistică. - 

| In țările române Slavii au venit nu ca năvălitori, ci ca. 
fugari, ci însăși, din cauza, altor invadări, căutând nu pradă, 
ci mântuire. Au intrat în legături apropiate, ca tovarăşi de 
nenorociri. Venind din munţi și păduri, Slavii întâlnesc pe 
Români, şi îi înrâurează din primele vremi ale contactului 
aşa cum nici un alt popor străin n'a fost în stare să influen- 
țeze pe Români. Terminologia topografică, la munte chiar 

influenţa aşezămintelor poporului, a vieţei agricole. păstorale, 

vinicole, a moravurilor, se explică mai bine prin contactul 

popoarelor de cât prin procedarea oficială şi bisericească. 

E azi un lucru convingător pentru tată, lumea aproape, 

că, din cauza năvălirei barbarilor şi retragerei locuitorilor 

din oraşele şi satele Daciei la munţi; s'a stins încetul-cu-încetul 

__viaţa-politică-şi-j uridică- pe-bazele-dreptului-roman-- Limba, 

"Obiceiurile, viaţa sutletească se transmit înainie aceleaşi, dar 

aşezăimintele politice devin slavone în mare parte. Concep- 

țiunile şi practica rânduelilor juridice de altă dată presu- 

puneau abstracţiuni, pentru cari oamenii cu viaţă păsto- 

rească şi simplificată nu mai erău chemaţi să le înţeleagă. 

Comunitatea de viaţă a Slavilor cu Românii este dove- 

dită prin fapte neîndoioase. 

“Mai întâi însă, să pomenim câtev a generalităţi asupra 

trecutului vieţei sociale și juridice la Slavi.
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Nu mai vorbim de primitiva viaţă vagabondă, caracteris- 
tică tuturor triburilor. Mai tărziu vine epoca fixărei în sate . 
derivate din câte un clan; pământul-eră proprietatea tuturor. 
Când veni vremea, cucerirei tătare, năvălitorii stabiliră prin- 
cipiul monarchic:. Khanul eră stăpânul pământului. Boerii 
sunt mari.proprietari şi şefi militari, cari se strâng în jurul 
princepelui. In unele principate şeful este 'un fel de preşe- 
dinte de republică. Alături de el este o adunare generală a 
cetăţenilor. Membrii se convoacă trăgându-se clopotul cel 
mare din piaţă. Principele - presta jurământ la intrarea în 
funcţiune; el puteă fi gonit şi înlocuit. ea 
__. In cele mai vechi: timpuri, dreptul penal slav. era înte- 
meiat pe sistemul răzbunărei. In Serbia, ca şi la noi altă-dată, 
există talionul. In aceste pedepse: de mutilare era, deosebiri 
între boeri şi  mojici. Familiile şi chiar satele erau solidare 
pentru plata amenzilor şi pentru incendiu. Fratele răspundeă 
pentru frate, tatăl pentru fii, rudele pentru rude,—întru cât 

„aveau.-un acelaş foc, vatră). .. | e 
La unele populaţiuni, de exemplu, la Slavii muntenegreni 

şi dalmaţieni, proba se. face: nu numai prin martori şi jură- 
mânt, dar şi cu juraţi în 'sens de confirmători ai : dreptului 
pretins. a | | Dă 

„___ Femeile de asemenea au cojurătoare. Aşă vedem şi la noi 
altă dată în materie 'de divorţ. . | 

Răpireă femeilor eră foarte aspru pedepsită: fata, răpită 
Şi căsătorită se dedeă tatălui său care decapită. pe culpabili, 
obiceiu născut din necesitatea, consimţimântului părintesc la 
căsătorie. Dacă femeia eră răpită cu violenţă, aveă dreptul : 
de a tăiă capul răpitorului. Dacă femeia răpită eră, văduvă, 
şi ea declară că a consimţit, răpitorul. eră dator să o ia cu 
cununie fără zestre... . o ă 

Nu putem stărui mai mult acum asupra dreptului slav. 
Când vom arătă obiceiurile juridice la noi vom alege pe 
cele care, negreşit, sunt împrumutate dela Slavi. 
- + 878. Vechiul drept românesc. — Am arătat în trăsuri gene- 
rale acest fond juridic, pe care se altoesc cu timpul dispozi- 

  

— 

. . . . . / N X 1) Letourneau: L'âvolution juridique, pag. 480
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ţiuni mai amănunțite şi mai de multe cuprinzătoare, pentru a ne face o idee de caracterul fundamental arian al dreptului | „slav. Cu un cuvânt, pentru a-şi întocmi un drept, popoarele româneşti nu au greșit orbește calea, şi pe fondul vechiu roman, aproape dispărut cu totul, au plantat dispoziţiuni mai * înapoiate, desigur, decât dispoziţiunile perfecţionate ale codi- celui Romei, dar mai potrivite în epoca de reînviere prin, 
care treceau. acum. Pentru o epocă de bătrână copilărie, 
urmaşii vechilor colonii: au simţit nevoie de. asigurări mai 

IT 
Aci, în caz de alienare, rudele .vânzătorului din partea ta- 
tălui au dreptul de .a. exercită retractul în timp de: un an şi 
o zi, oferind preţul: dobânditorului. “Acest obiceiu îl cerce- 
tează în. mod comparativ tot marele Hașdeu, care este fântâna 
tuturor informaţiunilor. noastre slavo-române; el îl află. în 
legislaţiunea sârbească a lui Ştefan Duşan.. Haşdeu însă 

. a A gat pe înţelesul tuturor, mai potrivite nouci redeşteptări. şi - în- '? 
sufleţiri. Au_găsit în dreptul slav neînstrăinarea pământului. 2 şi 

1 

publicând: documentul acestuia: din ..4348, asupra căruia. . 
vom reveni, susține.că Sârbii s'au înrăurit de către Români.. 
în privinţa dreptului de rescumpărare. Au mai găsit dreptul 
ecalitar roman, iar nu dreptul de primogenitură. Au_'aflat > dă DL — 

în __materie_de_revendicare probă cu _martori;. cei nouă 

martori jură în Biserică, .pe când Se bage clopotul. Au în- 

tălnit principiul-că-tatăl, şef al familiei, nu este pri op e arul 

absolut şi exclusiv .pe averea: sa, ci patrimoniu „ste a fa 

miliei, şi tatăl nu-l poate înstrăina fără consimnti vântul tu 
“turor interesaţilor, după cum. cereau nevoie i iu aul, e nd 

formula «am fost: faţă» :șşi iscălitura copiilor P E o „do 

vânzare erau de absolută irebuinții pentru validita ea ac s 1 

i in imitație del: „! PI a 
contradie a oricat juridic, găsim mai la bază un 
te A de ale manifestări ale inteligenjei : legendele, basmele, 
emel literatură. populară românească, în care de Şi co- 

întreaga ” F cu diferite popoare îndepărtate este „vădită, 

ati mi bună parte. întrezărim 0 legătură .mai concretă cu 
otuși parte 11) lor, _ 

- “manifestările similare A Slavilor - mănări în pasmele unor 

Sunt cuno ee tut cunoaşte nici odată, nau venit 
popoare cari nu sau pu iti Ant ci
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de loc în atingere unele cu altele. Potrivirile acestea nu. pot 
isvori decât dintr'un chip general de a înțelege şi simţi 
lucrurile, din firea umană. Este -mai mult o trebuinţă sufle- 

tească, şi mai ales prin psichologie, se pricepe cum oamenii 
de ori unde, de se găsesc.pe o aceeaşi treaptă a scărei de 
civilizaţiune, văd în acelaşi fel fenomenele. Aşă sunt comune: 
identificarea. firei omeneşti cu cea animală; admiterea me- 

tempsichosei, însufleţirea arborilor şi plantelor şi chiar a 
naturai moarte, isvoare, păduri. Inchipuirea, alăturea, cu visul, 
sunt factorii principali în făurirea basmelor, iar elementele 

„ fundamentale sunt metamorfosele 1). 
Un alt punct de observat aci este suprapunerea facto- 

rulirereștifi asupra_dEpozitilui primitiv păgân. Și cu acestea... - 
— 5 apropiem mai ales de ceeace ne preocupă, de împrumu- 

tărca reciprocă a temelor de înflorit şi dezvoltăt dâla Slavi 
la Români, şi invers. In domeniul mitologiei, poezia. noastră: 
populară şi unele credinţe păstrate până azi la ţărani, rea- 
.mintesc un. fond moral comun. Nu 'aducem exemple multe; 
amintim -pe. Sfintul Ilie, zeul tunetului, credinţa în stafii, 

„vârgolaci, apoi, 'mai ales după creştinare, colindele, raiul şi 
iadul); legenda Babelor (Babini Dni), ignorată la slavii 
de Nord, cu versiunile greacă, sârbă, bulgară ; legenda Meş- 

teral Manole, legenda Căpcăunilor, ete. 

Pe terenul literaturei orale a influenţat literatura, reli- 
gioasă, cea mai mult cunoscută, de popor, cu producţiuni ca 

„Minunile Maicei Domnului,: Alexandria, şi altele. 
In ordinea ideilor de drept, privitoare la probe, găsim 

iniluenţele miraculoase ale unor puteri nevăzute; aşă se eX- 

plică ordaliile. sau judecățile lui Dumnezeu. Şi întrun alt do- 
meniu, mai mult istoric, găsim tot atât în basmele noastre . 
ca şi în cele ale Rutenilor, Bulgarilor şi Grecilor noui, în- 
iluența amintirilor rele, sălbatice, cum invaziunea Tătarilor 

pe cari tradiţiunea "i apropie de monştri mâncători de oameni, 
căpcăuni 3). » | 

Restrângând acest capitol, găsim pe scurt apropieri 

  

  

1) Şăineanu Basmele române, Introducere, p. 1—20. 
2) Leger, Esquisse sommaire de la muthologie slave 1882. 
3) Şiineanu op. cil., p. 21—30. -
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mai explicabile intre literatura, orală, slavă Şi cea română. Astfel, in colecţiunea, şi studiul d-lui Șăineanu, ca şi în cule- gerea dle basme slave, traduse în franţuzește, a d-lui Leger, vedem că toate începe cu u /ost odată... cum de altfel este începutul tipic al poveştilor la neamurile cele mai diferite. Identitatea de subiect, de explicaţiuni, de incidente minunate este insă şi mai limpede. Am amintit câte-va; ne mai întâm- pină însă şi o altă manifestare comună, în privinţa numerelor obicinuite în legende; ași numărul- 7 Ja noi: 7 chei, 7 ani ai orbului, 7 smei, 7 părţi ale lumei; la Slavi 77 haiduci, 77 răni, ete.) | Me | 
Haşdeu, în marea sa operă Wegru odă, arată multe 

cântece relative la moravurile și aşezămintele vechi ale 
noastre, dovedind înrudirea strânsă între familiile princiare 

„române şi slave, potrivirea a numeroase obiceiuri, un fond 
aproape asemenea de manifestări sufleteşti. 

Aşă găsim legenda, căsătoriei lui Litean-Vodă; legenda 
fiului Viitorului; Balaciu şi Miloș; legenda lui Dan-Vodă în 
literatura, bulgară. Haşdeu ne spune că unele reslăţite legende 

„sârbe şi bulgare i-au îngăduit să reconstitue doui mari domni 
români necunoscuţi până acum: catolicul Mihai Basaral5 din 
Dolj şi ortodoxul Dan Basarab din Romanați. | 

După lucrările anterioare ale acestui învăţat slavist 
ştiam despre încuscririle ce sau făcut mai ales între Domnii 
români și regii sârbi sau bulgari. Astfel amintim căsătoria 
regelui Ștefan Milutin cu fiica voevodului muntean (1274); 
regele Vucaşin iea de soţie pe o „fiică a lui Alexandru Ba- 
sarab (c. 1370); Sişman al Bulgarilor este înrudit cu Basa- 
Pabii, la cari s'a şi adăpostit în vremuri grele; Alexandru 

al Bulgariei s'a căsătorit cu fata lui Ivancu Basarabă; Dan- 
vodă luase în căsătorie pe o fiică a lui Vul Brancovici. 

„Prin aceste alianţe nu se puteă aspiră atunci decât la 
aceleaşi urmări favorabile ce se produc şi în zilele noastre 

între casele domnitoare inrudite. Diplomăţia de.a ai tele MR : : i rnită să ca şi în aceia a limpului nostru, porniti Pe Îi acest re- şi să le asigure o pace mai îndelungată. Bi 

  

1) Idem. p. 40—H.
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zultat diplomatic — care uneori devenea peste: putinţă, dacă 
alte motive se interpuneau,— legăturile prin sânge ale dom- 
nilor-statelor Munteniei, Serbiei, Bulgariei consfinţeau o veche 
tradiţiune, vie încă pe atunci, de viaţă comună, „ de raporturi 
amicale şi de îndatoriri mutuale. | - 

“La şirul acestor reamintiri istorice se mai adao; să şi alte 
manifestări comune ale fondului moral, la- Români şi Slavii 
de sud; astfel limba şi scrisul, căci sute de ani s'a vorbit Şi 
sa;seris limba slavă'în ţările noastre, Evangeliile -manu- 

„scrise,  corespondenţele între particulari, tot felul. de: docu- 
mente de proprietate, zapise de vânzări şi toate dovezile de 

“judecăţi, analele ţării, cronicele,: în fine orice manifestare 
intelectuală, până în secolii- XVI—XVII erau întocmite în 
limba slavonă. Arta bizantină, atât de caracteristică, am 
avut-o ca şi Slavii: vienetele Şi aşă numitele enluminures, 
destul de frumoase în cărţile noastre pisericeşti Serise, dove- 
desc o influenţă comună 1), . 
su - 379. Am făcut acest apel sumar la literatura popălară 
şi la cultură veche a noastră, ca să'arătăm comunitatea, 

vechei noastre vieţi sufleteşti cu a, Slavilor. Condiţiunile de. 
viaţă ale poporului. primitiv, originar roman, s'au schimbat. 

Iar credinţa, creştină, pe care am: avut-o înaintea .Bulgarilor, 
“ne-a. îndreptat mai mult spre aceşti noui creştini, pe atunci 
când : organizarea de Biserică 'se confundă: cu cea de .Stăt: 

“Bulgarii se civilizaseră în timpul. secularului contact cu 
Bizântinii. Dela, aceştia au imprumutat 'nuimeroase influențe. 
De fapt .noi, cari:nu legasem la început alese şi întinse ra- 
porturi cu cei din. Bizanţ, avem prin intermediul Bulgarilor 
cunoştinţa, culturei grecești: dar singura deosebire e că noi 
am' primit-o treptat-treptat. şi în formă bulgărească, am 
lăsat-o adică, întâiu să fie asimilată de poporaţiunile slave 
şi apoi am atras-o spre noi. Să nu ne mire faptul acesta: 
Francezii, şi dânşii nu.sunt un popor de origină curat ger- 
mană; cu toate acestea, Dreptul, mai ales cel dela Nord, a 
fost un Drept feudal ; german. Acest fapt, care poartă ă în sine 

  

1) 1. Bogdan, „Insemnilatea studiilor „Slave pentru Români”. — Id. 
Rominii şi Bulgarii.
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O discordanţă, se explică prin evenimentele istorice, slăbirea elementului roman, stratificările făcute de invaziunile barbare. _ Am arătat mai sus cum, începând cu secolul V con- statăm Slavoni în ţările române de azi, apoi Bulgari în timpul imperiului întâiu (679—1018), şi iarăşi Bulgari în cel: d'al doilea Imperiu .Româno-Bulgar (1186—1241). Incorporaţia "noastră a urmat şi cu elementul român de peste Dunăre, îmbibat cu deosebire de dreptul slav şi bizantin. - __ Legiterarea “lui. Justinian Şi a. urmașilor: săi în. imperiul „din Constantinopole nu puteă rămâne străină Bulgarilor. Eră. „Centrul de cultură cel mai strălucit aj Europei, şi viaţa. de “lume ca şi viața, monahală a Bizanțului a înrâurit covâr- şitor ncamul slavisat învecinat cu noi !).. Bulgarii studiau la Constantinopole, şi influenţa bizantină a atins proporţii mari, 
când însuşi imperiul. bulgăresc cade (an. 1018) sub dominaţia 
imperiului roman neo-grec (timp de 128 ani). In contact mai 
apropiat acum cu organizarea de Stat. bulgaro-bizantină, 
"Românii de dincoace de Dunăre :nu puteau rămâne izolaţi, 
neinfluențaţi. Ba încă, împrumutul dela Slavi nu puteă aveă, 
de loc un caracter precar; logica, faptelor se împotriveşte şi 
ne spune cu neînfrânta ei putere. . | e : 

Când vorbim de obiceiurile juridice la Români, trebue 
„să ne amintim că vechia noastră, legislaţiune se împarte în 
două: scrisă şi nescrisă, — ca şi la Englezi. : | 

. Legislaţiunea, scrisă, o formează pravilele şi legile. Aceste 
cuvinte coreșpund la vorba. greacă .nomekanon: Pravile răs- 
pund anumela. noţiunea de Kanones, adică legi bisericeşti, SE 
legea la. cuvântul n07nos, lege, de caracter „social, cv, ui 
„... -- Legislaţiunea: nescrisă o găsim în obiceiul - pâmân “ ui 
Cuvântul «obiceiu» este slav, ca şi cuvântul «pravi i ii DI 

ceiul pământului» cuprinde un- amestec varia de ru pini 
„ridice, moştenită. din neam în-.neam. Sunt. ele area 2, sau 

- imitate ori. împrumutate? Credem.:că, în mare „parte o 
or Slavi.: - PA IE 
ee eravilele. — Cole mai Y6chi pravile ale 'Țărilot Ro- 

  — 

  

: 13 Paparrigopoulo : “ Flistoire „de. la. Civilisation “hellenique, 1878, 

“ag. 122. sp.
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mâneşti sunt scrise în limba; slavă, care a, fost la noi limba 
oficială până la Mateiu Basarab şi Vasile Lupul. Cunoaştem: 
vr'o trei pravile: una este din_ 578, luată în urmă la 
mânăstirea Putna; alta din anu Mitropoli 

ccava, şi o a treia din anul 1636 a “mânăstire _ istriţa. | Dis- 
poziţiunile acestor trei pravile. suit luate din Nomokanoanele 

“bizantine 1). : 
Mai avem şi pravila, mică, a nui Mateiu Vodă Basarab din 

1) Dreptul bizantin: cuprinde regulele legislative promulgate de 
“urmașii lui Justinian. Din secolul VI—X, adică dela Justinian până la 
Leon Filosoful, modificările şi reformele împăraţilor sunt de puţină în- 
semnătate.. Culegeri, extracte, manuale, amintiri, purificări—traducerea 

titlurilor dela. operele legislative din secolul VII—IX — poartă semnele 
unor,noii împrejurări, dintre cari mai importantă este statornicirea 
popoarelor yuzoslave pe domeniile statului şi pe cele particulare, for- 
mând o nouă clasă mijlocie (țărani liberi și ţărani arendași, legaţi de 

" pământ). “Această nouă condiţiune își găseşte expresiunea în legisla- 
țiunea lui Leon Isauricul. (an. 704) şi în Procheiron al lui Basile Mace- 
doneanul (an. 870). Odată convertiţi-la creştinim, Slavii de Sud impru- 

mută obiceiurile de curte ale Bizantinilor ; legile laice ale Imperiului se 
primesc îndată, ca unele ce răspundeau la condiţiunile de viaţă ale 
Slavilor. Primele traduceri. se fac în Bulgaria, după creștinarea locui- 
torilor; legile laice din sec. VIII şi IX. vin la cunoștința Slavilor de Sud 
“sia Ruşilor, prin transformarea legilor “bisericeşti ce înibracă forma 
creştină, şi prin raporturile dintre Slavii de Sud cu “Bizantinii și cu 

Rușii. Relaţiunile Bulgarilor cu Românii sunt deasemenea vechi, şi faptul 
că cele dintâiu pravile manuscrise dela noi sunt în limba slavonă, 

explică destul isvorul de unde am împrumutat legile bizantine. 
“La 906—911, împăratul Leon Filosoful, fiul lui Basile cel Mare, 

publică. compilaţia tatălui său, cu modificări şi pe un alt'plan. Basilicalele 
sunt cel mai important monument al Dreptului bizantin, superior le- 
gislaţiunei lui Justinian. -Basilicalele au fost însoţite de cursul. veacuri- 
lor de glose sau scolii, adnotări, dintre cari cele mai însemnate sunt 

din secol. XII.  Harmenopolus esle cel mai vestit jurisconsult bizantin 
(1310—1383) și 'ultimul comentator, ale rui lucrări au avut putere de 
lege. Al său Prompluarium juris civilis a fost în vigoare ca drept gre- 
cesc in Grecia până la introducerea noului Cod ; în ţările noastre a fos! 
foarte cunoscut. Puțin după - Harmenopulos, Constantinopolul: “cade in 
mâna Turcilor, dar Dreptul bizantin n'a sfârşit sub o abrogaţiune ime 
perativă. Dreptul insă, într'o societate distrusă şi ruinată, nu mai puteă 

„_ficdreptul' Basilicalelor, ci doar urmele acestei faimoase * Jegiuri, aflate 
în prescurtări neînsemnate.
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anul 1640, tradusă în româneşte din slavoneşte de călugă- rul Mihail Moxalia, Şi tipărită la Govora. După câţi-va ani, la 1632, acelaş Domn al Munteniei orândueşte facerea unci Pravile mari; la 1646 se publicase în Iaşi pravila lui Vasile Lupul. Conţinutul -acestor diferite culegeri de legi: este “pri- vitor 'mai mult la. biserică, canoane şi hotărâri eclesiastice. Tălmăcirea sa făcut după originale: grecești sau, poate, după redactări slavone, cari se găseau Br Măstiri-Aeest fapt ne explică de c6 în legislaţia scrisă găsim drept bizan- tin. -Mitropoliile Și episcopiile fiind în legătură cu patriarehul sunt supuse unui drept bisericesc bizantin din ziua creerii lor, drept care fatalmente 'continuă a ne înrăuri prin rapor- turile zilnice dintre biserica noaslră şi cea din Constantinopole. 351.: Bunurile mânăstireşti— Un paragraf interesant şi nou în această privinţă ne oferă compararea bunurilor mâ- năstireşti de la Bizanţ cu acelea: din țările noastre. Este is- bitoare asemănarea completă între : dispoziţiunile regimului - de bunuri. e Ea In persoana împăraţilor din Constantinopole reunindu-se autoritatea laică şi'cea religioasă, mulţi dintr'ânşii întemeiară mânăstiri, şi statorniciră rândueli legislative. S'ar putei zice 

că n'a fost împărat bizantin care să nu fi fundat cel puţin 
o. mânăstire. a 

Legiuirile lor privitoare la biserică sunt insă de aşa 
natură, că nu pot întru nimic sdruncina fundamentele dog- 
melor și ale. cultului, în cât :prea bine Spunea Justinian : 
«Canoanele au o valoare egală cu legile». Hotărârile sinoa- 
delor erau numai consacrate şi. întărite. de împărați. 

In privinţa bunurilor mânăstireşti;. găsim în lucrarea 

a-lui Ferradou: mijlocul de-a vedea în mod lămurit. cum se 

înființau mânăstirile, diversele feluri : de mânăstiri, ctitoria 
lor, isvoarele :bunurilor, :administraţiunea şi persoanele în- , A 
sărcinate. cu 'aceasta,: înstrăinarea averilor mânăstireşti, ju- 
risdicţiunea, şi altele. .Novelele 'împăraţilor sunt destul de 

însemnate: unele privesc fundările, de mânăstiri şi caracterul în :. 
restrâns al'dreptului. 'lor de cumpărătoare de noni bunuri 

Phocas); altele hotăresc că egumenii sunt opriţi si Aa 

ci averi aparținătoare :celor nevoiaşi (Roman Lecapen);
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Isac Comnen confiscă orice prisos de bunuri de pe.la mâ- 
năstiri. Manuel se arată, din potrivă, favorabil, şi ordonă ca 
bunurile din domeniul bisericilor şi mânăstirilor să facă pe 
veci parte din acest domeniu, de şi nu sar :;puteă - invocă 
nici-un titlu complect, sau chiar nici unul :în sprijinul lor? 

Tot ast-fel urmează mai departe o serie de dispoziţiuni, cari, 
ca şi cele- de mai 'sus, uu trecut altă-dată la noi întocmai în 

regimul bunurilor mânăstireşti. : 

“Trecem acum la întemeiarea de mânăstiri pentru a 
'vedeă asemănările, de cari vorbeam mai sus. Ca să se poată 
funda o mânăstire la Bizanţ trebuia: autorizaţiunea epis- 
copului și mijloace indestule pentru trâiu: De regulă, pentru 
locaşurile mănăstireşti se alegeau locuri retrase, departe de 

seomotul lumei. Ca şi împărații, voevozii noştri au fondat. 

mânăstiri numeroase. Radu-Vodă, pe care legenda, îl soco- 

teşte ca, intemeetorul Țării Românești, eră numai un pios 

intemeetor .de: mânăstiri. Despre el, ca, şi despre si. Nicodim, 

poesiile populare bulgare spuneau că «înălţă în fie care sal 

câte o biserică, iar în oraşe mânstiri» 1). O sumă de bani 

se acordau de fundatori, ori se întăriau de urmaşii voevozi, 

ca și la Bizanţ. 
-- Ca. şi acolo, unde după 1 rigoarea dreptului nu se recu- 

noștea personalitatea juridică a mănăstirilor de “cât când 

ele se făceau cu aprobarea. bisericească şi imperială, fără 

însă ca, în" practică, particularii să găsească vre-o împiedi- 

'care în înfiinţarea mânăstirilor, —aşă la noi ori-cine pu- 
teă face o libertate vre-unei mânăstiri, sau chiar. a o înte- 

meia, fără, nici o .mijlocire de sus. : Voevodul, în “hrisoavele 

sale; totdeauna încuviinţa. daniele persoanelor . pioase, înle- 
meerea mânăstirilor şi chiar când : fundatorii îşi rezervau 

„„.. oarecari drepturi pentru: eisau urmașii lor în ocârmuirea- 
" -aşezămintelor. Aşă, ei puteau arătă. măsurile de luat pentru 
-alegereă stariţului sau stariţei, pentru.: disciplină, adminis- 

-traţiunea, :bunurilor. Ca. şi -la:-noi, „se găsesc publicate de 
câtre -Millosich. şi Miller numeroase hrisoave de la: Impă- 

iraţi; o ori  funeţionari: superiori şi: . partriarchi,; privitoare: la. 
- ; tie di 1 re. „3; 

  

4) Hasdeu: Isioria critică 1, p:. Va e
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nii, Ş a. 1), | pr cese e mânăstirilor. cu veci- 

Curioasă concidență ce în realitate - se explică prin faptul imilaţiunei! Erau la noi ca şi lo, Bizanţ mai multe fe- duri de mănăstiri: libere, episcopale, metropolitane şi în- 
chinate. 

“Toată această cercetare deşi atât de sumară, ne .con- 
duce să afirmăm totuşi că atârnarea noastră religioasă, de 
la secolul XIV încoace, de Patriarchia de Constantinopole, ne-a 

„făcut să înțelegem şi să întroducem alcătuirile de tot felul, 
privitoare la Biserică şi credinţă, aşa, după cum le-au for- 
mulat şi practicat cei din Bizanţ. Fie direct, fie prin mijloci- 
rea popoarelor slave, la început, am luat aceste rândueli cu 
tot rostul lor de la Constantinopole, locul de căpetenie al 
mişcărilor religioase, De aceea, dacă alcătuirile lui Mateiu 
Basarab şi Vasile Lupu nu erau aplicate de fapt în ordinea 
seculară, erau înţelese şi aplicate prin ordinea bisericească, 
şi mai ales mânăstirească.. a 

__ 882. Legea nsscrisă. — Intorcându-ne dela legislaţiunea 
scrisă la cea nescrisă, la, «Obiceiul pământului», singura, lege: 

„vic în [ările i6astre; găsim că ea rânduește intr'altfel unele 
din cele prevăzute în Pravile şi chiar cele neprevăzute. 

De ce s'a chemat această lege nescrisă «Obiceiul pămân- 

tului»? Pentru-că a fost adusă din pământul pe care îl lo- 
“cuiau cei de la cari l-am luat sau pentrucă, se păstrează 

pe pământul pe care ne aflăm? Obiceiuri juridice, Simboluri, 
acest complex de manifestări juridice nescrise, ro orin use 

atât la condiţiunea persoanelor, cât şi la regimu optat 
tăței, sa format atât peste Dunăre, unde nu en so a 

dreptul de proprietate, cât şi aici, in Carpaţi, , 
, | 2 

itori proprietari 2). i N N | _ 

ii 4 coastă idee ast-fel înţeleasă nu sdruncină tooria ori- 

“ cinelor slavone a vechiului nostru drept, de oare-ce Lor a 

d pea; lui între Carpaţi sa săvârşit în contactu strân 
UIC 

  

1. e, p. 71—89. în î 

ȘI Dora tea asupra acestei însemnate şi discutate chestiuni, 

2; îis rou ile it bizantin et slave. 
oi ies et leur connezite avec le droit bizanti 

Pic; Zes lois rouma | ) 
an 
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Slavii sosiți și așezați în primele secole ale nouci vieţi a 
Daco-Romanilor. | 

Influenţa slavă asupra dreptului și moravurilor noastre 
asupra vieţei sociale rumâne, se poate dovedi prin multe 
fapte. Amintim câteva. din cele mai isbitoare. 
„4. Comunitatea familiei. Nu găsim nici autoritarismul ro- 
man, nici individualismul german. Caracterul naţional roman 
s'a perdut cu timpul; individualismul german nu puteă lăsă 
urme; lomânii au înlocuit vechea lor alcătuire romană cu 
un nou caracter fundat pe spiritul noilor obiceiuri. 

2. După vechiul obiceiu roman, averea după moartea 
tatălui se împărțea între membrii familiei, în timp ce Zadruga, 
comunitatea de casă la Slavi, face ca succesorii să rămână 
posesori comuni ai averei, chiar după moartea tatălui. In 
„Vechiul nostru «drept există starea de indiviziune continuă, 
neinstrăinarea bunurilor. De aci instituţiunea căminului. 

3. Vânzarea, este văzută cu ochi răi, şi mai toate actele 
„vechi cuprind menţiunea că tatăl de ex., a luat consimţi- 
mântul copiilor la vânzări ș. a. 

4, Obiceiul de a purta un nume, adăogând la cel de 
botez al tatălui, sau al capului familiei, particulele ezici, sau 
escu mai româneşte. : 

Pentru a desemnă întreaga comunitate se face un plu- 
ral din numele tatălui, de ex. Petrești, Cormoşeşti, ş. a. 

Străinii pot intra într'o familie, aşa de pildă bătrânii 
se dau în un fel de adopţie, cedând averea lor. 

5. In viaţa familiară 'respectul merge aşa de departe că 
bătrânilor nu li se zice fu. Nici chiar surorile: nu tutuesc pe 
fraţi. Aveau chiar obiceiu sărutatului mâneci. Cu totul alt- 
fel se explică, acest obiceiu (baise main) în Europa occidentală. 

6. Majoritatea este la 24 ani. Mă 
7. Administraţiunea ţărilor, începând dela oezod sau 

Jospodar, şi sfârșind cu divisiunea teritorială în ocoale, plăși, 
zolost, sudsivo, trădează o puternică influență slavonă. 

8. Aceeaşi lipsă de amintiri romane întâlnim şi în insti- 
tuţiunile militare, de oarece în țările noastre grosul armalti 
îl formează, călăreţi. | 

9. Sistemul impositelor și amenzilor este puternic înrâurit 
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altul. Ceremonia este urmă 

INT 
. A e AR de cel buloar sau sârb. Numirile şi întinderea unor ÎMpo- zite asupra aceloraşi producţiuni la Români şi Slavi, ne 

conduc vădit să susţinem împrumutul, mai ales că se deo- 
sibesc de cele ale Românilor din Ardeal şi Banatul Seve- 
rinălui (din Ungaria). | 

10. Ceremonialul căsătoriilor este acelaşi. Căsătoriile cu 
persoane de altă naţionalitate sunt îngăduite cu condiţiunea 
ca să fie de aceeaşi religiune: Soții .nu'şi zic pe nume, ci frate, 
soro. După moartea soţului, văduva îl numeşte şi Dumnealui 
IE, Răposatul. | , 

Principiul autorizaţiunii maritale sub forma şi origina 
sa germanică (mandiam) eră necunoscut în vechiul nostru 
drept, găsim totuşi o serie de obiceiuri care par a, consacră 
autoritatea maritală sub o altă formă. Aşă, supunerea femeei 
către soţ merge până acolo că altă dată la noi. ca şi la Slavi, 
ea nu putea nici măcar ieşi din casă fără voia lui, precum : 
nici putea singură face vre-un fel de tocmeală. 

11. Băeţii singuri moştenesc ; fetele au drept la înzestrare. 
Cum se explică acest obicciu juridic, pe care îl vedem 

înscris în legea Caragea, dar nul găsim nici în dreptul 
roman, nici în cel bizantin, nici în pravila Bassarab? Ră- 

posatul Haşdeu ne spuneă verbal că pare a vedeă aci un folos, 

dat fraţilor, care au singuri sarcina de apărare a ţărei, față 

cu surorile. Se poate ca.la origină aceasta să fie explicaţiunea 

obiceiului; noi însă am luat prin imitație, prin contact dela 

Slavi această normă juridică, fără a ne preocupă de greutatea 

portului armelor. E în adevăr netăgăduit faptul constatat că 

la toţi Slavii (Ruşi, Cehi, Poloni, Sârbi) fraţii singuri moştenesc 

averea părinţilor, cu esclusiunea, surorilor. 

12. Daniile şi legaturile, mai cu seamă în actele de fun- 

daţiuni mânăstireşti, le vedem făcute în aceleaşi formule ca 

şi în documentele slave). , Na 

13. Se fac adopţiuni între străini ca fraţi,—rudenie spiri- 

tuală — între fraţi şi surori de lapte, între soldatul rănit şi 

cel care îl îngrijește. Ei jură a se ajuta totdeauna unul pe 

ătoare: merg la preot, şi-l plătesc 

Zakonicul lui Ştefan Duşan pentru mânăstirea publică 1) Hasdeu publi 11, p. 85 urm. 

din Priszren în Archiva Istorică, 

Yi 
v  
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pentru slujba bisericească: şi lumânări. La, zi fixată merg 
'adoptanţii cu rudele la biserică. Urma, un ospăț de frăţie, 

- . dat de cel mai bogat dintre în frăţiţi. Aceasta eră frăţia, de 
moşie, după cum o numeşte Haşdeu, când, adică „doi indivizi, 

"având fiecare cevă stăricică sau moșşioară, voiau a, se înfi ăi, 
ei îşi făceau mai întâiu unul altuia un dar... 1)* _ 

14. Cuvinte ca următoarele, dovedesc o viaţă comună: 
Baciu, Stână, Mândra, Knezi, Gospodar, Goștină de oi, 

Desetina (adică dijma în profitul fiscului pe vin, oi, miere), 
pogonărit (imposit pe pământ), găleata de fân (Sau ierbărit, 
imposit pe fân) dușegubina ș gloaba: (amenzile), ocol, plasă, 
bădiță (frate mui mare, aadinistrator al unei averi), zestre 
(ceeace aparţine si rorei: vite, imbrăcăminte, rufe), ocina 

“(averea imobilă părintească) şi o mulţime de alte cuvinte cu: 
sens identic la Români şi la Slavi 2). 

333, Cojurătorii. —0O instituţiune care arată o comună în- 

țelegere între Slavii de.Sud şi Români, este a cojurătorilor. 

In faimosul document de danii emanat dela Ștefan Dușan 
(1348), ţar sârbesc, Și publicat cu desvoltări foarte insemnate 

„de. către Hașdeu în Archiva istorică, tom. TI, pag. 85—19% 
„să vorbeşte 'de cojurători în chipul. următor: „24 jurători 

pentru un lucru nare, 12 pentru o afacere mai mică. Aceşti 

jurători n'au dreptul de a împăcă, ci numai de a judecă, 

Fiecare jurământ să se facă în Biserică. Boerii mari să 

aibă mari jurători;-oamenii de mijloc, cei de.potriva lor şi 
la ceilalţi iarăşi de potriva lor“. 

_Aşă dar jurătorii nu sunt martori, cari afirmă nişte 

fapte; ei jurau numai temeinicia dreptului pretins de recla- 

mant sau pârât.! - 
In privinţa, originci acestei istituţiuni la Români, Suu 

emis până acum două, păreri deosebite. 
I. Haşdeu şi Gr. Tocilescu, cred că jurătorii sunt Moş- 

teniţi dela Romani, Sârbii îi au luat dela Români iar Slavii 
Vinodoliani dela Italieni; că la alţi Slavi ca şi la popoarele 
germane nu se pomeneşte de acest aşezământ, 

D-l Xenopol găsește că „jurătorii sunt de origină germană. 

1) Bibicescu; Poezii populare din Transilvania, p. 410. 
*) Pic, |. c., p. 28 urm.
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D-sa observă că popoarele slavone au acelaş așezământ, dar crede că. acestea, lau împrumutat dela Germani, Cât. pentru Români, cajunătorii, ca şi toate celelalte rândueli de drept, formau un sistem: „alcătuit din isvoare deosebite, tradiţiuni de drept roman, amestecate cu instituţiuni slavone sau germano-slave, toate însă fierte şi mestecate de simţul juridic al poporului român şi prefăcute. cele mai multe în aşezăminte originale“ 1), - A Sa E 
„? Aşa dar, d-IXenopol socotește că așezământul cojurăto. - rilor este de origină curat germană; că Slavii Vau luat dela 

Germani și lau înfiltrat în alcătuirile Juridice ale Românilor. 
Din însăşi cercetarea, d-sale se vede însă, că jurătorii 

erau admiși la Germani numai în materie penală, pe când 
la Slavi, ca şi la Români, şi în materie civilă şi în materie 
eclesiastică. Aceasta e un punct însemnat, care schimbă de 
la început faţa instituţiunei, şi arată că, împrumutul Ro- 
mânilor s'a făcut numai dela izvor slavon. La toate popoa- 
rele slave, Sârbi, Croaţi, Poloni, Boemi, cari de jur împrejur 
"învecinau pe Românii din Muntenia, Moldova, Ardeal, fiinţează 
un sistem analog cu cel întrevăzut în documentele românești. 

"Cele spuse în citaţia din Zaconicul lui Ștefan Duşan se 
aplicau tot astfel la populaţiunile ţărilor române, Dovadă, 
stau numeroase documente, în cari vedem numărul de boeri 
sau altfel de megieşi, de preoţi sau femei în diversele pro- 
cese de pretenţiuni civile, penale sau bisericeşti. Aşi sunt 
hrisoave dela anul 1490 (din timpul lui, Vlad-Vodi), 1944 
(Neagoe Basarab), 1586 (Michnea- Vodă); Mihaiu-A itcazul, pri. 
gonit, de Alexandru. III, jură cu 12 boeri că nu e ad Da 
svonul că sar fi lăudat a fi fiu de domn; dela 1560 (e ru 
Șchiopul), 1591 (Ștefan Surdul), 1633. (Mateiu- Basarab), A 
alte multe acte prin cari Domnii încredinjau că, au lor A | 
împricinaţilor să întărească jurământ Sa “633 Ian aice 10, 

d frica iti caro încuviinţează pe Maria» 
„Matelu- a 9 iată Vasile Spă- Vornicului Ivașcu Golescu, calomniată de A 

acul bărbatul său, să ia 12 jupânese pe răvașe domnești 

:) Istoria Românilor, IV, p. 128 — 150. 

2) Archiva Istoricii, passim.
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ca să jure cu sufletele lor, pe Evanghelie, că jupâneasa Maria 
este nevinovată 1). Aşă găsim şi în Polonia cazul reginei 

Sofia, soţia lui Vladislav Jagello, acuzată de soț pentru a- 
dulter. S'a desvinovăţit jurând împreună cu 7 capete nobile 
şi cinstite femei2). | 

3$4. Legistaţiunea fanariotă. —' Trecem acuni la Jegistaţiunen 

fannriotă. Vom conduce acest studiu până la noua codificare 
generală, tradusă după legiuirea franceză. 

Am spus dejă că, dacă pe terenul politic propriu zis, 
epoca domniilor fanariote-a fost un veac de înjosire, pe 

câmpul cultural însă, şi în multe direcţiuni, fanarioţii au 

lăsat brazde necunoscute până lu ei. | 
Opera lor legislativă n'a fost de cât o continuare. Venind 

în urma lui Mateiu Basarab şi Vasile Lupul, domnii greci 
găsesc în ţările române un drept scris de origină bizantină ?). 
„Foarte puţin aplicat în ordinea atacerilor publice şi private, 
„acest drept bizantin aveă rost şi înţeles în trebile bisericeşti 
şi mânăstireşti. In orice alt prilej, Românii aveau un alt 
aşezământ: nescrisul «Obicei al pământului». Cu un caracter 
mai totdeauna schimbăcios, dar trainic cu toate acestea în 

principiile conducătoare, această legiuire nescrisă, liberă şi 

vie, a trecut din generaţie în generaţie. Incorporate sau uti- 
lizate, normele «Obiceiului» primesc când un pretins loc în 
codificările problematice ale lui Alexandru Vodă cel Bun 
şi Radu Vodă cel Mare, când o sancţiune, ca în așezământul 
lui Mihai Viteazul asupra. «României», când o modificare 
datorită timpului, ca oprirea dată de Ştelan-Vodă Racoviţă 

(176%) pentru căsătoriile străinilor parveniţi, cu pământence 
din neam boeresc. 

1) Haşdeu: Idem pag. 118. 
1) Xenopol, 1. c., p. 149. E 
5) După părerea, mea, acest drept scris de origină bizantină ne-a 

venit, mai ales la inceput, prin mijlocirea poporului slav de Sud. Aceiași 

credință am arătat-o la anul 1878, în teza mea inaugurală de doctorat: 
«Je crois plutot que les Basiliques ont 6!6 apportâes sur la rive gauche 
du Danube, au XII siăcle lors de la formation de PEmpire Roumano- 
Bulgare. A cette &poque, elles 6taient dejă connues des Bulgares, car 
ciles avaient 6t€ introduites dans loute Petengue de Empire de Byzance» 
(De la Puissance du Mari, pag. 18).
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ales, ia modernă. —- Cu sfârşitul secolului XVIII mai 
ii - gilerarea românească o eră nouă. Geniul particular al poporului se şterge, dispare din ce în ce mai 

mult. le acum Basilicalele, ca şi anterioarele Novele ale lui 
Justinian, Leon și altor împărați bizantini, aveă să fie mai 
riguror aplicate la toate afacerile, fiind mai pe dintregul puse 
la înţelesul comun. Din pricina. înlesnirei, la noi ca şi în. 
Bizanţ, se intrebuinţau nişte manuale juridice greceşti, : mai 
mult niște colecţiuni prescurtate, decât nişte adevărate co- 
mentariii. Cu timpul, aceste manuale câştigară o autoritate 
egală cu a legilor; mai ales Institutele li Theophil şi Ma- 
nealul lui Ilarmenopulos avură, o reputaţiune însemnată în 
tot Orientul Europei. Culegeri, extrase din dispoziţiunile une- 
ori prea lungi, alte-ori întunecate şi contrazicătoare ale legilor 
împărăteşti, lucrările amintite răspundeau la o trebuinţă re- 
simțită. Pe vremea declinului mereu crescând al Bizanțului, 
şi dela secolul XV încoace, legiuirile variate şi risipite cereau 
neapărat o colecţionare, o orânduire metodică, ori mai cu 

seamă o alegere inteligentă şi desăvârşită. 
La anul 1786, Domnul Al. Ipsilanti dădu Munteniei 

un Codice Civil, folosindu-se de opera.lui Harmenopulos. 

Pruvilnice:rscu Condică zicea în decretul voivodului, că locui- 

torii Valachiei urmau uneori împărăteştile pravile, alteori 

obiceiurile pământului. Această condică, asemenea în multe, 

cu viiloareu Pravilă a lui Caragea (1817), “eră publicată în 

limba greacă. Ne | 
Ca drept subsidiar în toate imprejurările grele, se apelă 

omea codificării lui Ipsilanti, la legile împărătești. De 

buzuri, mai ales că Basilicalele, 
de legi erau publicate în limbile 

pe vr 

aci isvorau numeroase a 

Novellele şi alte colecțiuni de ein 

ină ori latină, cunoscute de , | 

ein Din tir apul lui Al. Moruzi Vodă, (1804) noconsidorarta 

lucrărei lui Harmenopulos, atăt de projuiti sub voivozii fa: 

narioţi dinainte, este recunosculă într'un hrisov se 

la Callimah- Vodă (1817). Aci se afirmă că, pe vi emea lui 

uzi chiar, nu constitueau legea pământeascu comentariile, 

. mai Basilicalele. | a _ II 

“ " ncercarea de traducere şi alcătuire a lui Carra, însă! 

cinat de Moruzi- Vodă, a rămas neterminată.
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Cel dintâi manual de legi în limba română a fost făcut 

de. Andronache. Donici, vestit. jurisconsult. Această culegere 

prescurtată din legile împărăteşti, tipărită la Iaşi (1814), e 

un fel de repertoriu al materiilor de jurisprudenţă, cu tri- 

miteri la legile din Basilicale şi Dreptul roman. | 

La anul 1817 se publică în Moldova Codul de.legi al lui 

„ Calimach- Vodă (tradus în româneşte la anul .1832). Boerii 

țărei, într'o Obştească Adunare, au găsit cu cale să se cu- 

leagă din cărţile împărăteşti, cele mai folositoare părţi, ce 

se vor uni cu «Obiceiul părnântului», pentru a formă o con- 

dică de legi îmbunătăţită. DR aa 

In acelaș timp (1817) Voevodul Caragea. din -Muntenia 

face un extract din Basilicale, şi mai exact o imitație a ma- 

nualului lui Harmenopulos. E interesant pasagiul următor 

din punerea în lucrare a Conâicei: «Țara Românească?având 

din vechime Canoane pentru cele în parte drepturi ale 10- . 

cuitorilor săi, ale sale nescrise şi nedesluşite obiceiuri, ale 

Condicei sale puţine:şi nedesăvârşite pravili înscris, care şi 

nefiind destoinice, nu puteă cumpăni, nici drept a. îndreptă 

dreptatea fiecăruia, de aceea şi eră silită a năzui la pravilele 

împărătești ale Românilor şi a se sluji în toate aceste pravili». 

Regulamentul Organic a ţinut să, cuprindă că şi pe terenul 

curat legislativ va dispune orice sar simţi netrecute şi ne- 

prevăzute în condica anterioară. | 

„Codul penal al. Moldovei sub Ioni/- Sturdza. Vodă, editat 

-întâiu la anul 1825, urmează legislaţiunilor Caragea şi Ca 

limach. 

Cu anul 1829 începe epoca de imitaţiune a legislaţiunei 

franceze. Așă, la acel an se promulgă un Cod comeicial în 

Muntenia, tradus după Codul francez; apoi Codul .penul al 

lui Știrbei-Vodă, sancţionat la anul 1852. 
, 38G. Legislaţiunea nouă. — O naţiune, ca şi o bucată de 

pământ se formează din diferite stratificări, din aluviuni. Ca 

ȘI un trunchiu de arbore, ea, prezintă, ochiului observatorului 

mai multe unde. Trunchiul poporului român este aric. Apar- 

ținem adică acelei rase a umanităţei care reprezintă, nobleţa 
ei.. La inceput, în adevăr, găsim în ţările noastre pe Agatirşi; 

Sciţi, Geţi şi Daci. Peste această veche undă arică veni o   
D
a
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alta mai puternică: unda romană. Mai târziu avem aluviunea 

popoarelor barbare asiatice. Din înriuririle acestora, cea mai. 

puternică a fost cea slavă, tocmai pentrucă. Slavii au venit 

în ţările noastre ca prieteni, nu ca inamici. 

Din aceste trei elemente, cari au format, organizmul ţă- 

rilor române, cel.român şi cel slav au fost cele mai puter- 

nice şi au lăsat urme deosebite: elementul roman trăeşte şi 

astăzi din punctul de vedere etnic,-din punctul. de vedere . .- 

al rasei, al: temperamentului și al limbei; elementul slavon 

a. determinat organizarea politică de altădată, dreptul, şi în 

mare parte. moravurile.. Ma 

Dreptul slav consemnat, în. obiceiul pământului în cea 

mai mare parte, şi dreptul greco-roman, consemnat în pra- 

vilele scrise, au ţinut la noi până pe la jumătatea acestui 

secol, când am împrumutat noul drept francez. 

, Când un popor -părăseşte instituţiunile sale naţionale, 

pentru a le înlocui cu altele străine, distruge însăşi germenii 

de viaţă. «Geniul poporului se refugiază în stratele inferioare, 

“şi acolo aşteaptă ceasul redeşteptărei». Dar de o camdată şi 

până atunci se stabilese raporturi factice, se naşte o civili- 

zaţiune curat artificială şi de-aparenţă,; instituţiunile sunt . 

fragile, n'au nici O putere morală, nici vitalitate !). 

Legislaţia doctrinală, care nu ţine seamă de desvoltarea 

istorică, de caracterul naţiunii, există numai pe hârtie. Acest 

fapt mai are ca urmare şi o altă anomalie. In Franţa codi- 

ficaţiunea a produs un rezultat bun pentru însuşi poporul 

francez. A fost un element de unificare. Codificarea este uni- 

tatea şi fixitatea Jegei. La noi, din contră, codificarea a adus 

multiplicitatea soluţiunilor juridice, controversate la infinit. 

"Poporul de jos n'are nici o încredere în lege şi judecător. In- 

terpretarea, legei e o magie, pe care avocatul şi judecătorul 

o întoarce cum vrea. . - j 

Aşă s'a întâmplat la, noi. Codul Matei Basarab, afară 

de partea sa bisericească, nu sa aplicat niciodată, tocmai 

pentru că oră o lege imitativă. Multe din principiile Codului 

napoleon nu se aplică nici azi la noi. | 
a 

1) Bogisich-Demelic: Le droit coulumier des Slaves meridonaur, 

pag. Îl urm. E 

1
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Mult timp după promulgarea noului Cod de procedură 

civilă, sa continuat cu aplicarea procedurei celei vechi. lar 

în materie politică, ştim că regimul parlamentar e cu lotul 

falşificat. Majorităţile se aleg de guvern, iar nu guvernul de 

majorităţi, nici  majorităţile de alegători. . 

In materie administrativă,. descentralizarea este un cu- 

vânt ce nare sens. 

Dreptul fiind un organizm, ca toate organizmele se su- 

pune unor legi naturale. Bogisich observă, cu drept cuvânt, 

că se întâmplă dreptului. original, când este comprimat 

ceeace se întâmplă oricărui organism comprimat. Dreptul 

nostru este un trunchi: care are două ramuri: o ramură a 

dreptului original, produsul obiceiului pământului, şi alta a 

dreptului scris. S'a tăiat adânc prima ramură. Fatalmente 

nu sa mai -putut desvoltă. Desvoltatu-sa măcar cea de a 

doua? Mai de loc, căci îi lipseşte ceva, sângele propriu, sin- 

gur dătător de viaţă. | 

Dreptul nostru scris este Dreptul Europei occidentale 

aproape în întregul său. Este oarecum zadarnic a'l comentă, 

căci în ţările, a cărui conștiință este el, se înţelege, se co- 

mentează mult mai bine. Afară de câteva puţine articole 

din Codul civil schimbate, pe toate celelalte le găsim comen- 

tate gata de Francezi şi Belgicni. Ce ar puteă fi un comentar 

român? O palidă imitaţiune. 

„Legea nouă impusă nefiind expresiunea, conştiinţei na- 

ționale şi a, trebuinţelor, este primită cu desgust, şi se fac 

toate silinţele pentru.a o fraudă. 
Astfel, sătenii, ştiind complicaţiunea formelor testamen- 

tare şi înlesnirea anulărilor, înlocuesc testamentele cu acte 

de Vânzare. Judecătorii, ei înşişi ştiind ce flexibilă e legea 
imitativă, de multe ori părăsesc terenul juridic, dispreţuesc 

povaţa lui Bacon de a judecă în principiu, şi transformă 

cestiunile de drept în cestiuni de fapte, de apreciere, penţru 
a evită cassările. | | 

ce
a 
_
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CARTEA II 

CAP. I 

ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE STATULUI 

Ş L. SUVERANITATEA NAȚIONALĂ. 

387. Noţiunea suveranităţii. — In desvoltarea ce am făcut 

în partea noastră introductivă, am văzut că Statul nu se 

poate concepe fără scâp şi fără direcţiune, după cum nu se 

poate concepe alilel ici existenţa. morală, filosofică a indi- 

vidului. Scopul şi direcţiunea însă presupun o autoritate 

recunoscută şi primită de colectivitatea statului, o putere 

supremă care să vegheze la, conservarea unităţii sociale şi 

care se impune tuturor în numele scopului social al Statului. 

Intr'alifel viaţa în stat nu e cu putință, după cum nu e cu 

putinţă. nici viaţa morală a omului fără o voinţă, fără o 

autoritate pe care el o eserciiă asupra persoanei sale. In 

lipsa unei autorităţi, fie cine ar face ce ar vrea; patiniile 

şi forța brutală ar înlocui legea şi autoritatea. Existonţa, 

„unei puteri sociale, a autorităţei, a &uvernului, e dar de'o 

însemnătate vădită. Necesitatea unei puteri supreme_se im- 

i pune şi faţă cu individul când e vurba de “viaţă individuală, 

isi față de societate. când e vorba de viaţă socială. Deose- 

ibirea este că puterea când-e individuală se numeşte Liberiate,) 

Şi se găsește concentrată în individ, când e publică se nu- 

$
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meşte suveranitule şi e îndivisă, răspândită în toţi aceia care 

„formează societatea. Precum în om, individual. considerat, 

fiecare părticică dintr'insul poate. revendică o parte din 
puterea lui, precum întreaga acţiune, întreaga forţă, vitală 

e răspândită în fiecare. părticică, în fiecare celulă, tot astfel 

și în societate, suvevanitatea, e răspândită în fiecare păriti- 

cică şi fiecare membru al societăţei, fiecare celulă indivi- 

duală, poate:să revendice o parte dintr'insa. | 

3S8. Definiţia suveranității. — Cuvântul de suveranitate s'a 
ivit pentru întâia oară în Franţa. Bodin defineşte suverani- 

tatea: «Puterea absolută şi perpetuă a, unei republici, a unui 

stat». Ştiinţa franceză a dreptului public a desvoltat-o mai 
întâiu. Clermont Tonnerre în Analisa constituţiunei din 1791 

a definit-o «Libertatea colectivă a societăţei». După Blunt- 
schli «suveranitatea, este puterea poporului în cea mai înaltă 
demnitate şi în cea mai mare forţă». Suveranitatea se ma- 
nifestează sub forma autorităței. Thonissen o defineşte: 

„ «dreptul de a regulă mișcările corpului social pentru a-l 

face să îşi îndeplinească scopul său care este de a procură 
tuturor în general și fiecăruia, în particular, cea mai mare 

„sumă de fericire cu .putință». Această definiţiune nu e aşă 
de clară ca aceia a.lui Clermont Tonnerre, însă are avan- 

tagiul de a dovedi mai bine cât de justificată e apropierea 

care o făceam mai sus între viaţa individuală şi viaţa, socială. 
339. Concepţia suveranităţii. — Suyveranitatea, fiind voinţa, 

forţa publică, rezultă că «Suveranul» este şi dânsul nu o per- 
soană determinată, ci o fiinţă abstractă şi colectivă. Când numim . 
pe Capul statului Suzeran, facem o figură de cuvinte; luăm 
pe mandatar î în locul mandantului. In evul mediu şi la pOpoa- 
rele cu regim autocrătic, denumirea Suzerari are un sens 
literal: seful statului, suveranul eră în adevăr izvorul auto- 
rităţii supreme. Ideile trecutului însă, întemeiat.pe feudalism 
Şi autocraţie sunt cu totul altele decât ideile dreptului mo- 
dern; azi suveranul adevărat, nu mai este un-om, 0 clasă” 
socială, ci națiunea întreagă. 

Suveranitatea_fiind ind_inerentă ntă ori_ cărui Stat, rezultă că 
o găsim în exercițiu „pretutindeni unde. există o societate 
“politică orginizătă “la „cei vechi, ca şi la cei moderni, în —————— n ze - . 
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țările cu guvernământ absolut ca. şi în ţările cu guvernă- 
mânt constituţional parlamentar. Suveranitate, găsim _ pretu- 
tindeni, dar organizare raţională a Suveranițăţii_n nu_găsim, 
'decât la unele state. Pretutindeni găsim oameni cu însușiri „decat iau ga 

“naturale, însă nu pretutindeni şi în toate timpurile găsim 
oameni cu inima, mintea, şi caracterul -bine formate. Orga- 
nizarea, raţională a suveranităţei e rezultatul ştiinţei. Știința 

"cercetează raţiunea, Şi scopul societăţei politice. Ea descoperă 
legile di după. cari_se formează,_se _conştitue,_se desvoltă, ă, Şi se _ 
sting _societăţile. Această, ştiinţă întru cât are de obiect Su- 
veranitatea organizată conform raţiunei, se numește știința 
dreptului constituţional. Astfel conceput dreptul constituţional, 
e de dată recentă şi putem zice că e ramura cea mai tâ- 

nără dintre” ştiinţele „juridice şi morale. Denumirea sa îns ăşi,, 

după cum spune şi 'scriitorul român Urechiă în cursul său 

de drept constituţional, _Nu-0 găsim decât la scriitori din 

epoca noastră. Sunt scriitori vechi cari cercetează lucru- 
rile publice şi organizarea, societăţei; numele însă de ştiinţă, 
a dreptului constituţional nu-l găsim decât în timpurile cele 
mai apropiate de noi, pentrucă ştiinţa specială despre care . : 

„vorbim nu- se putu concepe decât atunci când omul a început : 
a se recunoaşte în toate proprietăţile sale, adică cu toate 
condiţiunile existenţei sale, şi când primi în totul acea apre- 
ciere ce i se datorește după rațiune. 

Din expunerea, pe care am făcut-o în introducere cu 
privire la partea, filosofică şi istorică a dreptului, public, am 
văzut că societatea a trecut printr'o mulţime de. fase înainte 

de a i se râcunoaşte ca bază a organizaţiunei sale respectul 

- individului. Cu deosebire: dela Rousseau şi dela Kant încoace, . 

începe să, se recunoască - libertăţile şi drepturile sacre ale 

d'atunci încoă să se înjghebeze. | Eră; firesc lucru că, aşă să 
se întâmple, pentrucă mai înainte “omul eră, privit mai mult 
sub respectul fisic decât cel moral. Oamenii cari impresionau 

a 

tală, prin aptitudinile fizice decât prin puterea intelectuală. 
Probă că personalitatea, morală a omului a fost mult timp 

deconsiderată e că robia a lost: vreme îndelungată, ca insti-
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tuțiune recunoscută în stat. Pe cât timp aşă se priveă omul, 

nu se puteă concepe ştiinţa constituţională pe bazele de azi. 
Când se întâmplă chiar ca unii oameni să impună prin ca- 
lităţile lor morale, intelectuale, aceştia nu erau priviţi ca 

„oameni, ci ca zei şi semi-zei, şi de zei legile omeneşti nu 

prea se ocupau. Astăzi, din potrivă, omul nu e privit sub 
raportul fisic decât în al doilea rând, ca mijloc de dezvol- 
tare. Cetăţeanul nu mai este individul fisic destinat a fi in- 

vingător sau învins, stăpân sau selav, nu mai este represin- 

tantul privilegiului bazat pe forță, el este o persoană, o fiinţă 
morală cu drepturi şi datorii; el nu e nici stăpân, nici sclav, 

este egalul semenului său. 

Suveranitatea este de două feluri: eat este ezternă și 
interni. Suveranitatea externă, este însuşirea, ce o are Statul 

de a-și regulă singur destinele sale fără intervenirea altui 

Stat; este ceeace alcătueşte neatârnarea Statului şi aparţine 

dreptului iriternaţional public. Suveranitatea internă sau na- 
țională este dreptul Stâtului de a-şi organiză puterea publică, 
e cu alte cuvinte puterea care comandă, autoritatea care 

execută, de către naţiune direct sau prin delegaţii şi man- 
datarii săi. Această, autoritate împreună cu teritoriul pe care 
se exercită. şi cu națiunea care o exercită, alcătuesc Statul. 

Nu se-poate concepe o organizare socială de Stat, fără o 

Suveranitate, cum nu se poate concepe fără naţiune sau 

fără teritoriu. | 
390. Elementele Suveranităţei.—Pentru ca suveranitatea să 

poată răspunde la scopul său care este scopul statului însuși, 
trebue înainte de toate să cunoescă natura, umană, să o 
înțeleagă, să-i simtă trebuinţele şi să, vrea să-i le satisfacă. 
Suveranitatea are deci trei elemente: 1) inteligența, 2) 20inț— 
3) [orlu, imperium.- Dacă, puterea, socială nu ar fi ea însăși 
inteligeni 4 nu ar-puteă să găsească măsurile de conservare 
ȘI perfecțiune. Forţa e trebuincioasă pentru realizarea drep- 
tului, pentru îndeplinirea, voinţei colective, pentru depărtarea 
obstacolelor ce se opun conservărei şi perfecţionărei. De 
aceea zicem că suveranitatea e şi funcţiune de forţă şi anume 
oră de a comanda. Dar această forţă .nu este fără limite 

ȘI arbitrară; ordinul trebue să pornească dela naţiune însăşi 
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şi comanda trebue să se impună voinţelor individuale şi 
colective. Puterea de comanda a Statului este ilimitată nu- 

mai întru atât încât conduce la salvgradarea intereselor 

colective. Inteligența, şi voinţa tind la: declararea dreptului 
ele ne spun ce e de făcut pentru a ne conserva şi per- 

fecționa forţa tinde la realisarea, și menţinerea dreptului. 

De accea unii publicişti au definit suveranitatea : «inteligenţa 

şi forţa asociate şi ridicate la cea mai mare putere pentru 

conservaţiunea dreptului sau a facultăţilor inerenţi autono- 

miei umane, de a se conserva și perfecționa». Inţelegem 

acum pentru ce: când se vorbeşte de diferite state, nu se dă 

calificativul” de Suveran de cât acelora care posedă aceste - 

trei elemente. Cova mai mult, în gradaţia ierarhică a sta- 

telor, se ţine tocmai seamă de existenţa cantitativă a acestor 

trei elemente: statele fruntașe astăzi sunt Franţa, Englitera, 

Italia, Germania, pentru că în aceste State găsim în cel mai 

mare grad manifestate inteligenţa, voinţa şi forţa. Să notăm 

că forţa e un element esenţial în aşa grad, „că dreptul inter- 

naţional nu recunoaşte de stat suveran pe acela care n'are : 

dreptul de pace şi răzbel, care: n'are o forţă miltară să-i 

apere drepturile sale. 

In combinarea celor trei elemente cari formează pute- 

rea socială sau suveranitatea, elementul predominant a variat 

după timpuri. In anticitate forţa, prima inteligenţa în ordinea, 

statelor ca. şi în ordinea individuală. Tocmai mai târziu .in- 

teligența a dobândit preeminenţă asupra forţei, când sa 

recunoscut că autonomia umană, sangtitatea persoanei omu- 

lui nu. residă atât în forța materială, cât'iîn facultăţile. cu - 

care omul e înzestrat. De aceea vedem sclavagiul eșit din 

domnia forţei, castele, vasalagiul, clientela, teocraţia, oligar- 

hia, atâtea forme de eserciţiu al suveranităţei ne înfeligente, 

dispărând. In timpurile moderne vedem întâietatea acordată 

inteligenței şi voinţei, vedem desvoltându-se în primul rând 

instrucţiunea şi educaţiunea, cari nu au alt scop de câta 

desvolta cât se poate mai mult inteligența și. voința indivi- 

dului şi a naţiunei, fără să se “înlăture elementul forţei, des- 

voltarea, armatei aşa de necesară la menţinerea. drepturilor, 

la apărarea, naţionalităţei.: : 

A
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391. Calitățile Suveranităţii. — Suveranitatea sau puterea 

socială conformă cu raţiunea, aşa cum dreptul public o re- 

cunoaşte și o organizează, e naţională şi comună, progresivă, 

supremă, trebue să se rapoarte la interese sociale, 'să fie 
limitată, una, şi indivisibilă şi imprescriptibilă. 

A. Suveranitatea, este comună pentru că dânsa, e puterea 
socială indiviz răspândită în tot corpul social; ea nu apar- 
ţine numai unora. După cum libertatea individuală, forța 

flsică, a. omului nu e difusă numai în unele organe, ci e ex- 

presiunea întregei personalităţi a lui, tot astfel şi suverani- 
- tatea, fiind expresiunea întregei societăţi, trebue să fie comună 
“tuturor; fie-care trebue să aibă dreptul de a revendică o 
parte din suveranitate. 
„Yom vedeă îndată că din principiul că suveranitatea 

este comună nu resultă că toţi au dreptul de a comanda. 
2. Suveranitatea, trebue să fie națională iar nu populară, 

căci națiunea se formează din toţi “aceia” cari alcătuesc o 

societate determinată. Acest principiu mult timp a: fost ne- 
cunoscut; vom avea: ocaziunea, să: vedem că nu.toţi susţin 
această, ideie, care e înscrisă şi în constituţiunea noastră, şi 
luptă liberalismului şi a democraţiei: sute de ani a fost dată” 
tocmai pentru a se recunoaşte suveranităţii caracterul de : 
naţională şi comună, de a nu f atribuiţă, exclusiv unora în 
detrimentul altora. E 

3. Suveranitatea, e_supremă, adică are plenitudiunea 
majestăţii sa!e. Aceasta, însemnează că ea, trebue să fie mai 
presus de puterile individuale; într'altfel ori-cind ar puteă 
să-i refuze supunerea datorită. Organizaţiunea socială ar de- 
veni un cuvânt fără nici o utilitate practică. După cum am 
spus Şi altă dată, nu e destul ca legea să comande, trebue 
să şi execute; ori, dacă suveranitatea, nu ar avea caracterul 
acesta obligator de a, fi supremă,. de a se impune tuturor, 
legea nici odată nu sar putei execută; dreptul sar creea, 
dar nu sar menţine. | a 

4. Suveranitatea se rapoartă la interesele sociale. 
| Aceasta, însemnează că, tot ce e în legătură cu existenţa 

societiţei, tot ce priveşte raporturile dintre oameni cade 
sub acţiunea suveranităţii; dar atât şi nimic mai mult. Tot 
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ce nu e privitor la raporturile dintre om şi om, tot ce nu 

e privitor la, guvernămînt şi la raporturile dintre guvernanțţi 
şi guvernaţi, spre exemplu, gândurile: interne ale omului, 

conştiinţa lui, cestiuni pe care numai morala are să lere- 
zolve, toate acestea, scapă suveranităţei. Aci găsim o deose- 

“bire între sistemul organizărei admis de dreptul public mo- 
dern și sistemul celor. vechi de ex. al lui Platon. Platon.re- 

cunoştea statului, adică _suveranităţei, dreptul de'a urmări” 

_pe._ individ „din momentul ce. apare > pe_lume şi în nod con- 

Dale aci n_locarul familie 
vanitatea. „pentru £ dânsul “se_ref "referă, Ja tot, nu _numai la „ceeace_ 
este de_pur_interes social. In In timpurile moderne, din contră ă, 
_guvernul nu are să se otupe de om, de cetăţean întru cât _. 

el nu face un act ct privitor. la interesul social. Unde incepe 
interesul social, şi până unde_merge, iată o > problemă grea, 
“de care ne vom _ocupa mai târziu. 
“5 Din cele spuse reiese un alt principiu, ca suverani- 
tatea nu ce ilimitată, ci mărginită şi anume prin acele drep- 

turi nâturale şi imprescripţibile ale omului, care sunt înscrise 
în fruntea Constituţiei; de fapt, după cum spune Sant Girous, 
aceste drepturi individuale limitează Statul, după cum am 

- arătat şi noi în partea introductivă, dar nu suveranitatea, 
care este garanţia 'contra guvernului, pentru că ca e dreptul 

de a fi bine guvernat. In. numele Suveranităţii cetăţenii ca 

colectivitâte pot sta în potriva, Statului injust şi pot retrage 

prin mijloace. pacifice_sauw vidlente mandatul acelora care îi 
reprezintă cu nedemnilate., In acest înțeles am cercetat ces- 

tiunea şi am arătat că Statul trebue să fie un Stat juridic, 
“adică Rechtstaat, supus propriilor sale legi, şi obligat să nu 

facă legi relc, și chiar să facă legi bune Suveranitatea nu 

e scop, ci mijlocul de a procura fericirea adică coriser- 

varea şi progresul socictăței; ori mijloacele, prin natura 

'si esenţa lor-sunt limitate. Suveranilatea mai este limitată 

si pentru motivul că ea nu poate depăși cadrul intereselor 

sociale, cadru pecare “il cercueşte necesitatea conservaţiunei 

şi progresului. Dacă suveranitatea își depăşeşte limila, 

atunci devine injustă -şi apăsătoare. “Intr'un asemenea caz 

naște dreptul de rezistență care poate merge până la ro- 
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voluțiune. Dacă puterea, suverană suprimă "dreptul . de a 

„cugeta, liber, de a comunica ideile în scris sau prin  graiu, 

dacă impune credinţele: religioase celor ce nu le împărtă- 

şeşte de bună-voie... In asemenea cazuri puterea suverană 

nu își mai are raţiunea de a fi. 
“Principiul că suveranilatea e limitată, e asa de puternic, 

în cât chiar dispoziţiunele constituţionale ce ar siabili con- 

trariul sunt nule. Nici o autoritate pe pământ nu e ilimnitată, 
zice Benjamin Constant, nici aceea a poporului, nici a celor 
ce se zic reprezintanţii săi. Voința unui popor nu poate să 
facă just ceeace e injust; cu atât mai puţin voinţa, repre- 
Zentanţilor săi. Poporul nu poate să pedepsească pe: un 
inocent, nici să-l facă culpabil fără probe. 

6. Suveranitatea este una şi indivizibilă, adică 1 nu se 

“poate concej:e mai multe suveranităţi într'un - singur Stat; 

dar Suveranul unic poate concesiona una sau mai multe din 
atribuţiunile sale la diferite autorităţi, care o exercită şi 

"care se numusc puteri publice. In acelaşi înţeles o singură 
persoană nu poate fi supusă la mai multe suveranităţi tot- 

deodată. 

cestiunea imposibilității existenţii sale în statele federale. Se 
ştie că în acest fel de State, cum ar fi Elveţia sau Statele- 

Unite, Statele federale își păstrează cea mai.mare porţiune 

de suveranitate, pe care o exercită în . deosebire de guvernul 
„central. . 

Federaliştii susţin însă, că Statul federal nu. există de 
cât ca un organ al Guvernului naţional; că deci Statul fe- 
deral «intrând în Uniune, spune James:Bryce!) a renunţat cu 
desăvârşire la suveranitatea, sa, şi se află astfel supus pentru 

totdeauna autorităţii iederale, astfel cum afost definită prin 
Constituţiune». | 

Teoria, suveranităţii indivize şi uriice - aşa cum se în- 
“țelege în concepţia, franceză, a dat mai ales în Germania, 
prilejului unei vaste literaturi. Laband studiind natura ju- 
ridică a imperiului german”) cercetează pe larg cestiunea 

. James Bryce: La republique amsricaine Vol. J, pag. 4% 
„?) Laband: Ze droit public allemand. Vol. LA pas- 99 ssq. 

    

Dacă suveranitatea este una şi indivizibilă se pune
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/ suveranității atât în stutele canfederate, cât şi în Statele fe- 
derale. Nu vom intră in cercetare amănunţită a. numeroa- 

selor speculaţiuni germane asupra acestei cestiuni, întrucât 
ea este de un interes local. Cititorii pot. găsi o expunere a 

“tuturor acestor abstracţiuni în cartea D-lui Duguit, unul: 

dintre învățații francezi care cercetează cu toată preciziunea 
evoluţiunea de cugetare a Germanilor!). Menţionăm ieoria. 
germană a lui Jelinek, după care există şi State non-suve-. 

ranc, care au /lerrsch“/t, adică imperium, puterea incondi- 
ţionată de a da ordine, dar cărora le lipseşte suveranitatea 

politică. 
Î. Suveraşului e înalienalilă ; și imprescriptibilă, pentru că 

“ea conzislând în suma, voinţelor, înteligenţilor şi puterilor 
membrilor unei societăţi, rezultă că e inerentă societăţii, şi . 

nu se poate înstrăina.. Precum puterea individuală a [ie că- 
ruia dintre noi stă în voinţa, care e inerentă personalităţii 
lui, şi nimeni nu poate înstrăina, inteligenţa, puterea lui, pre- - 

cum orice alienaţiune a unui. drept.al omului e nulă, tot 

astfel e nulă şi înstrăinarea unui drept al naţiunii. Dacă nu 

se poate înstrăina, atunci suveranitatea este şi împrescrip-. 

tibilă, căci orice e inalienabil, e şi imprescriptibil. Usurpa- 

ţiunea drepturilor poporului, ale naţiunei, n'are prescripţiune: 

şi totdeauna putem chema, pe usurpator la” răspundere, re- - 

dînd naţiunii ceeace este. al său. 
302. Teoria: dreptului divin. — Suveranitatea, fiind naţională, 

comună, inalienabilă, urmează că ea nu poate să fie monopo- 

lizată nici de un -owm,.nici de o clasă socială. Teoria cunos- 

cută şi admisă prin “tradiţiunele și obiceiurile mai multor 

late, sub numele de drept divin, pleacă dela ideia _că_divi- 

nitatea ar fi delegat pe unii dintre noi cu mişiunea specială 

do ăi gtivetna. pe ceilalţi. "Această ideie pe care am văzul-o 

când am cercetat în partea introductivă Originele Statului 

după doctrinele theucratice nu poate să fie admisă, pentru 

că e în contrazicere cu premisele pe care le-am propus. 

|macă însă vrem să zicem că adevărata suveranitate e a in- 

telisenţii supreme care e inteligenia divină, atunci în acest 

1) Duguit: Manual de droit constitulionnel, pag. 13t'ssq.
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înţeles se poate foarte bine “admite _teoria_dre dreptului. « divin. 
e 

| Când. însă sar susținis” că inteligenţa divină, că puterea. 

“supremă, ar fi încredinţat, misiunea sa unuia sau mai mul- 

tora, ca, să exercite guvernământul pe” păiiânt, “atunci se 

Guviiie a se respinge falşitatea unei asemenea idei pentru că 

inteligenţa, voinţa şi forța, fiind_în_mod netăgăduit _înere- 

dinţate; tuturor oamenilor, “rezultă că nimeni nu poate pre- | 
Eta tai 

tinde Că âr€ uri “drept “Dreexistent, a priori, de a guvernă 

“pe ceilalţi. Cum putem noi susţine că Neron, Caligula, Do- 

mitian, au avut suveranitatea dela Dumnezeu? Dacă regi 

sanguinari ca Ludovic XI şi Carol IX sunt delegaţi ai di- 

vinităţei, atunci omenirea e datoare să îndure crimele lor! 

Incă, odată teoria dreptului divin, trebue în definitiv 

respinsă şi pentru acest cuvânt de ordine cu totul practică 

ca lez propter regnum non regnum. pvopter regem, nu popoa* 

rele sunt create pentru monarhi, ci monarhii, guvernele sunt 

erâate pentru popor. La suveranitatea de drept divin dreptul 
public modern opune, cu drept cuvânt, suveranitatea, naţio- 

nală, aceea, care e a tuturor. 
393. Suveranitatea frebue să fie jur idică. Saint Girons!), 

defineşte suveranitatea :. «dneptul ce îl are: un 'popor, de a îi, 

după Dumnezeu, singur stăpân pe destinele sale» — insă tot. 
deodată adaugă că «nu e dreptul de a comanda, acest drept 
fiind numai al lui D-zeu; este mai mult, dreptul da nu fi 

comandat de căt contor cu justiţia şi cu interesul social». 

Sant Girons cu alţi publiciști recunosc, dar, suveruni- 
tatea unei persoane fictive, justiţia. După teoria lui Saint 

_Girons, suverânitatea consistă mai mult în dreptul de a te 
„Supune puterilor cari îşi găsesc perpetua lor legimitate în 
justiţia Şi utilitatea socială. E un drept mai mult negativ de 
cât pozitiv. Din momentul ce suntem guvernaţi sub imperiul 
justiței și utilităţei, când cei cari exercită suveranitatea gu-. 
vernă în conformitate cu justiţia şi utilitatea socială, noi: 
trebue să ne supunem. La suveranitatea poporului, Saint 
-Girons opune suveranitatea raţiunei, a justiţiei. El zice «ou- 
vernele bune şi inteligente sunt acelea cari guvernează în 
DN A 

n : : ” 
) Saint Girons: Manuel de droit constitutionndl, pag. 9  
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numele justiției ș şi utilităţei. Aceste guverne e bine şi trebue 
să se sprijine pe adesiunea publică, pe voinţa naţională; suve- 
ranitatea e violată dacă un om sau o minoritate o confiscă, 
în. profitul său, usurpând puterea. Nu e însă mai puţin ade- 
vărat că suveranitatea nu e chiar dreptul de a comanda şi 
izvorul puterilor». 

In aparenţă, accastă teorie care proclamă raţiunea şi 

justiţia ca principii supreme, dominante, nu pare a fi peri- 
culoasă. In adevăr, ce alta dorim noi, de cât să fim guver- 
naţi conform cu raţiunea și justiţia. Dacă ar fi lesne de a 

descoperi raţiunea şi justiţia, dacă am puteă admite că 
guvernatorii sunt expresiunea raţiunei şi justiţiei, defini- 

ţiunea şi teoria. lui Saint Girons ar fi poate bună, dar tocmai 
aceasta, contestăm noi; dreptul unora de a incarna raţiunea 

și. justiţia. Cine le-a conferit exclusiv aceste daruri? Desunde? 
Dacă nu lil a încredinţat poporul, atunci trebue să”] explicăm . 
prin teoria dreptului divin, sau prin faptul că Capul statului. 
prin autoritatea, sa, le încredinţează puterea. Chiar în acest 

_caz, nu e nimic care să ne spue că o delegaţiune de drept 

divin sau delegaţiunea, unui om, poate se aibă aureola ra- 

țiunii şi a justiţiei. Da, şi cei de jos se pot înşela de .multe. 

ori ca, şi cei de sus, dar presumţiunea. generală, în lucrurile 

omenești, e că cei măi mulţi în lucrurile practice se înşeală 

mai rar de cât un număr restrîns.sau unul singur. Stuart 

Mill în «Guvernământul reprezentativ» Cap. III, dovedeşte 

aceasta. în mod admirabil. Cât priveşte limitarea Statutului 

prin normele de justiţie, am cercetat deja această cestiune. 

când am arătat că Statul. trebue să fie un Stat juridic,” tre- 

buc să .fie Rechtstaat şi că trebue să se supună propriilor 

sale legi prin auto-limitaţiunea puterii suverane ce are. 

394. Criticile suveranității naţionale. — Saint Girons critică 

teoria suveranităţii naţionale zicând: «din ideia că suvera- 

nitatea e dreptul de a comanda şi că națiunea e. -sorgintea 

puterilor, reiese că legea.e ceva arbitrar. şi despotic, o apli- 

caţie a orgoliosului: Sic, pla, sic „Jubeo, sit pro ralione. zo- 

luntas. Din momentul ce! susţii că tot ce s'a zis de popor e 

sfânt, de multe ori poporul poate fi arbitrar: aşă vreau, aşă 

fac. Legea prin urmare poate fi arbitrară, injustă. |
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La această obiecţiune a lui St. Girons, noi răspundem: 

cine ne garantează că legea, care se face de cei delegaţi de 

divinitate sau de un singur om, nu poate fi rezultatul eroarti, 

_arbitrarului? | IN 

A doua consecință rea, atribuită de St. Girons teoriei 

suveranităţii naţionale, e că guvernământul devine aproape 

imposibil: «cel din urmă, cetăţean putând tăgădui oricărui 

- Organ de autoritate calitatea, de mandatar al poporului su- 

veran; delafaceastă teorie până la cesarism nu e decât un 

pas. Din momentul ce recunoaştem tuturor cetăţenilor dreptul 

de a, delegă guvernământul, fiecare e în drept să controleze 

pe acei care îl exercită, şi să le revoace . mandatul în ce'l 

privește pe el». Această, a doua obiecţiune a lui St. Girons 

ar fi fundată numai în sistemul lui Rousseau: şi al manda- 

„tului imperativ. In sistemul constituţiunei noastre suverani-. 

“tatea naţională nu însemnează că oricine are dreptul de a 

guvernă, ci numai dreptul cetăţeanului de a fi reprezentat 

prin guvernanţi. E | | 

St. Girons mai remarcă o a treia, consecință: dacă e 

adevărat că națiunea e principiul politic de guvernământ, şi 

că toate puterile emană dela dânsa, trebue să admitem într'un 
? / d . . . ..v . A. 

chip general că. toţi aceia, cari exercită, suveranitatea, în 

stat trebuesc să fie aleşi; nu numai deputaţii şi senatorii, 

dar şi“alţii, precum capul statului, judecătorii. Or, zice St. 

_Girons, o asemenea, practică, “ar fi funestă, mai ales în pri-. 

vinţa puterei judecătoreşti. 

Ei bine, nici această obiecţiune a lui St. Girons nu e 
 fandată, pentrucă odată ce sunt determinate formele exerci- 
țiului suveranităţei, ea se exercită de puterile constituite în 

limitele legii, fără să poată domni capriciul,: arbitrarul şi 
anarhia,; şi apoi, chiar dacă prin legile constituţionale se dis- 

pune că delegaţiunea în ordinea puterii executive, în statele 
monarhice, să fie- perpetuă, totuşi principiul se temperează 
întru câtva prin cooperaţiunea puterii ministeriale care este 
electivă, căci este expresiunea majorităţii, supusă, la alegeri 
periodice, Chiar în ordinea judecătorească, magistraţii, prin 
faptulecă sunt numiţi, nu sunt consideraţi ca dependenţi de 
guveru, căci ei deţin numai titlul dela puterea executivă,
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iar nu şi puterea lor. Nu se poate dar zice că se violează - 
principiul suveranităţii naţionale. In ordinea administrativă, 

un subprefect, un agent deţine puterea sa nu dela naţiune, ci 

dela superiorul” său, și probă că atunci când lucrează contra - 
ordinelor acestuia, el poate să fie revocat, pe câtă vreme ju- 
decătorul nu poate să primească ordine delu cel care l-a 
numit, căci el nu judecă în numele ministrului ci al puterii 
ce isvorăște din suveranitatea, naţională. 

“In acelaşi sens se pronunţă şi d. Duguit, care consideră 

suveranitatea naţională ca nedemonstrată şi cu neputinţă de 
demonstrat. Căci dacă suveranitatea este indivizibilă şi unică, 

nu poate să fie adevărată teoria lui Dousseau, care susține 

de pildă, că atunci când Statul este alcătuit din 10.000 ce- 

tăţeni, fiecare dintre ei area zecea mie parte din autoritatea, 
suverană, Atunci ce se face cu caracterul de indivizibilitate 

al suveranităţii. In această privinţă savantul autor stabilește 
că în realitate” numai colectivitatea, are. suveranitate şi că 
cetăţenii individual nu au cea mai mică parcelă din suve- 
ranitate; în acest sens nu se poate acordă votul universal, 

adică exerciţiul suveranităţii tuturor indivizilor Statului. 
395: Exerciţiul suveranităţii. — Toate puterile emană dela 

Națiune, cu alte cuvinte suveranitatea residă în naţiune, ne 

spune art. 31: din Constituţiunea, română. Articolele cari ur- 

mează. ne arată tiferitele-autorităţi- instituite în stat pentru a 

exercită suveranitatea. Cum se conciliază cele două idei cari 

nasc de odată la citirea art. 31 şi urm.? Dacă suveranitatea 

- residă, “în naţiune, dacă e comună, şi fiecine poate să reven- 

dice o parte în exerciţiul ei "pentru tot, cum 'se face că cutare. 

şi -cutare organe sunt anume însărcinate cu exerciţiul suve- 

ranităţii? Răspunsul e clar, suveranitatea există, residă în 

naţiune, dar nu e “destul ca ca. să existe în principiu, ea 

trebue.să, şi.lucreze, să se manifeste. _Suveranitatea ca şi 

proprietatea (dreptul şi faptul adică poseşia) conţine în sine 

două principii, unul de drept şi altul de acţiune sau de fapt. 

Din punctul 'de vedere al dreptului, . suveranitatea residă in 

toţi, de aci şi principiul consacrat de art. 31; din punctul 

“de vedere al faptului însă, suveranitatea nu mai e comună, 

ca, e încredințată unora dintre noi, unui număr restrâns de
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forțe sociale inteligente, alesc, distinse. Cu alte cuvinte, prin- 

cipiul 'stabilit în art. 31 însemnează'că națiunea este singură 

în drept şi datoare să recunoască unuia. sau mai multor 

şefi dreptul de a comandă în numele tuturor: Din principiul 

art. 31 nu rezultă că fiecare individ „trebue să fie chemat a 

exercită direct şi nemijlocit o parte a suveranităţii.. Dacă 

ar fi aşă n'am aveă decât guvernanţi şi nici un guvernat. 

Prin urmare chestiunea delegaţiunii sc pune atât în ce pri- 

veşte șeful Statului, fie că este electiv sau ereditar, cât şi în 

ce. priveşte celelalte organe prin care se exercitează suvera- 

nitatea, şi. puterile aferente: legislativă, judiciară. și ezeculică. 

Unii publicişti,: precum Rousseau, au combătut distinc-... 

țiunea acestor două: principii de drept şi de fapt ale suve- 

ranităţii. Au combătut, cu alte cuvinte, posibilitatea  delega- . 

țiunii exerciţiului suveranităţii unora dintre noi, susţinând - 

că suveranitatea nu numai trebue recunoscută în drept tu- 

turor acelora cari formează națiunea dar trebue şi exercitată 

de către toţi: guvernământul poporului prin el însuși.. Teza. 

contrarie a fost propusă cu vigoare -de către Montesquieu, 

care apreciază, calităţile ce are poporul de.a-şi alege repre- 

zentanţii cei mai destoinici. | 

396. Guvernul direct.— Teoria guvernului direct prin popor, . 

poporul înțelegându-se prin aceasta nu clasa de jos, ci univer- 
sitatea cetăţenilor, o găsim împărtăşită de unii din oamenii 

revoluţiunei celei mari, şi în timpuri mai recente de Victor 
Considerant, Ledru Rollin şi alţii. Principalele lor argumente 
sunt: din momentul ce suveranitatea e «inalienabilă» ca şi 

voinţa generală, cum se poate ca delega?. Delegaţiunea nu 
este un fel de înstrăinare? Dacă un om nu poate însărcină 
pe un altul să înţeleagă, să voiască în locul său, cum sacie- 

tatea poate ea însărcină pe unii din cei cari o compun să 

voiască, şi să lucreze cât toţi în locul lor? 
| Al doilea argument e următorul: sistemul delegaţiunci 

„e fals ŞI ne conduce la consecinţe cari desființează cu totul 

principiul suveranităţei, pentru că din momentul ce admitem 
posibilitatea unui mandatar care să exercite drepturile man- 

(lantului, fie chiar pe un timp determinat, cu cea mai mare . 
Ji ț 
ibertate de acţiune, mandatarul se obligă, nu' numai pe 

D
a
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dânsul, ci şi pe mandant. Dan atunci cum rămâne cu suve- : 
ranitatea mandantului înscrisă în art. 31, afară dacă nu se 
admite mandatul imperativ, pe care însă susţinătorii auver- 
nământului prin delegaţiune îl condamnă? In locul unei na- 
țiuni suverane, libere şi disereţionare în aprecierea dreptu- 

rilor sale, ai o clasă de manfatari suverani, iar totalitatea 
_mandanţilor la ordinele celor dintii! ! 

„La. acest raţionament, care a sedus pe mulţi, putem . 

uşor: răspunde. Ohbiecţiunea primă nu e fundată, căci.ceeace. 
se deleagă nu ce dreptul în sine,. nu-e inteligenţa, voinţa, 
pulerca inerente omului şi societăţei;. cecace se deleagă € 
facultatea da se exercită aceste drepturi. Da, omul nu poate 
însărcină pe altul să voiască psicologiceşte in locul său, dar. 

din momentul ce ştii ce voieşti, poţi însărcină pe un altul 
să-ţi îndeplinească această voinţă. Nu. poţi alienă un drept 

natural al tău, dar poţi foarte bine să contractezi obligaţii 
prin care să-ți țărmureşti în mod vremelnic exerciţiul lui. 

„Tot aşă, o naţiune când deleagă timpurar exerciţiul suvera- 
"nităţei, ea nu înstrăinează puterea ei șupremă, nu se poate 

zice. că delegaţiunea, însemnează abdicare la.suveranitate. 

Se poate, ce e dreptul, întâmplă ca delegaţiunea, chiar așă 

înțeleasă, adică cu privire nu.la însuşi dreptul, ci la exer- 

ciţiul dreptului, să echivaleze. cu o adevărată înstrăinare a 

suveranităţii, dar aceasta ar aveă loc în cazul când delega-. 

țiunea, s'ar' face pe timp prea îndelungat. După cum închi- 

rierile sau 'arendările făcute, spre exemplu, pe 99 de ani pot 

fi considerate ca acte de înstrăinare deghisate, tot astfel și 

când sar înscrie în constituţiune că Camera și Senatul se 

aleg pentru 40, 50 de ani, am puteă zice.că sa înstrăinat 

suveranitațea, că mandanții. sunt în imposibilitate de a. mo- 

difică, legile mandatarilor, că mandatarii iresponsabili ar fi 

a tot puternici. Acest inconvenient însă dispare într'o dele- 

gaţiune de scurtă durată, şi în toate statele in cari suvera- 

-nitatea, este organizată pe principiile regimului constituţional; 

conform art. 31 al nostru, parlamentul se alege numai pentru 

0. perioadă de câţivăani, 2 2 4,7 şi chiar pentru acest interval 

mulţi publicişti. cer. şi multe state aplică o preinoire parţială 

a parlamentului.
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“ Constituţiunea noastră mai'prevede încă un mijloc eficace 

ca delegaţiunea să nu degenereze în înstrăinare: ea cer- 

- cueşte dreptul aleşilor în exerciţiul suveranităței; nu numai 

că manâatarii au să exercite suveranitatea pe un timp 

scurt şi determinat, dar în acelaş timp, numai în anumite 

condițiuni prescrise de constituţiune. - 

Englezii au adoptat numai prima garanţie: timporali- 

tatea, Camerei Comunelor (maximum 7 ani), ţărmurind man- 

datul numai sub respectul duratei, lăsându-i însă nemărgi- 

nită plenitudinea puterilor. In adevăr, ştim că parlamentul 

englez este a tot puternic. În schimb însă ei au o allă ga- 

ranție mult mai energică: controlul opiniunei publice, santi- 

nelă totdeauna deşteaptă şi gata să se afirme la orice moment. 

In aşă condițiuni, chiar dacă delegaţiunea ar fi de luncă 

durată, nu se poate zice că națiunea engleză şi-a înstrăinat 

suveranitatea. De 

Obiecţiunca lui housseau că în sistemul delegajiunei man- 

 dătarii înlănţuese pe mandanţi, poate fi combătută şi din alt 

punct de vedere: îns adevăr, dacă în dreptul privat nu se 

poate su:ţine:că omul îşi pierde libertatea; sa, prin faptul că 

numeşte un mandatar, cu atât mai mult cuvânt în ordinca 

politică nu se poate susţine că mandantul rămâne la discre-. 

țiunea mandatarului ales, care-l poate obligă contra voinței . 

sale. Da, se întâmplă uneori, şi istoria a înregistrat asemeni 

evenimente, când mandatarii politici au eşit din sfera drep- 

turilor lor şi prin -usurpaţiune, considerându-se ca adevăraţi 

suverani, au comis, escese de putere şi violaţiuni de drepturi. 

Dar abuzul şi o greşită aplicaţiune dovedesc mai mult imper- 

fecţiunea, oamenilor decât falşitatea principiilor. Vom reveni 

şi cu altă ocaziune asupra acestei idei. e 
„397. Necesitatea delegaţiunii. — Necesitatea delegaţiunci se 
impune și din motive de ordine practică, în.afară de: prin- 

cipiile raţionale. Cliiar dacă rigoarea. teoretică ne-ar conduce 
la” : : . x N - . 
12 concluziunile lui Rousseau, încă nu trebue să le admitem, 

pentrucă am paraliză mecanizmul social: Sunt o mulţime de 
cauza cari se opun la exerciţiul direct al suveranităţii. 

Ii peste putinţă în practica lucrurilor ca, o naţiune în- 

treagă să exercite suveranitatea prin ca însăşi: vârsta, sexul, 

. 
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boalele, varietatea ocupaţiunilor şi numărul imens al cetă-. 

țenilor fac indispensabilă: delegațiunea. In statele moderne, 

unde cercul teritorial e aşă de intins, e imposibil ca la un 
moment * dat să întruneşti pe toţi cetăţenii ca să discule Şi 

să decidă. Dacă îi fracţionezi pe diferite puncte ale terito- 
„riului, unde mai este unitatea, de acţiune? Organizarea Sta- 
tului moderm e mult mai complicată decât an stătulețelor: 
antice; a guvernă astăzi, a administră cu deosebire, 6 mult . 
mai greu decât eră înainte; cunoştinţele şi aptitudinele indis- 
pensabile la aceasta nu se întâlnesc la ori.şi cine. Justiţia 

ca şi administraţiunea. cer cunoștințe speciale. In fine, suve- 
ranitatea exercitată direct de.: mase, insemnează domnia 
exclusivă a, numărului, a forţei brutale. Iată de ce societă- 
ile constituite au simţit în mod fatal necesitatea de a căută 

în sânul lor pe cei mai buni şi mai distinşi cetăţeni încre- 

dinţându-le guvernul adică exerciţiul suveranităţei. Principiul 

" delegaţiunei sau reprezentativ a născut aşă dar din însăși 
natura lucrurilor, perfecţionându-se negreşit din zi în zi. 

398. Statele care practică _s sistemul direct. — Il găsim in 

America unde confiictul între jegilă Srdinare şi constituţionale 

„este foarte des; exislă o Constituţiune, care regulează rapor- 

turile dintre toate statele uniunii; dar în America statele pot 

să-și dea fiecare legislaţiunica care le convine prin puterea, 
suverană directă, şi legile să fie- expresia voinţei poporului. 

Cu acest chip se evită şi acel conflict dintre legile ordinare 
şi legile constituţionale, pe care advocaţii americani sunt 

foarte versaţi a-l dezvoltă, şi care la noi abiă în timpul din 
urmă, şi cu cea mâi mare timiditate a putut fi propus. 
Bryce!) dezvoltă pe larg această chestiune în capitolul inti- 
tulat «Legislaţiunea directă prin popor». “«In republicele vechei 

lumi, unde adunările reprezentative nu erau cunoscute, ce- 

tăţenii aveau puterea legislativă în ceeace numim -noi.acum- 
„Adunări primare, precum erau ecclesia Siracuzei și comiţiile 

„Romei; acelaşi sistem există printre primele triburi germia- 

nice, când aduharea oamenilor liberi exercită toate puterile 

care nu aparţineau regelui. Legile regilor Angliei si ale Saxo- 
  

1) Bryce: Op. cit. vol. II, pag. 73
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nilor, capitulariile lui Carolmagnu, au fost 'promulgate în 

adunările naţionale: ele emanau dela Principe, dar se poate 

spune că au fost alcătuite de către popor. In evul mediu 

adunările s'au stins, și suveranul și-a însuşit dreptul de a 

fave legi sau mai bine o adunare reprezentativă cum eră 

Parlamentul englez. Vechiul sistem nu a supravieţuit decât 

la oarecare popoare primitive şi cum erau cantoanele elve- 

țiene şi în micile republici Andora şi San-Marino». 

Noi am cercetat istoriceşte dejă cum s'a stabilit sistemul 

reprezentativ englez când am studiat istoria constituţională 

a Angliei. . 

- In Elveţia votul direct șe practică sub numele de re/e- 

rendum; poporul decide asupra tutulor afacerilor importante, 

lăsând însă în grija consiliului cantonal micile chestiuni; câte 

odată poporul deleagă suveranitatea: sa, cum ar fi dispozi- 

ţiunile precise din constituţiunile cantoanelor Niwald şi Uri). 

Art. 89 din 'constituţia federală?) prevede că legile fede- 

rale 'sunt supuse. aprobării sau respingerii de .către pepor, 

dacă cererea este făcută de 30.000 cetăţeni. Referendum este 

admis în toate cantoanele.elvâţiene, afară, de F'riburg şi alte - 

patru care au păstrat Landesgemeinde. NE 

Americanii pot să facă legi..fie amendând Constituţia, 

fie supunând sutragiilor poporului o propoziţiune, votată dejă 

de legislatura ordinară, în care caz avem referendum ca în 

lilveţia, fie că nu afost votată de această legislatură în care 

caz avem o legislaţie directă prin popor. In 1843 Wisconsin. 

a supus electorilor chestiuriea de a sc ști dacă trebuie sau 

nu să se deă privilegii băncilor. In Minessota. chestiunile fi-. 

nanciare se rezolvă prin referendum; într'unele state ame- . 

ricane numai prin referendum se contractează datorii pu- 

blice; în California. orice lege care ar schimbă sediul guver- . 

nului nu este valabilă decât după ce a fost aprobată de către 

popor. In Indiana, Nebrasca, Ohio şi Oregon, legislatura 

-supune amendamentului popular extensiunea, sufragiile fe- 

ineei. Bryce explică această tendință. a americanilor spre - 

1) Dr. Dubs: Droit public de la confăleration suisse. 
p 2 C. Hiliy: Les constitulions federales de la confederation 'suisse. 
a. 40. : - IE 
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legislatura directă: «americanii nu speră să facă legislatura 

lor măi bună, sau, cevă mai mult, ei vor zice că nu au vreme 
să se ocupe. Pentru aceasta; ei se lasă pe votul popular direct 
pe care îl consideră ca cel mai bun mijloz la îndemâna lor 
în circumstanţele actuale, şi într'o lume ca a noastră. Ei nu 
pretind că acest sistem are vr'un mare efect educativ pentru 
popor. Dar ci zic, foarte drept, că masa poporului este deo 

potrivă în inteligenţă şi în caracter cu media legislatorilor 

statelor şi că ea esie expusă la mai puţine tentaţiuni i)». 

Un spirit practic conduce deci pe Americani la suvera- 
nitate direct; unii scriitori americani consideră chiar această 
exercitare ca un obstacol la revoluţiuni «pentrucă este un 
mijloc pacific şi legal de a îndeplini schimbările politice şi 
e:onomice si u obicinui poporul să aibă pentru hotăririle 
majorităţii vcspectul care este esenţial succesului guvernă- 

mintelor populare». 
392. Forma delegaţiunii. — Deiegaţiunea exerciţiului suve-: 

vanității sc face sub diferite forme: expres, tacit şi mixt. 
Delegaţiunea ce ezpresă, “când se face :printr'un' act “formal, 

- spre Exemplu, delegaţiunca exerciţiului suveranităței române 

ficută prin actul dela 1866. E tacită, când rezultă din fapte 

săvârşite în seria” iimpului. fără dol sau violenţă, aşă de 

exemplu in. Rusia, unde tacitamente se recunoaşte unei fa- 

milii dreptul ereditar de a -guvernă în mod absolut. .Delega- 
țiunea, e miztă, când pe lângă acte formale, se adaogă și 
consimţimântul tacit, cum e în Englitera. Din expunerea suc- 
cintă a istoriei constituţionale engleze, am văzut că unele 
drepturi şi înstituţiuni sunt consacrate prin anume acte, altele 

prin tradiţiuni. Fiindcă constituțiunea britanică e un amestece 

“de legi statutarii şi de common-law, dâlegaţiunea exerciţiului 

„Suveranităţei engleze: se zice mixtă, 
Am: văzut că delegaţiuneă,. puterei legiuitoare e tem po- 

rală. Nu e tot astfel în privința puterei executive: ea e tem- 
porală în republici, uhuc șelul Statului se alege pe un număr 

de câţiva ani, dar e perpetuă în monarhii. In acest ultim 
caz, desavaniajele perpetuităței sunt atenuate prin faptul că . 

îi Biţee op. cit. vol. 2, pag. st jr În 2 
Sa e
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capul Statului exercitând puterea împreună cu miniștrii, 

aceştia, expresiune a majorilăţilor, vor varia cu dânsele şi 

prin. urmare delegaţiunea e oarecum tot timporală. . 

In ordinea pulerei judecătoreşti sunt diferite sisteme: 

amovibilitate, electivitate, inamovibilitate. | 

100. Deasebirile între mandatul politic. şi-mandatul civil.—Când 

zicem că exerciţiul suveranităței se poale delegă, aceasta în- 

somnează că “cetăţenii în loc să ia parte ei însăşi fiecare, 

la actele de guvernământ, pot să încredinţeze aceste acte 

altora. Asemenea delegaţiuni noi ştim că se fac și în dreptul 

privat, când e vorba de exerciţiul drepturilor civile sau co- 

merciale. Să nu credem: însă. că e identitate între delega- 

țiunea de caracter pur civil şi delegaţiunea . politică. Intre . 

mandatul civil şi cel potitic sunt deosebiri esenţiale, şi anume: 

delegaţii, reprezentanţii sau mandatarii politici nu sunt supuși 

la ordinele mandanţilor lor; nu există:nici o subordinaţiune, 

- afară numai dacă nu recunoaştem prin constituţiune man- 

datul imperativ. .Nici că sar putea admite subordinaţiunca, 

de, oarece. delegaţii sunt presupuşi că personifică cele mai 
A ADD e _. ae us . « 

înâtt&ţorțe intelectuale şi cele mai distinse voințe ale corpului . 

social. Aceasta e cel' puţin prezumţiunea de drept. Nu se 

poate dar concepe.ca cei cari le sunt inferiori să'şi rezerve 

dreptul de a dirige acţiunea superiorilor. In mandatul politic 

apoi nu există răspundere legală cum e în ordinea civilă, 

Mandatarul politic se conduce numai după conștiința lui pro- 

pric, având o răspundere cu totul morală, faţă cu opiniuncă 

publică, dacă există, iar nicidecum răspundere judecătorească 
sau legală. - 
Mandatul imperativ este susținut de multe partide 

politice, pe argumentarea că suveranitatea” fiind răspândită 
în masa cetățenilor, aceştia pot să aleagă pe reprezentanţii 

lot şi prin urmare să le impuie voinţele, ce prin suveranitate 
le aparţin. | | . 

. Mandatul politic e legalmente irevocabil; se poate foarle 
bine întimplă ca delegatul să se găsnaşcă în luptă cu man- 
dantul, fără ca acesta să poată retrăge mandatul. Montesquieu 

vede in aceasta un folos al regimului constituţional, căci re- 
prezentanţii zice dânsul, sunt mai capabili de-a discută. afa- 

n 
r
e
 

ai
 

e 
a,
 

2 
F
I
 

a 
a
a
 

e 
P
E
R
 

t
i
 

a
 

i
n
 

Z
I
 

  

p
a
m
 

na
t 

N
N



cerile decât poporul căre se induce asă de uşor în eroare . 
și care sub influenţa unui curent al zilei, poate. imediat să 
treacă la idei şi convingeri cu totul opuse. Delegații, oameni 
cu principii şi caracter, sunt consecinţi şi constanţi, pe când 
poporul e mobil. Când vedem așă dar petiţiuni sau memorii 
iscălite de alegători, prin cari declară că retrag mandatul: 

„alesului lor, pe diferite motive, aceste petiţiuni cari fie zis 
“în parantez, se fac sub curentul intrigilor administrative, nu 
au nici o forţă legală, . deşi se poate întâmplă ca delegaţii 
moralmente să aibă dreptate. De alifel nici nu-ar fi bine să 
se admită principiul revocabilităţii, subordonaţiunii, pentrucă . 
aceasta ar însemnă mandat inperaliv cu toate dezavantagele 
lui, și sar dă loc la o mare şi funestă nestabilitate și întâr- 
ziere în soluţiunca afacerilor “politice: 

O altă, deosebire e că în dreptul civil mandatarul nu se 
obligă pe dânsul ci pe mandant, afară 'de cazul când tratează 

"cu cel d'al treilea. suo nomine. Mandatarul politic, din contră 
prin votul său, obligă şi pe mandant și pe sine însuși. 

Mandatarul civil datorește mandatul său numai aceluia -: 
„care i la încredinţat. Delegatul politic . reprezintă întreaga 
țară, iar nu numai circumseripţiunea care l'a ales. 

In fine, mandatul dreptului privat permite substituțiunea ; 
în ordinea politică însă, fiind în joc interese sociali, exer- 
ciţiul suveranităţii fiind încredinţat celui mai inteligent, celui 

mai apt, nu poate fi vorba, de substituire. 
Se poate întimplă ca mandatarul să facă: un abuz din, 

exerciţiul suveranităţii. Suveranitatea, fiind rezultanta celor 
trei elemente: voinţă, inteligenţă şi forţă, se poate intimpla 

ca în aceste trei elemente, în combinareă, lor, precăderea să 

o aibă forța; puterea execulivă în loc să execute legile în 
spiritul lor, în marginele constituţiunii, le. violează, sau le - 

suspendă. In acest caz, ce se face cu necesitatea respectului 
drepturilor poporului? Mandatul politic fiind irevocabil, până 
Ja expirarea lui va, trebui oare să stăm cu mâinele încruci- 

„Şate şi să nu împidicăm conflictul care se produce între exer- 
ciţiul de fapt şi principiul de drept? Trebue care: să; privim 
cum respectul legilor, libertăţile publice reprezentaţiunea naţi- 
onală sunt înlocuite prin puterea săbiei? Să stăm impasibili la
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- loviturile de stat i uzurpaţiunile cari se petrec? Vom răspunde 

la această, chestiune când vom trată despre sancţiunea legilor 

constituţionale și despre revoluţie. - 

g, 1. CORSTITUȚIUNIEA 

"401. Organizarea Suveranităţii.— Am zis, că suveranitatea ca 
săi atingă scopul, trebue 'să se'pue în 'mişcare şi să se în- 
credinţeze cuivă, exerciţiul său. Acest exerciţiu conform cu - 

rațiunea trebue reglementat, organizat. Organizaţiunea su- 
- veranităţii face obiectul dreptului coristituţional. Putem defini 
constituţinea: «orgnizarea exerciţiului suveranităţii»; şi fiindcă 

exerciţiul suveranităţii se "numeşte guvern, luat acest cuvint 
în sensul cel mai generic, putem zice că constituţiunea e 
organizarea formei de guvern pe'care poporul suveran şi-o 
dă. Obiectul dreptului constituţional ce creareă şi regulareă, 
atribuţiunilor puterilor publice, precum şi: stabilirea garan- . 
țiilor individuale şi drepturile recunoscute cetăţenilor pentru 

conservarea. libertăţilor lor. 
Constituţiunea trebue să fie raţională, e exerciţiul suve 

nităţii trebue făcut conform cu raţiunea. Dreptul constilu- 
țional ca oricare drept derivă dintr'un principiu de rațiune: 

«C'est la raison humaine, zice Montesquieu, en. tant qu'ello - 
» gouverne les peuples de la terre». 

402. Şcoala dogmatică şi şcoala istorică.—Am văzut că scrii- 
torii de drept public cari s'au ocupat în particular cu studiul 
organizării societăţilor politice; se disting în două şcoale: do'/-. 
matică şi istorică. Şcoala dogmatică consideră, constituţiunea 
unui-popor ca un fapt întâmplător şi arbitrar, care exercită 

o influenţă asupra poporului, susceplibilă, însă de schimbări. 
Tendinţa acestei şcoale e de a găsi o constituţiune- tip, un 

„ideal care să se adopte de toate Societăţile, o republică uni- 

versală. Școala dogmatică găseşte dreptul în om: rațiunea 
e conducătorul său, natura, punctul de plecare. După această 

şcoală, toate instituţiunile sociale pot fi identice. La dânsa. 
aparţin în 'genere scriitorii antichităţii, ca Platon şi alţii; 
dintre scriitorii mai noi, Jean Jacques Rousseau. Școala istori.ă 

are ca: representant pe Giovanni: Battista Vico (1688 — 1744), 

 



J 

profesor la universitatea din Neapole, pe Savigny şi alţii. 
Această şcoală priveşte. legile; condiţiunea socială a unui 
popor ca o consecinţă necesară a organizmului său. a.con- 
diţiunilor varii şi a moravurilor acestui popor. Precum fie 
care individ işi are temperamentul, constituţiunea sa, tot asemenea, fie-care popor are o! constituţiune, o organizare 
proprie. După această şcoală cea mai bună constituţiune e 
aceea care. convine fic-cărui popor în parte. ae 

Amândouă şcolile sunt unilaterale: cea dogmatică e prea. „ teoretică; ea consideră puterea, socială ca o forţă ce lucrează „după un sistem. determinat â priori, în tocmai ca o maşină. Această maşină, şcoala dogmatică vreă să o pue în mișcare pretutindeni după capriciul său. Școala istorică cade în es: " cesul contrariu: ea nu ţine socoteală de cât de fapte; le adună, | și în mulţimea lor se confundă fără a le coordonă, a le pune 
în armonie, şi a face un ce bine proporţionat. Această şcoală, 
scrutează, trecutul unui popor fără a căută principiul perso- 
nalităţii omului şi a-i proclamă drepturile sale. Iată pentru 
ce pretinde această şcoală că dreptul istoric e expresiunea 

„dreptului unui popor. Eroarea unei afirmaţiuni aşă de abso-, lute este evidentă şi se poate învedera Printr'un simplu e- 
xemplu istoric: cei vechi aveau sclavagiul; Aristot pretindea. 
chiar. că este o bună instituţiune: iată dreptul istoric. Se 
poate susține că acesta este dreptul? 

Considerăm constituţia ca -0 dramă unde trebue să 
ținem seama şi de fapte şi de oameni, actori. Cine este au- 
torul? Școala istorică zice lucrurile, împrejurările. Noi con- 
siderăm printre lucruri: mijlocul social, clima. .. dar şi ideile. 
Numai ele pot înlătură relele și inegalităţile naturale. 

Trebue să recunoaştem însă că, școala istorică a adus 
foloase mari ştiinţei, căci a studiat condiţiunile şi împrejură- 
rile prin cari au trecut diferitele «popoare în desvoltarea lor. 

Istoria politică romană ne ărată conflictul dintre şcoala 
istorică şi cea dogmatică: vedem de o parte pe patricieni 
luptând pentru conservarea, clasei lor, sprijinindu-se ' pe 
dreptul istoric, şi de alta pe plebei cari 'cereau drepturi şi 
egalitate pe baza, dreptului natural şi rațional. | 

403. Felurile constituţiunilor. — După, cum scriitori ae drept 
$2958 
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public se împart în 'aceste două şcoli pe cari le văzurăm, tot 
ast-fel și constituţiunile se disting şi ele în : istorice şi dogmatice. 
Sunt istorice acelea cări derivă din desvoltările progresive ale 
drepturilor individuale în seria timpului, şi sub influenţa diferi- 

telor împrejurări ; sunt dogmatice acelea cari: nasc la un mo- 
ment dat din voinţa poporului, fie această voinţă manitestaţi= 
uneă unei consciinţe naţionale, cum e constituțiunea franceză. 
din 1789, Ac această voinţă ecoul unei concepțiuni individuale, 
Gunii Gr6d eu că este constituţiunea noastră de la 1866, care nu 
se poate susţiune că e eşită din conştiinţa, naţională. Atunci mai 
mult de cât astăzi, națiunea nu prea aveă conştiinţă de drep- 
turile şi libertăţile acolo înscrise. Astăzi chiar, și încă sunt 
drepturi conferite poporului de, care nu se prevalează. Cu 
drept cuvânt dar, A. Pascal, raportorul constituţiunii din 
1866 a putut zice: «constituţiuna cea nouă este un monu- 
ment ridicat viitorului». Da a Ii 

Constituţiunile dogmatice se fac pe două, căi: sau națiunea 
în exerciţiul suveranităței votează o constiluţiune pe cale 
plebiscitară, sau ea formează -pe cale de delegaţiune un con- 
gres sau constituantă care deliberează şi votează constituțiunea. 
Aşă sunt constitaţiunile franceze din 1791, 1793 şi altele, pre- 
cum şi constituţiunea noastră. Alături de aceste două feluri 
de constituțiuni mai există o ă treia categorie numită: con- 
stituţiunii acordate, ociroydes, cum zic francezii, adică acele 
constituțiuni cari emană din autoritatea principelui, -care e 
expresiunea suveranităţei. In acest cas constituțiunea, iea 
numele special de charte. Charta e un dar spontaneu acor- 
dat de bună voie, liberamente de către suveran poporului său. 
E o deosebire însemnată între chartă şi constituţie propriu 
zisă; Constituţiunea e un contract între naţiune (poporul 
suveran) şi Capul. statului; Charta nu e un contact comu- 
tativ ca Să zic aşi, eo liberalitate. Dar şi una şi alta obligă 
pe principe. In Franţa, în urma revoluțiunei din 1830 se 
zicea: «il faut que la charte soit une verite», adică trebue 
ca principele care a ' dat-o, so respecte. Prin chartă capul 
Statului conferă, atâtea libertăţi câte vre el sau cât se: poate 
mal puţine; prin constituţiune “poporul e cel care conferă”
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dapului Statului eserciţiul unor drepturi, şi tot ce nu e con- ferit'rămâne la dânsul. * a 
""Constituţiunea franceză: din 1814, şi chiar cea din 1$30, de şi-a cşit dintr'o revoluţiune, constituţiuinea Bavariei din 1818, constituţiunea Portugaliei din 4826, Statutul italian” conces d6 Carol Albert în: 1848, conistituţiunea Japoniei, aparţin la categoria constituțiunilor acordate... a 

„„ Ca conclusiune dar, o constituțiune, pentru 1 casă fle bună a Sa a , : a PAC â idică conformă-cu știința dreptului public, trebue să fie în acelaş timp dogmatică, istorică. și impusă, Fa trebue să_fie dogmatică, de_oare-c6_trehue să. fie conformă. cu rațiunea, cu teoria ştiinţifică, si respecte autonomia persoânci omului; să fie istorică, pentru că dânsa_trebue să ție s mă_de_tre- cutul, de obiceiurile naţiunei: in_ sfârşit, constituțiunea, să fie impusă de o necesitate lonică: constituțiunile_nici_să-se-facă,. Dici să se modifice după capriciul unui om,_când Nimic nu Je_reclamă. Din contră, cu atât mai mare e meritul monar- chului sau acelui care simte necesitatea unei reforme_con- stituționale, și prinzând momentul oportum. Ştie să-l utiliseze._ "404. Legile constituționale şi legile ordinare. — Unii publi- | ciști au zis că, constituţiunea e o lege cu totul deosebită de cele-Valte legi, şi de aceia, poartă numele de lege «funda- mentală, lege a legilor». Alţii susţin că constituţiunea, e o lege ca toate cele-Palte. In adevăr zic aceştia: în ce consistă 
o lege? Ce e legea? O normă de acţiune cu caracter obli- 
gator. Or, constituţiunea ce e alt-ceva de cât o normă de acţiune, obligatorie? Legea civilă, legea penală acelaş lucru. “Răspundem că din punct de vedere al obligativităţii, con- stituţiunea trebue să fie respectată ca ori şi care lege; cetă- 
țeanul e dator să se supue de o potrivă la amândouă; el nu 
poate zice: fiind-că constituţiunea e o lege deosebită, o res- 
pect, dar în ce priveşte. cele-Palte legi făcute pentru aplicarea constituţiunei; le violez. Ori-ce lege e obligatorie. Din acest 
punct de. vedere nu esistă .deosehire între legea constitu- - 
țională şi cea ordinară. Dacă însă privim legile în obiectul lor, atunci. legea, constituțională e mai presus de cele-ralte: Legile ordinare nu fac de cât să desvolte principiile fixate 
în constituțiune; legile sunt ca să zic aşa, copiii cânstituţiunei.
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Tocmai fiind că legea, constituţională se ocupă cu stabilirea 

„principiilor fundamentale şi generale după cari se organi- 

_zează societatea rezultă că ea trebue să fie,de un caracter 

mai stabil, mai durabil de cât. legile ordinare. Tată de,ce. 

constituţiunea, se face pentru un timp mai indelungat şi 

pentru ce “modificările, revizuirile, nu se pot vealisă decât 

cu mari dificultăţi şi garanţii! de bună chibzuire. - Votarea 

constituţiunei e înconjurată de o solemnitate mai mare, se 

cer majorităţi de două treimi în loc de majoritate absolută- 
de drept comun, şi 0 mulţime de. alte formalităţi speciale. 

La caracterul de durabilitate al constituţiunei s'a, făcut 
okiecţiunea, următoare: cu ce drept națiunea deleagă adunărei 

insărcinate de a votă constituţiunea puterea. de a legă gene- 

vaţiunile viitoare? Nu se atinge oare libertatea fiecăruiea din . 

noi. prin faptul că constituţiunea se alcătueșşte şi se votează 
pentru un timp cât se poate de inde'ungat, şi se pun atâtea 

dificultăţi ca ea să nu se poată | modifică cu înlesnire? Mi 

Obiecţiuuea nu e fundată: precum individul chiar după 

cele mai numeroase schimbări, rămâne acelaş — omul la 
(9 de ani nu e ca copilul la şeapte ani, dar e acelaş individ 
— tot astfel şi naţiunile de şi se preschimbă în cursul anilor, 

dar rămân aceleaşi. „Angajamentele luate astăzi  trebuesc. 
respectate de generăţiunea, de mâine, pentrucă e aceiaşi na- 
țiune care le-a consimţit. ” 

In tot cazul, generaţiunile viitoare ca, și cele prezente sunt 

libere. să schimbe în tot momentul . constituţiunea ce le-a 
lăsat generaţiunile trecute, dacă nu le mai convine. Forma- 

lităţile solemne nu sunt decât o garanție pentru matură gân- 

-dire, iar nicidecum încatenare pentru. viitor. Franţa care 
incercase să, decreteze constituţiuni” per petui, “le-a văzut mMo- 

dificate după câţi-va ani. 
Sunt mai multe păreri asupra modului cum se pot mMo= 

difică constituţiunile. După unii trebuie consimţimântul una- 

nim al cetățenilor, după alţii, şi anume după Sieyes, trebuie 

o adunare cu reprezentanţi extraordinari, după alţii consti= 

taţiunea nu poate fi modificată. decât prin propria procedură 
ce şi-o determină singură. Din această distincţiune. între 

legile ordinare şi între legile constituţionale a eşit deosebirea
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iritre Adunarea constituantă Şi adunarea legislativă ordinară. 
Prima votează legile: constituționale, a doua legile ordinare. 
Numai 'în Anglia Parlamentul poate .să legifereze asupra 
oricărei legi implicit şi asupra legilor constituţionale. Legile 
constituţionale se mai deosebesc de cele ordinare, prin faptul - 
că cele d'intâi pot chiar să restrângă puterea legislatorului | 
ordinar; în acest sens este constituţiunea noastră care, după 
cum vom vedea, este o constituțiune mai limitativă decât 

chiar constituţiunea belgiană, care i-a servit ca prototip. 
In Statele-unite am văzut că puterea judiciară exami- 

nând o lege ordinară poate să refuze aplicarea unei legi care 
violează principiile constituţionale în spețe care le sunt su- 

puse. | 
Același, principiu a triumfat și la noi, după cum vom 

25 vedea, când vom cercetă chestiunea -dacă judecătorii 
“au dreptul să examineze constituţionalitatea legilor ordinare; . 
pe constituţionalitatea legilor ce se votează de către Parla- 
mentele ordinare se întemeiază ŞI garanţia drepturilor in- 
dividuale, cuprinse în declaraţiunea de drepturi cu care este 
prevăzută Constituţiunea, noastră, ca, și multe alte" Constituţii 
ale statelor europenee. 

„405. Constituţii rigida. şi Gonstituții 3 flexibile- 1), — Americă: 
nul Bryce a stabilit cel dintâi împărţirea constituţiilor în rigide 
Şi flexibile. Sunt constituţii rigide, constituţiunile scrise, care 
conţin o reţea de principii, limitând puterile. fiecăruia din 
organele sale. — Constituţiunile flexibile sunt constituţiunile 
nescrise, cutumiare că “Vanglaise», care se remarcă prin 
elasticitatea lor. | îi 

Am văzut avantagiul constituţiunilor rigide, adică a 
celor scrise, întru cât ele limitează competinţa ' guvernului, 
drepturile imprescriptibile ale cetăţenilor înpotriva 'ori- 
cărui atac, atât din partea puterii legiuitoare, cât şi de partea 
puterilor executive şi judiciare fiind astfel un instrument . 
fundamental de guvernământ, mai presus de orice legisla- : 
tură naţională şi controlând'o. 

  

1) Jean Gajac: De la distinction des lois constituiionnelles et des lois 
ordinaires. Bordeaux 1903. -
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, Constituţiunea flexibilă poate să. fie torturată sau ia; 

toarsă, dilatată. și 'contractată la infinit. „«Constituţia engleză 

se “schimbă în. mod 'constant; legislatura. . în. execiţiul ordi: 

nat al! puterilor. sale, spune. Bry ce 1), votează foarte des lâgi 

câre privesc metoadele de. guvernământ şi drepturile poli- 
tice ale cetățenilor, şi nu. este nici o siguranță că, ceeace se nu- 
meşte Constituţiune va fila sfârşitul unei seziuni parlamen- 

tare, ceea ce a fost la, începutul ei. In ţările din a doua clasă, 
legile și. regulameintele ” care cuprind natura, puterile și func- 

țiunile guvernului sunt conţinute într” unul sau în mai multe 

documente emanând de la o autoritate supetioară legislaturii, | 

Această autoritate poate fi un monarh. care a octroşat o 

cartă pe care el singur poate şă o modifice, sau chiar po- 

porul reunit în comiţii, sau în fine o adunare specială, fie'5 
combinare de adunări numite ador. In tot.cazul noi găsim 
în aceste ţări 0 lege sau un grup 'de legi deosehindu-se de 
celelalte atât prin caracterul conţinutului lor, cât şi prin ori- 
gina şi chiar prin autoritatea, lor; această. autoritatea este 

„aşa de mare încât ea întrece şi "Chiar răstoarnă toate dis- 
poziţiunile contradictorii votate de către legislaturile oudi- 
nare. Acestor constituţiuni Consistand într una sau în mai 
multe legi, după. cum le-am descris, .unii! propun. să le dea 
numele de Constituţiuni rigide, adică, ne putând să fie curbate, 
sub acţiunea legislaturii, ci păstrându-te. solide, opunând 6 
rezistenţă inverșunată atacurilor unei . majorităţi doritoare 
de a transgresă. dispoziţiunile sale sau de a le scăpa“. 

Puterea legiuitoare ordinară nu poate, cu nici un preţ 
să “schimbe niciodată. o constituţiune rigidă; toate "puterile 
cart emană de la naţiune. trebue. să concure şi. să se îm- 
pletească pentru, conservarea - acestui depozit sacru. Este o. 
datorie a noasttă şi n'am încetat niciodată în timp de treizeci 
de ani de când profesăm de la catedră dreptul constitiiționa], 
de a formă g&eneraţiuni. întregi şi a le creşte. în respectul, a-. 
„cestei Constituţii; în viaţa noastră, politică am protestat, în, 
totdeauna, împotriva, oricărei violări ce, s'a adus, în. Mod în-. 
conştient sau prin abuzul parlamentelor, dispozițiunilor cu- 
o II 

1) Op. cit, vol.-pag. 508 Ps
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prinse în constituţie şi în viaţa noastră juridică am făcut 
atenţia, cu toată, căldura şi convingerea noastră doctrinală 
pe Inalta. Curte de casaţie a României că este de datoria să 
fundamentală să consacre în mod jurisprudenţial. principiul 
că puterea, judiciară, se. cuvine. fără vorbă să examineze 
dacă, actele puterii legislative sunt conforme cu rigiditatea 
constituţiunii române; şi am avut salisfacţiunea, să . vedem 
triumiând acest principiu şi impunându-se instanţelor noastre 
judiciare pe toată, linia, spre. chezășuirea armoniei . statului. 
In astfel ar urma revoluţia despre. care vorbim în paragra- 
ful următor. Sa o 

Constituţiunea rigidă este foarte .adecuată unei (ări ca 
a noastră, abia eşită de subt o suzeranitate orientală şi în 
care a dominat despotismul, lipsa, de conştiinţă a persoanei, 
inegalitatea cea mai strigătoare arbitrarul. administrativ şi 
judiciar dus la culme. | 

Fără moravuri constituţionale, noi a trebuit să ne în- 
suşim o constituţiune rigidă, să jJurăm pe articolele sale ca pe 
dogme evangelice şi să le înfiltrăm în conştiinţele noastre 
pentru generaţiunile. ce vor veni, după cum Englezii au con- 
stituţiunea lor cutumiară înfiltrată în sângele lor. Un autor 
englez. A. V. bicey 1). critică rigiditatea constituţiunilor 
franceze. şi insistă -asupra primojdiei la care este expusă 
Constituţiunea, rigidă: prin faptul că- ca poate fi ruinată de: 
Parlamentele ordinare, care. modifică dacă nu dispoziţiunile 
cel puţin principiile sale. Faptul are oarecare importanţă pentru 
Franţa, unde constituţia nu are o declaraţie de drepturi, unde 
separaţiunea puterilor este astfel înţeleasă că puterile nu pot, 
niciodată să se controleze una pe alta; noi am adoptat însă 
sistemul american şi susţinem că puterea judiciară are toată, 
căderea. ca..atunci: când se violează fie dispoziţiunile, fie prin- 
cipiile constituţionale, să refuze legea arbitrară şi să re- 
pună balanţa, în mâna justiţiei, rezervând astfel poporului 
suveranitatea sa, a cărei putere ea o reprezintă. RE 
„. a. De altfel chiar în Franţa, chestiunea a fost clară. altă 
dată. In titlu I al Constituţiunii din 1791 sub rubrica: Dispo-: 

  

1) Dicay: Introduction: Rigidile des coustitulions francaises.
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sițiuni fundamentule garantate prin Constituţiune, se reamin- 

tesc precizându-se drepturile individuale al căror principiu 

este formulat în Declaruţia drepturilor şi se spune la 3. 
„ «Puterea legiuitoare n'ar putea să facă nici-o lege care să 
atingă şi să pună piedici drepturilor naturale şi civile con- 
semnate în prezentul titlu şi garantate prin Constituţiune !). 

406. Care e sancţiunea. constituțiunei ? — Necesitatea unei 
sancţiuni nici că are nevoe să fie demonstrată; ea se înţelege 
_dela.-sine şi am arătat dejă în partea introductivă că atunci 
„când statul intră în abuz şi anarhie nu- rămâne alt mijloc 
decât o reacțiune socială şi violentă, de constrângere. 
Cum se poate violă o constituţie? Ea poate fi violată 
din două puncte de vedere: 1) violând dispoziţiunile sale 
categorice; 2) violând principiile sale. Aceste violări se pot 
face: 1) prin legi — şi atunci puterea legiferantă se pune în 

dezacord cu națiunea întreagă; >) prin acte extra-consti- 

tuţionale atunci puterea executivă ie răspunzătoare. „Aceste . 

„_violări “mai pot fi de două feluri: 1) generale, când sfâşie - 
constituţia şi suveranitatea ţării întregi; 2) particulare când. 
se violează dispoziţiunile sau principiile constituţionale prin : 
acte sau legi care lezează interesele individuale. Aceste dis- 

“tincţiuni au însemnătatea lor, căci vom 'vedeă că numai 
„atunci când se izbeşte în interesele individuale puterea judi- * 

ciară poate să intervină fie chemând la răspundere pe vio- 
lator, fie ncţinând in seamă legea. anticonstituţională. 

Când se violează interesele generale ale. Statului, ce se 
poate întâmpla atunci? Iată de pildă o stare anarhică, iată 
că la un moment dat, puterea judiciară . legiferează, că pu- 
terea legiuitoare. face acte directe de guvernământ, iată că 
cetăţenii sunt arestaţi, sechestraţi în mod arbitrar, și nici 
agenţii executivi superiori, nici judecătorii, nici majoritatea 
din Cameră şi Senat nu avizează la măsurile necesarii: 
faptele sunt în contradicţiune cu dispoziţiunile constituţionale. 

avem să facem? La cine avem să ne adresăm ca să es 
tabilia ordinea și: legalitatea? Sau ială că un zu VSrNSEIa 
putere căstoate voturile de blam ca le capătă. din partea 
N —_— 

    

   

1) Duguit: Drâit const, pag. Hr:
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Parlamentului; se violeăză astfel dacă nu o dispoziţiune, un' 
principiu director în orice stat. constituţional, un principiu. 
de morală constituţională. In Anglia parlamentul poate să 
intervină punând în acuzare pe miniştrii violatori prin actul 
împeachement. Dar când se sfăşie Constituţia printr'o lovitură. 
de stat? - n | 

„Mijloacele la cari putem aviză, pentru ca principiile 
stabilite de constituţiune să fie respectate, sunt de două feluri: 
unele poartă numele de garanţii directe și constau în nulitatea 
actelor făcute prin violarea legei, sau în pedepsele “civile .. 
şi penale la cari dă naştere violaţiunea 'legei. Aceste sânt 

__țiuni sunt toate puse sub acţiunea judecătorilor. Exemplu: 
'0 hotărâre a tribunalului coregţional condamnă pe Primus 
pentru delict de presă; hotărirea. este izbită de nulitate. | 
Este cineva in mod arbitrar arestat, . mai mulţi cetăţeni se 
văd turburaţi în exerciţiul dreptului de reuniune, nu avem 

“decât să ne 'adresăm la Tribunal, fie d'a dreptul, fie prin . 
“mijlocul parchetului: iată o garanţie directă pusă la dispo- - 
ziţiunea celor cari să văd lezaţi: în drepturile lor. E cineva 
condamnat în justiţie fără să fie citat, hotărîrea e nulă; nu- 
litatea, actelor e o sancţiune directă, pusă la disposiţiunea 
lui. Dar dacă şi judecătorul judecă rău și violează nu numai 
legea ordinară, dar însăşi constituţiunea, la cine să ne adre- 

„săm contra judecătorului? La judecătorul superior, la Curtea 
de cusaţie? Dar dacă şi acesta nu respectă constituţiunea 
sau nu e competinte să judece violarea, cui ne vom adresă ? 
Cum vom răspunde la întrebarea pe care în:mod foarte. 
energic o puneti, Rossi: «qui jugera le juge ?» Ei bine, într'un 
asemenea cas lipsindu-ne cum vedem, garânţiele directe, 
vom recurge lă mijloacele indirecte cari toate se rezolvă la - 
urma urmelor, în extrem, într'o rezistenţă violentă la opre- . 
siune, în revoluţiune. | 

„407. Revoluţiunea.—Revoluţiunea e mijlocul extrem la care 
se recurge când violarea legei constituţionale e făcută în ași 
grad în cât prin nici un alt mijloc nu se poate remedia răul, 
sau când pe cale pacifică nu se poate obţine o schimbare. 
Rezistenţa. la opresiune a fost prevăzută în Declaraţiunea: 
drepturilor din 1789, atunci când se violează drepturile na-
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turale şi. imprescriptibile; in. constituţia. din 1793 se aprobă 
chiar insurecţiunea revoluţionară, şi orcine, poate să reziste 
cu tforja la actele. arbitrare. şi tiranice. Constituţia noastră 
nu are un text precis în această privință; ea prevede. insă 
că nimeni nu. poate să reziste actelor. legale ; în potriva, ac- 
telor ilegale rezistenţa este încuviinţată prin impotrivire fie 
pasivă, fie agresivă, dar această rezistență, este plină de 

pericole. Revoluţiunea se poate defini. în chipul următor: o 
schimbare_politică_în_care_ violenţa, joacă_rolul decisiv. Ea 

„consistă într'o serie' de fapte legate intre ele în mod. manitest 
pentru a formă un tot, fapte cari se atribue unor cauze directe, 
a căror dată se poate mai mult sau mai puţin arătă. In ast- 

fel de revoluţiuni forţa intervine totdeauna, ca să le producă, 

precum intervine şi ca să le stingă. Când revoluțiunile sunt 

năbuşite de forţa organizată. a statului, când ele nu izbutesc, 

atunci de obiceiu nu poartă numele de revoluțiuni ci mai 
mult pe acela de riiscoale, agitaţiuni de stradă. Eroii acestor 

_revoluţiuni cari nu izbutesc, în loc de..a fi înconjurați de 
aureola triumfului, sunt ridiculizaţi sau trimeşi în temniţă 
ori exil, ca nişte criminali. Dacă întreprinderea lor e iînco- 
ronală de succes, atunci sunt salutaţi ca genii de salvare, 
şi memoria lor .trece în cultul şi tradiţiunile poporului. Suc- 
cesul e singurul element care decide intre Capitol și Tarpee, 
intre temniţă sau statue. Un mare scriitor francez a zis cu 

drept cuvânt: în politică nu e nici crimă, nici delict, nu - 
sunt decât victorioşi şi învinşi. 

Revoluţiunile sunt politice, când se produc în ordinea 
propriu zis politică, sau socialii, când nu tind direct la schim- 
bărea 'guverrelor, ci la. reforme de căracter social sau eco- 
nomic. Revoluţiunile cele mari .sunt mixte, de un caracter 
olitico- social, cum a fost de. exemplu vevoluţiunea franceză 

din 1789. a 

De multe ori cetăţenii, fără. a.recurge la mijloace de 
rezistenţă violente, recurg la un fel de mijloace de rezistenţă 
pasivă, cum e de exemplu, abţinerea, dela exerciţiul unor 
drepturi, abstenţiunea alegătorilor în massă de a votă, re- 
tragerea deputaţilor sau senatorilor din parlament. Cetăţenii 
au dreptul de a votă, dar sub un guvern. care se ştie că nu
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respectă liberul exerciţiu ;al. acestui drept, iată, că. ei iau 
hotărirea.: in loc de a merge la urnă să protesteze pe calea 
votului, sau. in loc de,a eşi în- stradă: şi a face revoluţiune 

Aindcă se tem că nu „vor reuși, iau..hotărirea să se abţie 
dela exerciţiul acestui drept; aşi încât. aleşii rămân. expre- 
siunea unui mic număr, de alegători, lipsiţi de prestigiul 
moral necesar pentruca actele lor. să se poată, moralmente 
impune. Tot astfe| şi în Cameră şi în Senat: minoritatea. 
are dreptul de a 'vorhi, de a propune amendamente, de a 
face interpelări, când însă minoritatea, găsește că, totul e 
zadarnic, că drepturile ei sunt călcate în .picioare, âtunci, 
în împrejurări grave, se retrage protestând... Această retra- 
gere.nu 6.nici garanţie directă contra. violărei legilor, nu e . 
nici mijloc. indirect de' rezistenţă, violentă sau revoluţionară, 
aparține însă mai multor categorii din urmă, Când cetăţenii 
se hotărăsc intre dânşii ca să nu mai plătească impozitele 
nedrepte şi apăsătoare, rezistenţa, aceasta, are de asemenea, 
un caracter mai mult pasiv. Să nu perdem însă din vedere 
că mijloacele acestea indirecte de rezistență defensivă. dap 
ilegală presupun hotărirea din pariea acelor câri recurg la 
ele de'a se supune la urmările actelor lor.. Aşi de exemplu, 
când ai refuzat plata impozitelor, să te aștepți că agentul 
fiscal o să vie să-ţi vândă. averea, şi dacă te vei opune, 
atunci nu mai eşti în rezistență, politică pasivă ci agresivă. 

Garanţiele indirecte contra violărilor constituţionale sunt 
cu deosebire întrunirile publice și presa. Rolul şi eficacitatea 
acestor din urmă mijloace, foarte puternice în țările. occi- 
dentale, în special în Englitera, le vom . cercetă când vom 
studiă libertatea presei. şi a întrunirilor, ? E 
„In rezumat, vedem că sancţiunea constituţională diferă 

de a celorlalte .legi. În caz de violare a pactului fundanientăl 
  

» Se nasc cum văzurăm chiar dreptul de revoluţiune. Fiindcă 
însă Fevoluţiunile-dau-naşterz- la porturi Şi seuduiri cari 

ma, "pot periclită însuși” existenţa. statului, nu trebue să se pro- 
„ceâdă lă dâiiscl6” dââât că săiicțiu ne in_adevăr extremă. A priori, fiu puteri AS nici 6 regulă; totul depinde ACIă apere 
„Ciercă îiăpicjăiăvilor; dela” înţel&pciiiiea poporului şi ă « COn- 
ducătorilor” lui.” în coristituţianea tuturor „popoarelor, zice 
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Tocqueville, e un punct unde legislatorul e obligat să. se ra- 

porteze la bunul simţ şi la virtutea cetățenilor». Numai 

prudența, numai patriotismul inteligent poate să spue fiecărui 

“cetăţean când a sosit ceasul de a: recurge -la această ga- - 

ranţie indirectă, celelalte fiind fost neindestulătoare. 

Constituţiunea franceză din 1830, neputând să determine 

printr'un text precis și formal sancţiunea, - constituţională, 

conţine dispoziţiunea următoare (art. 66): «Prezenta chartă 

şi toate drepturile ce ea consacră, rămân încredințate pa- 
triotismului şi curagiului gardelor naţionale şi a tuturor ce- 

tăţenilor francezi». 

Dar constituţiunea din 1793 în declaraţiunea drepturilor 

consacră în articolul 35 principiul: «Când guvernul violează 
drepturile poporului, insurecţiunea este pentru popor şi pentru 

fiecare porţiune a poporului cel mai sacru dintre drepturi 
și cea mai indispensabilă dintre datorii». Oricare individ 

“care ar usurpă suveranitatea” să fie îndată ucis de către 

oamenii liberi. 

„- “Este teoria tiranicidului, care nu mai are legitimarea 
astăzi. După această teorie uciderea tiranului este nu numai 

un drept, dar chiar o datorie cetăţenească; uciderea tira- 
nului este o cestiune de apărare şi de viaţă; legitimitatea 

sa a fost constatată de către scriitorii teologi catolici; tiranul 

nu poate fi tolerat fie că uzurpă puterea, fie că abuzează 
de puterea publică pe care o deţine în detrimentul poporului 

suveran. Am văzut că această doctrină a tiranicidului a 

fost desvoltată de către Mariana. - 
Rezistenţa pasivă, defensivă şi agresivă la opresiune. 

la, arbitrar, la despotism, la tiranie, nu mai intră în preocu- 

pările dreptului constituţional; ea aparţine deci impulsiunilor 
iregulare, şi după cum am spus, numai reuşita sa poate să 
o legitimeze. In orice caz despotismul sau tirania nu mai 

pot fi tolerate în imperiul suveranităţii naţionale.. Guver- 

nanții să bage bine de seamă ca actele şi legile lor să nu . 
se abată dela ideea de drept şi de justiţie, să nu deturneze 

în interesul lor personal interesul public. Altmintrelea sân- 

'gele lor vărsat 'nu vă spălă nici ignominia numelor lor 
trecute posteriorităţii. | A -
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CAP. III 

5 1. ELEMENTELE STATULUI 

1085. In partea introductivă am precizat noţiunea Sta- 
tului şi am arătat intru ce se deosibeşte Statul de societate. 
Putem rezuma, cele. ce am desvoltat până acum relativ la 
noțiunea Statului în “următoarea definiţiune: Statul este o 
unitate alcătuită _din_ reuniunea _mai multor oameni, pe-Uii 
teritoriu determinat, în forma An lorma _guvernanţilor şi auivernaţilor. 
Vom r&veni încă odată asupr: asupra acestei Stziițiuni intru cât, 
de o cam dată, este indestulător să. reamintim elementele 
care intră în construcţia juridică a Statului. 

„Când am arătat că Constituţia are de obiect exerciţiul 
suveranităţii şi garanţia drepturilor omului, precum şi O, 
ganizarea, puterilor publice este vădit că presupunean înainte 
de toate existenţa unei societăţi. organizate în formă de Stat. 

Am arătat: că scriitorii germani mai află Statului un 
element special, adică legătura, coordonarea mai multor 
părţi, unitatea, naţională compactă a Statului. Rossi în vechiul, 
dar încă preţiosul său curs de drept constituţional, insistă 
asupra acestei unităţi şi stabileşte condiţiunile sale. Aceste 
condițiuni sunt de două feluri: interne și ezterne. Consimţi- 
mântul de a trăi împreună, apoi rasa, adică identitatea de 
origină, limbă și. moravuri, COnStITatse condițiunile_ interne 
ale Gostei i unități moral; Sociale şi juridice pe care noi o 
numim Stat. Afâră de aceste condițiuni interne se mai cor 
oarecare condițiuni de caracter eztern. Rossi reduce, în mod 
impropriu însă, aceste condițiuni la următoarele trei: a) CONS,
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tituţiunea geografică a țării s sau condiţiunile privitoare la 

teritoriu; b) principiul organizaţiunii sociale sau a! egalităţii 

civile; c) principiul organizării politice, adică al formei de 

guvernământ şi al moduiui cum se exercitează. 

Aceste trei condițiuni externe sunt esenţiale întocmirii 

societăţii sub forma Statului: 

Constituţiunea română presupunând existent elemen- 

tul de naţionalitate al Statului nostru, cu toate condiţiunile: 

sale interne de limbă, origină, moravuri, organizează con- 

diţiunile externe în cele trei titluri ale sale. Art. 1—5 conţin 

dispoziţiuni privitoare la constituţiunea geografică sau tori- 

torială a Statului român. “Art. '5:—30: cuprind dispoziţiuni 

privitoare la organizarea socială, la drepturile şi libertăţile 

Românilor şi la mijloacele de a le garantă. Art. 30 şi urmă- 

toarele cuprind dispoziţiuni relative la mecanismul politic 

al Staiului nostru. 

SII. CONDIȚIUNEA TERITORIALĂ + A STATULUI 

409. Există unele: naţiuni, care au. toate legăturile, o 

coheziune strânsă, condițiuni interne îndestulătoare, identitate 

de limbă, moravuri şi sânge. Cine poate însă susține că po- 

porul evreu care are toate aceste însuşiri alcătuieşte un Stat 

“organizat? Poporul evreu.nu dare un teritoriu determinat, de 

ori câtă autoritate şi organizaţie ar da dovadă. . 

Precum un on, O familie nu “poate să existe și nu se 

pot conserva, şi desăvârși firă 8ă aibă o casă şi un colţ de 

pământ, tot asemenea și Statul nu se poate concepe fără 

noţiunea spaţiului, fără un teritoriu. “Societatea ca şi omul 

nu se prezintă numâi subt aspectul moral ci şi sub aspectul 
material sau fizic. Existenţa fizică stă în timp şi în spaţiu. 

E, cu neputinţă să o concepem altfel. 
Teritoriul unui Stat este proprietatea indiviză : a tutulor 

locuitorilor acelui Stat, mai cuprinzând încă şi proprietatea 

privată şi publică a Statului. Intregul teritoriu al Statului 
alcătucşte un domeniu nedeterminat, eminent. Acest domeniu 
devine determinat in patrimoniul fiecăruia, dintre proprietarii 

săi particulari. Statul i îşi păstrează î însă dreptul de inspecţiune
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şi de legiferare asupra proprietăţilor. particulare: în virtutea 
dreptului eminent pe care Yam 'enunţat. Altădată suverăriui 
eră, considerat ca proprietai: al întregului teritoriu și în“ baza 
acestei. ficțiuni 61 exercita” diferite drepturi între care ule 
droiţ d'aubain» pentru proprietăţile'străinilor, precum Şi alte drepturi suverane. |! e 

“Domeniul eminent al Statului se deosibeşte tocmai prin faptul suveranităţii sale dc: că 
a) domeniul public; 

0) domeniul coroanei; 
“ c) domeniul privat al prinţului; 
„d) domeniul privat al Statului. - | “Teritoriul & pentru ca să corespundă scopului său trebue 

să -aibă anumite: însuşiri, și anume: Da 
*“4) Să procure locuitorilor mijloace îndestulătoare directe 

sau indirecte de existenţă; - Ii 
4) Să procure mijloace de comunicaţiune între deose- 

hitele părţi ale Statului precum şi între un Stat şi cele- lalte State; . | | | a 
„„.£) Să procure mijloace îndestulătoare de apărare. . 

„" Aceste trei condițiuni. presupun oarecare fertilitate, o stabilire: de truntarii şi o întindere. Numai pe un teritoriu 
-care îndeplineşte astfel de condițiuni se poate alcătui socie- tatea în formă de Stat. Căci nu orice întindere terestră poate 

fi susceptibilă de “Ocupaţiune şi supusă puterei . omerieşti. 
Vastele întinderi ale mărilor scapă, deci acestei puteri şi pe 
suprafeţele lor nu se pot stabili oameni şi nu se pot forma State. 
„In ce priveşte întinderea unui Stat şi cât pământ trebue pentru ca o organizaţie socială să capete numele de Stat 
autorii: nu sunt de acord. Se poate zice însă că există un 
maximum şi minimuri de întindere peste care dacă trecem, 
organismul Statului suferă sau se distruge. O asociaţiune 
prea mare. pe un teritoriu prea vast, spune Rossi, produce haos şi confuziune şi autorităţile constituite dela, centru nu: 

„ mai sunt în stare să păstreze coheziunea Statului. Așa “spre 
“Pildă, Statul roman prea ajunsese la o întindere vastă în 
cât a trebuit să se descompună.. Tot. astfel câna teritoriul 
unui Stat este prea mic el nu poate să-şi desvolte forţa vitală,
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precum o fiinţă omenească redusă la proporţiuni prea mici . 

nu ar avea organe îndestulătoare şi nu ar puteă trăi. De” 

aceea vedem. că Statele caută prin mijloace politice, fie să 

oprească ca alte state să se mărească, teritorialmente în mod 

primejdios prin cucerire, fie .să-şi mărească teritoriile prin” 

anexiuni - şi colonizări. Este în statele moderne o tendință” 

cu totul opusă tendinței medievale. Atunci se aveă în vedere 

alte principii care conduceau la teoria statelor.mici. 

“410, Insuşirile elementului teritorial. — Teritoriul trebue să 

procure asociaţiunii mijloace indestulătoare de existenţă,: 

penuru că în altfel -colectivitatea nu poate trăi. De aci şi 

legătura dintre producţiune şi populaţiune și când se întâm- 

plă. ca populaţiunea să crească, peste măsură, producţiunea 

rămânând aceiaşi, atunci se. iveşte în societate boala eco- 

nomică şi socială numită pauperism..E dar de interesul vital 

al unei societăţi să activeze producţiunea, să mărească avuţia. 

Unul din mijloacele “indirecte. de a -activă producţiunea e 

înlesnirea căilor de 'comunicaţiune. Cu cât căile sunt mai 

bune și mai numeroase, cu atât producţiunea ia avânt mai 

mare şi populăţiunea e.mai îndestulată. Observaţiuni de toate 

zilele ne dovedesc că există raporturi intime între configu- 

raţia fizică a unei ţări şi viaţa, ei politică şi socială. 

Pretutindeni vedem. că legile constituţionăle sau ordi- 

nare se ocupă de teritoriu şi de diviziunile lui. Aceste divi-. 

ziuni se fac sau pe limite naturale, pe ape,. pe dealuri,. văi, 

Su după interesele administrative şi” politice. ăi 

411. Caracterul teritoriului. — Pătrunsă de principiul că 

- teritoriul e un element indispensabil pentru fiinţarea Statului, 

Constituţiunea, noastră dispune în art. 1 că „Regatul României 

cu judeţele sâle din dreapta Dunărei,: constitue un singur 
Stat indivizibil“. 

Acest articol înainte de reforma. ce a primit la 1884 eră 
altfel redactat: „Principatele-Unite române, constitue un 
singur Stat indivizibil, sub denumirea de România“. Modifi-. 

carea textuală s'a, impus de evenimentele internaţionale din - 
1816—11, care au adus cu sine. independenţa Statului şi con- 
stituirea lui sub formă de regat. | a 

Cuvântul îndivizivil, s'a întrebuințat în scop de a arătă.
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că. Moldova şi Valahia, alcătuesc una și aceiaş fară, ca unitate 
politică şi legislativă: Introducerea acestui cuvânt eră nece- 

sară la o epocă când unirea dintre cele două slate nu eră, 

încă, definitivă, bine cimentată; in tot cazul menţinerea lui 

afirmă încă, odată și mai mult sentimentul naţionalităţi ro- 
mâne. Textul art. 1 din Constituţiunea noastră, nu se găseşte în - 

Constituţiunea belgiană, care ne-a, servit drept model. In Con- 

stituțiunea franceză din 1875, când s'a, înfiinţat pentru întâia 
„oară republica, găsim cuvintele „una, şi indivizibilă€. 

__O altă consecinţă, constituţională e că teritoriul României 

e inulienulil. Cred de prisos să insist mult asupra necesităţii 
principiului inalienabilităţii; înstrăinându-se teritorjul, s'ar 

înstrăină însuși corpul social român, însăşi suveranitatea. 
. Orice cesiune, fie voluntară, fie forţată, atrage după sine, 
moartea, Statului; ba încă unii autori, cum e d. Duguit, con- 
siderând teritoriul ca un element juridic al perșonalităţii 

Statului, recurge impreună cu juriştii germani la o mulţime - 
de subiilităţi, pentru a explică, cum mai e cu putință, ca 

o asemenea personalitate măi poate să, dăinuiască, atunci. 
„gând este desmembrată, chiar .în parle. Căci este sigur că 
Franța a continuat să mai 'trăiască ca, Stat, după ce i sa 

răpit Alsacia, şi Lorena, că România a, continuat să mai 

trăiască după ce a fost desmembrată de Basarabia. Căci 
dacă un Stat încetează de a mai exercită suveranitatea sa . 
care este una și indivizibilă şi inalienabilă, alienându-şi 
această suveranitate, fără îndoială el piere. Jellinek „Susţine 
că e un transfert de imperium, teorie care împacă cu greu 
pe d. Duguit, şi care vede în această cestiune pur și simplu 

un. rest al concepţiunii Statului patrimonial, când Principele 
care deţinea suveranitatea, putea să transmită această suve 

ranitate-patrimoniu, ca un patrimoniu personal. - 

| Orice lege dar, votată de Camerile ordinare, care ar 
dispune înstrăinarea unei părţi, fie cât de mică din teritoriul 

român, e nulă şi de nul efect. Numai o Constituantă ar fi 
putut să cedeze Basarabia, dacă faptul ceziunii ar fi fost 
voluntar din partea noastră, iar nu impus. de congresul 

european. | 
Aliniatul al doilea al art. 2 dispune că limitele Stâtului 

62958 N . . 28
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nu pot fi schimbate sau rectificate decât în vivtutea unci legi. 
Dispoziţiunea aceasta trebue apropiată de art. 4 cu care e 
în strânsă legătură: „teritoriul e împărţit în idee, judeţele 
în plăşi, plăsile în comune. “Aceste diviziuni şi subdiviziuni 

nu pot fi schimbate sau. rectificate decât prin O. lege“. . 

Pentruce când e vorba de înstrăinarea teritoriului, se . 

cere o lege constituţională, pe când la schimbarea, circum- 

scripțiunilor cuprinse înăuntrul teritoriului, e de ajuns o simplă 

lege? Constituanta considerând că trebuinţele şi interesele 

adminiştraţiilor pot să varieze mai adesea, a crezut că ar fi 
a vătămă interesele naţionalilor, dacă; sar face un principiu 
constituţional: din schimbarea sau rectificarea, diviziunilor şi. 

subdiviZiunilor teritoriului român. A înstrăină o parte din 

- teritoriul român e lucru foarte grav, şi numai întreaga na- 
ţiune consultată poate să-l autorizeze. Schimbarea circum- 
șcripţiunilor şi rectificarea frontierelor, din contră, fiind 

„cestiuni de mai puţină gravitate, nu fac necesară convocarea 
unei constituante, dar nu e nici de aşa minimă însemnătate, 

încât s'o încredinţăm puterii executive, prin simple regula- 

mente. Se naşte întrebarea: nu există contradicţiune intre 
principiul stabilit de art. 2, al. a şi principiul din alin. b? 
Rectificările sau' schimbările limitelor, nu aduc ele cu sine 

o înstrăinare a teritoriului? Din momentul ce frontiera se 

fixează mai dincoace de cutare vale sau apă, prin acest fapt : 

nu se înstrăinează oare acea părticică de teritoriu care 

rămâne de partea cealaltă prin schimbarea graniţei? 
„La prima vedere sar „păreă că contrazicerea e reală, 

Şi mulţi au ridicat chiar cestiunea în Cameră, "cerând ca 
proiectul de! lege privitor la reglementarea fruntariilor cu 

Austria, să fie respins, pentrucă: aduce cu sine o înstrăinare 
a teritoriului ce nu se poate face decât de Constituantă. An- 
tinomia, aceasta dispare, când vom fixă caracterele celor 
două. aliniate. In alineatul prim se vorbeşte de un act de 
înstrăinare' de caracter petitori iu, de o adevărată înstrăinare; 
alineatul LV ne vorbeşte de reglementarea, limitelor, de ca- 
racter POsesoriu; nu € vorba de'a înstrăină o parte din teri- 
toriu prin fixarea! limitelor, ci e vorbă de a restabili” limitele 
Sileate, prin compensaţiunile care se lac; 'oridecâteori, aceste
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limite cad mai înăuntrul țării, ele « se stabilesc prin alte puncte, 

mai în afară de ţară, şi cu chipul acesta nu există nicio 

“pierdere teritorială, căci şi în privinţa teritorială, . ca şi în 
- privinţa populaţiunii, Statul se înfăţişează cu oarecare mobi-. 

litate, frontierele se schimbă, aluviunile fluviale modifică ade- . 
“seori configuraţiunea solului și din când în când este nevoe 
de oarecare rectificări de. fruntarii, care se fac de către co- 
misiuni mixte internaţionale. 

In urma. congresului dela, Berlin, limitele noastre au fost 
alterate pentrucă dacă ni sa luat Basar abia, nis'a dat în schimb 
Dobrogea. Astăzi Dobrogea, este supusă unui regim de legi- 
slaţie particulară; ea este supusă unui sistem judiciar aparte, 
iar drepturi politice s'au dat Dobrogenilor prin legea din 14 
Aprilie 1910, lege cerută imperios de. către .toate partidele 

- politice, şi prin care se chiamă.la viaţă cetăţenească un-mare 
număr, de cetăţeni ai regatului, 

Primul articol din Constituţiune, proclamă deci indivizi» 
„ bilitatea teritorială ; al doilea articol inalienabilitatea acestui 

teritoriu. Teritoriul, ca noţiune subiectivă în construcţiunea 
juridică a Statului 'nu.. poate fi deci cedat fără a se aruncă 
Regatul în revoluţie. Este şi impenetrabil, întrucât nici un 
alt Stat.nu poate să exercite “puterea publică pe. teritorul 

„ României, şi nici să facă acte de putere politică oricare ar - 
[i ele. 

Constituţiunea română, se deosibeşte chiar fundamental 
de Constituţiunea belgiană, prin suprimarea art. 68, al acestei 
“din urmă Constituţiuni, după care „ceziunea, schimbul sau 
adjoncţiunea de teritoriu se fac în virlutea unei legi“. Orga-- 
nizatorii Statului român constituţional: au voit să pună la 
adăpost teritoriul Regatului de capriciul oricărei persoane | 
fizice sau morale. Guvernul sau regele n'au nicio.putere să 
cezioneze cea, mai: mică parcelă din, teritoriul ţării. 

M2. Colonizarea. — Art. 3 din Constituţiune dispune că 

„teritoriul României nu se poate. coloniza cu populaţiuni de 
ginte străină, Cestiunea colonizării. este în legătură, cu legea 
rurâlă—cu împroprietărirea ţăranilor—cu dreptul, străinilor N 

“de a dobândi. imobile. rurâle, drept interzis prin art..7 din 
Constituţie, Cuvântul colonizare. are. diferite senșuri: coloni:
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zarea, este. fondarea oraşelor sau grupurilor sociale depărt ate 
de metropolă ' şi separate de ele. In acest sens Franţa, Spania, 

România sunt colonii. E element nou suprăpus pe cel vechiu; : 
triumfă sau cel nou sau cel vechi. Sunt colonii comerciale, - 

de pildă, feniciene, greceşti, colonii agricole, industriale, poli- 
tice, penitenciare. Cestia coloniilor în România nu este cestiune . 

nouă; de multe ori în trecutul nostru găsim cazuri de cole- : 
nizaţiune. Sa, ştie cum înainte vreme, sate intregi de Români 

părăseau țara, lăsând localităţile pustii şi pământul nelucrat 
din lipsă de braţe. Faţă cu asemenea împrejurări, Domnii 
şi câte odată chiar Adunările, cum sa întâmplat la finele 
secolului trecut, dictau dispoziţiuni ca să încurajeze nu numai 
reintoarcerea celor plecaţi, dâr şi a străinilor spre a, populă 

locurile părăsite. Existenţa diferitelor sate numite slobosii, 
dovedeşte obiceiul de altă dată de a aduce colonii străine, 

obicei inaugurat cam pe la jumătatea sec. XVII. Colonizai ea 
este fondarea oraşelor sau grupurilor sociale, depărtate de 
metropolă şi separate de ele. In acest sens Franţa, Spania, 

România sunt colonii. E un element nou suprapus pe. cel 

vechi; triumfă, sau cel nou sau cel vechi. 

În ultimii timpi se începuse un curent favorabil colo- 
Rizării, nu nuniai pentru a mări numărul populaţiunii, dar | 
Şi pentru a provocă, îmbunătăţirea. agriculiurii naţionalilor, 

sub imboldul şi imitaţiunea sistemelor mai perlecţionate, in- 

troduse prin coloniști. Faţă dar cu vechiul obicei al ţării 
noastre de a face apel la coloniştii străini, faţă şi cu noul 

curent de ameliorare a culturii pământului prin acelaş. 
mijloc, precum şi faţă cu tendinţa colonizatoare a statelor ger- 
mane în spre noi, Constituţiunea, considerând pericolul ce 

- ar rezultă fatalmente din „prezenţa unui puternic element 
străin în ţară, considerând că ceeace e un bine pentru A- 

morica, ar fi un' pericol naţional pentru România, a dispus 
că nu se pot aduce colonişti din ginte străină. Naşte cesti- 
unea, de a se șii care e întinderea cuvintelor «gintă străină». 
Vrut-a legiuitorul 'să excludă numai pe aceia, care nu apar- 
țin gintei latine, sau pe toţi câţi-sunt străini naţionalității 
române? Pentru noi cuvintele gintă sirăină, trebuesc să, fie” 
luate in sensul legal şi juridic, adică tot ce e în afară de



naționalitatea și Statul român; chiar când este vorba de po- 

pulaţiuni franceze, italiene, 'spaniole, colonizarea nu se va 
putea face, mai cu seamă că e: anevoe de a, afirmă astăzi 

în mod exact, întrucât cutare. populaţiune descinde în rea- 
litate din Romani în urma „atâtor superpuneri. de straturi 

- barbare. 

„in articolul 3 nu e vorba de colonizare. în sensul grec, 
roman, englez. sau francez. 

In spiritul Constituţiei este de a opri pe guvern. să i aducă 

străini întrun oarecare număr în condițiuni deosebite de 

ale Românilor. Particularii pot aduce pe. moșiile lor lucră- 

tori străini şi a-i împroprietări. In acest sens este legea. 
„pentru . încurajarea industriei naţionale. Constituţia opreşte . 
acea colonizare, care constă în apropierea şi cultura pămân- 
tului, făcută fără spirit de întoarcere şi care sar găsi în. 
condițiuni excepţicnale, cum au fost coloniile bulgare din Ba-. 
sarabia. Nu sunt coloniști străini acei care vin, fie și în grupe, 
dar fiecare pe socoteala „sa, pentru a lucră, a câştigă şi a se. 

“reintoarce în patrie. Sunt coloniști grupurile compacte, care 
aduc cu cle elementele unei noi civilizaţiuni, în scop de a 
-semănă germenul unei naţionalităţi independente. Șă nu se 
confunde. colonizarea, în sensul în care art. 3 prevede a-, 
cest cuvânt, în sensul de ocupaţiune a unor. pământuri ne-: 
“cunoscute pe diferitele părţi ale globului. Aceste pământuri 
neaparţinând nimănui, ele şunt susceptibile de a fi coloni- 
Zate .şi se legitimează. foarte bine, de.pildă, colonizările spa- 
niole din America de Sud.. | o E 

Ce sc, întâmplă însă în cazul unci colonizări anti-con> 
 stituționale? Unde e sancţiunea art. 3? Dispoziţiunca art. 3 
fiind de. ordine publică, e. pusă sub ocrotirea, sub - “paza au- 
torităţilor instituite pentru apărarea țării: ministerul de in- 
terne, autorităţile administrative de care el dispune sunt în. 
drept să vegheze la.paza art. 3 Şi să se. proceadă la exX- 

„ Pulsiune în caz de violare a Constiiuţiunii. | 
4113. Domeniul public şi privat. — Când am .cercetal.. „perso- 

nalitatea juridică a Statului în partea noastră introductivă, 
-am arătat 'că Statul este depozitarul. tutulor drepturilor și. 
datoriilor patrimoniale, adică el are nu numai un domeniu. 

N
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public, ci şi un domeniu privat. Şi am arătat antinomia care 
există între noţiunea Statului, care exercită suveranitatea. 

teritorială și între noțiunea Statului patrimonial, care se. 

supune acestei autorităţi. . | 

Această, cestiune pe care o râluăm aici, merită oarecare. 

desvoltare, întrucât ocupă un loc considerabil în materia 

dreptului public. Bunurile care fac parte din domeniul public 
au acest caracter de a fi imprescriptibile şi inalienabile. Din 
momentul ce Statul are dreptul şi datoria dea îngriji de 

„aceste bunuri, ca suveran, caracterul inalienabilităţii şi im- 
prescriptibilităţii se intinde Şi la aceste bunuri. Prin inalie- 

“nabilitate însă, nu trebue să, înțelegem! sensul absolut al cu- 
vântului; ele păstrează caracterul inalienabilităţii numai pe 

cât timp un act emanat dela autoritatea competinte nu le-a. 
ridicât acest caracter. Evident, că dacă e vorba de bunuri 
comune: acrul, lumina, niciodată ele nu pot fi alienabile; 
oricât autoritatea constituită, ar zice că aceste bunuri sunt 

susceptibile de apropiere, ele nu sunt. Când insă e vorba de 
celelalte bunuri, care sunt de domeniul public prin destina- 
țiunea, lor, ele pot să înceteze, de a fi inalienabile, printr” un 
act al autorităţii competinte, printr”o lege — dacă legea e în 
drept să facă acest lucru — printr'un decret al capului Sta- 
tului — dacă. suntem în acele țări unde aceasta e prerogativă 
a Coroanei. Asifel de exemplu, un' drum naţional, care face * 
parte din domeniul pullic al Statului, poate să intre în do- 

“meniul privat al Statului, dacă se suprimă. Cum se suprimă ? 
Aceasta e altă chestiune care se examinează la materi a căilor 
de comunicaţiune, din dreptul administrativ. 

Domeniul public e inalienabil, în sensul că Statul nu 
poate fi despuiat de dreptul lui, fără voc; el poate însă în- 
străină bunurile. domeniului public, conformându-se cu legea. 
Statul“ „poate să fie evins din proprietatea sa privată. aşa de 
exemplu, cineva, posedă intr'un timp determinat o casă a Sta-. 
tului. Ei bine, Statul poate să-şi vadă pierdut dreptul lui. de . 
proprietate. Bunurile care fac parte din domeniu! public, pot: 
da profite particulare Statului, dar din această cauză nu în- 
cetează de a face parte din domebiul public. Aşa de' exemplu, 
poale percepe taxe la un port, la un canal. Ei, cum se ex-
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plică faptul că Statul exercită un drept de suveranitate asu- 
pra acestor bunuri. Savantuf autor de drept public d. Duguit, 
are o teorie personală in această cestiune, şi o menţionăn 
pentru a inţelege mai bine situaţiunea Statului faţă de do- 
meniul public. Statul, spune d-sa, are autoritate, . are drept 
de putere asupra persoanelor. Statul nu poate să aibă su- 
veranitate teritorială asupra bunurilor ce-i aparţin, Căci su . 
veranitatea presupune un drept de comandă, şi nu se poate 
comandă decât unor persoane. Statul însă pentru a, păstră 
afectarea acestor bunuri lă interesul public, îşi exercită au- 

„ toritatea suverană asupra persoanelor, adică dreptul său de 
poliţie. Cât priveşte domeniul privat, Statul are asupra, sa 
un veritabil drept real, şi deci: acest drept este analog cu 
dreptul oricărei persoane private, supus totdeodată la .ace- - 
leaşi obligaţiuni şi restricţiuni limitative legale.



CAP. Iv! 

DREPTURILOR ROMÂNILOR 

ŞI. LIBERTATEA 

aa, Caracterul libertăţii. Ne. -am întrebat în partea îi in- 

troductivă ce este dreptul? şi am răspuns că e reglemen- 

tarea libertăţilor şi că problema fundamentală a organizării 
sociale, stă, după maxima lkantiană, în armonizarea liber-" 
tăţilor, în coexistenţa lor. Ca să putem vedea cum legea 
noastră fundamentală a reglementat libertăţile în Statul-ro- 
mân, e bine ca mai întâi să arătăm cee libertatea, şi cum 

constitue ea.un drept. 
Liborţotea-e: exerciţiul conştient. al_voinţii,. e. _vOinţa,. în. 

concurs cu viața, e drgptutfiinţii - inteligente . de a se des- 
voltă în ordinea sa. după rațiune, Dreptul „derivă din liber- 

  

=
 
a
m
e
 

“tată. Libertatea se manifestă prin diferite facultăţi. Ticcare: - 
facultate este un drept, drept. positiv când c garantat de 

lege, drept virtual, când nu e sancţionat. Dreptul şi libertatea 

se confundă, de aceca o libertate e un drept, precum un drept 

este o libertate. Bluntschli parafrazând definiţiunea, romană!), 
arată că «libertatea, juridică consistă în facultatea dea exe- - 
cută propria sa voinţă în limitele dreptului! 

Când privim lumea care ne înconjoară, vedem că toate 
lucrurile tind a se dezvoltă. Ceeace însă deosibeşte princi- 
piul aceasta de transformare la om de acelaş principiu în 
a 

1) Libertas est naturalis facultas ejus quod cuique facere libet nisi 
si quil ci aut jure prohibetur. (LL. 4 pr. D. De st. hom. 1.5).
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celelalte lucruri ce-l înconjoară, e că pe când. în cealaltă; 
lume. desvoltarea este. instinctivă, inconștientă, invoiuntară, 
în om acest principiu e conștient; omul îşi dă seama de do- 

“rinţa şi necesitatea lui de a se desvoltă; el singur lucrează 
prin această inteligență pe care o putem numi metafizică, 
inteligenţă care corectează, cauzele şi efectele lucrurilor, spre 
deosebire de. instinctul. celorlalte vieţuitoare. Şi tocmai pen- 
trucă omul arc această deosebită înteligenţă, el are și da= 
toria .de a lucră conform legei supreme şi prin urmare -se 
face responsabil când violează această lege. De aci şi dreptul 

„fiecăruia din "noi „de a cere. tutulor ca să, se conforme 
datoriei. 

Există o strânsă legătură între libertate şi responsa- 
bilitate; numai acolo unde e libertate, adică un principiu de 
desvoltare conştient, poate să fie responsabilitate. - | 

„Dreptul omului la libertate se probează î în două chipuri: 
1) Omul are drept şi la fericire şi la viaţă. Acesta e un 

adevăr pe care-l recunoaștem fiecare din noi, consultând - 
sentimentul nostru intern. Acest scop, această destinată a 
omului nu se poate realiză fără libertate, căci unde nu e liber- 
tate, nu poate fi: fericire. Omul e'o forţă şi orice forţă în 
stare. de libertate e superioară forţei fatale. Dacă admitem 
că omul n'are libertate, îi ridicăm. posibilitatea, fericirii şi a 
mulţumirii lui sulieteşii. „Orice atingere, orice scădere a li- 
bertăţii în om, e o „scădere, o degradare a vieţii lui, a. omului 
însuși. Tăsăduind omului liberlatea_îi tăe:iduim demnitatea, 
şi. personalitatea_s -sa._Societatea e_pentru.om mijlocul necesar 
pentru. dezvoltarea lui. Corservarea.Jibertății, adică a drep-. 
tului de a trăi ii și i a s6 dezvoli se dezvoltă. e o condițiune necesără a aso- 
ciaţiunei Uma uriăne. la, constilue prin urmare un un drept raţional, 
obligator__între_oameni, o sorginte de datorii și facultăţi 
juridice. e 

2) A doua, probă e că dacă nu: recunoaştem libertatea 
„trebue să tăgăduim _Şi.justiţia. Ori, din momentul ce suntem 
convinşi că justiţia e necesară, omului și societăţii, trebue să 
recunoaştem că, şi libertatea, e necesară. Justiţia „presupune o 
alegere, o reflecţiune, o aprecitre, 0 voinţă conştientă, slo- 
bodă, în altfel nu ar fi vorbi de „just și de injust; faptul.
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unui corp brut care cade,al unui animă! care loveşte nu este 
nici just, nici injust. Tot astfel dacă suprimăm omului ne- 
atârnarea, dreptul de discernământ, el nu mai e agent 
inteligent, slobod şi răspunzător, ci instrument orb, şi 

responsabil. o 
Noi nu avem a ne ocupă de libertate din punctul de 

vedere filosofic, ci din: punctul de vedere legal şi juridic. 

Din acest punct de vedere libertatea, se contundă cu dreptul. 
Libertatea individuală pe care omul o posedă este an- 

terioară Statului, de oarece Statul se intemeiază tocmai.pe 

- abdicarea voluntară la o porţiune din libertatea. preexistentă 

a, individului, pentru a se chezăşui organizarea Statului pe 

de.o parte, pe de altă parte siguranţa sa, personală. Este 

teoria pe care au desvoltat-o scriitorii din diferitele timpuri, 
teoria dreptului natural din care sa născut doctrina drep- - 
turilor individuale. In. statele care: practică democraţia inte- 

_grală aceste drepturi își ating punctul lor culminant. Ele se 

manifestă nu numai prin garanţia, libertăţii depline ci şi prin 

proclamarea, egalităţii depline. Vom cercetă aceste drepturi 
- individuale cărora, revoluţiunea franceză, după cum am văzut, 

le-a dat formula cea mai concisă prin faimoasa garanţie a 
drepturilor. 

“Orlando !) făcând abstracţie de libertatea morală şi, de 
libertatea, economică, constată că în domeniul politic prin 
ideea de libertate se înţelege dreptul pentru popor de a par- 
ticipă la administrarea lucrului public (și aici libertatea, se 
confundă cu democraţia; e tendinţa care prevalează în şcoala; 
franceză); mai departe, Orlando, constată că libertatea este 
sfera, de activitate pe care individul şi-o rezervă în faţa în- 
gerinţei sociale, nu numai în domeniul politic, ci şi în cel 
economic, etic intelectual (şi aci libertatea se confundă cu 
individualismul; e tendinţa care prevalează în şcoala engleză). 

415 Gradarea libertăţilor individuale. — Cestiunea, dacă omul ' 
e sau nu o fiinţă liberă, face parte din *domeniul altor științe; 

„pe drept sau pe nedrept, Constituţiunea sau legile noastre 
pleacă dela principiul existenţei libertăţii. Dacă am examinat 

  

:) v. E. Orlando: Op. ct, pag. 394.



cele două probe a. fost numai ca să atingem în treacăt ra- 
ționamentul filosofilor care susțin că. omul e libor.. Pentru 
noi e important a vedea cum . legiuitorul a reglementat şi 
garantat libertăţile. Inainte de “%edeă, „aceste garanţii, să exa- 
minăm cestiunea, dacă o societate e bine să aibă deodată 
toate libertăţile, sau dacă e în interesul său de a le dobândi 
încetul cu încetul, în mod parţial și treptat. 

Cestiuncă -aceasta e foarte discutată astăzi » Şi ea. separă. 
cele două mari partide politice care există în ţările consti- 
tuţionale, anume partidul conservator, în extrem devenit 
partid reacţionar, şi partidul liberal, câte odată devenit partid 
radical. 

Unii susţin că libertăţile trebuese să fie acordate în- 
cetul cu încetul, potrivit cu desvoltarea conştiinţei naţio- 
nale; alţii din contră, afirmă că libertăţile trebuesc acordate 
de odată, chiar dacă, conştiinţa naţională nu e încă desvol- 
tată, căci dacă nu se: simte necesitatea. de binetacerea lor, 
„acum, se va obişnui a o simţi. | 

Intre cele două extreme, între plenitudinea libertăţilor 
şi supresiunea 'libertăţei care -e sclavia, există o-serie de 
condițiuni intermediare, prin care legislaţiunile pot: să treacă 
societăţile într'un sens sau în altul. Precum în materie 
penală există o gradaţiune în seria “pedepselor, tot astfel . : 

“între starea de recunoaştere. a libertăţii integrale, și su- 
presiunea. ei, există o mulţime de stări intermediare, cu can- 
tităţi de libertate variabile. De pildă, între a zice unui om: 

„ai dreptul. în mod absolut. de a te mișcă, de a trece 
dintr'o ţară întralta, şi între a-i refuză cu desăvârşire acest 
drept, există posibilitatea, de a-i lăsă oarecare libertate de 
mişcare. Tot astfel când .e vorba de manifestarea, opiniunilor, 
„Putem lăsă deplină libertate, s sau numai până la un grad 
oarecare. 

Cum avem să determinăm gradul de libertate ce trebue 
recunoscut ? In lumea fizică pot să existe instrumente 
cu cari să se măsoare lumina, căldura, de multe ori şi fe-. 
nomenele fiziologice. cari se petrec în noi, în: lumea. morală 
însă, ideile fiind cu totul abstracte, e cu nepuţință de a găsi 
un instrument - cu care să putem măsură drepturile indivi- 

.
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duale, spre a şti cu preciziune cât. trebue, să se acorde fie- 
căruia. | 

” Cestiunea e foarte; grea, şi rămâne să se  vezolve după 
împrejurările în care se găseşte legiuitorul şi. națiunea. So- 
luţiunea variază dela un poporla altul şi, în diferite timpuri, 

la acelaş popor. Nivelul cultural, educaţiunea politică, obice- 

iurile ţărei vor trebui totdeauna să fie luate în considerare. 
De pildă, libertatea de a se căsători e recunoscută tutulor, 

dar la ce vârstă? Când e momentul sosit ca fiecare om să 
se bucure de această libertate? Doctrinarul nu poate răs- 
punde în mod genera! pentru toată omenirea. Tot asemenea 

“şi în ordinea, politică, libertatea întrunirilor,-a presei, vor îi 

reglementate după condiţiile sociale şi politice. De aceea sir 
John Russel în cartea sa, citată, Asupra. Guvernului și Consti- 

tuției britanice, ocupându-se de libertăţile engleze se fereşte 
chiar să dea o definiţiune. libertăţii; căci 'spune Russel, li- 
bertatea nu este dintr'o singură piesă; o naţiune poate să; 
aibă un fel de libertate şi să fie lipsită de alta, 5, 

Cu cât o societate e mai civilizată, cu atât deţine și 

libertatea se . desvoliă, mai mult, căci se' multiplică facultă- 

țile, motivele, cerinţile. Un popor incult, chiar atunci când i 
se acordă libertăţi, e de mulite ori incapabil de a se. folosi 

„de dânsele. Acordaji libertatea de presă, libertatea întruni- 
rilor celor ce nu ştiu să scrie, sau nu ştiu ce şi cum să vor- 

bească, ori nu vor să profite de dreptul de a; avcă alte ve- 
deri decât ale. administraţiei, şi atunci libertăţile sau vor ră- 

mâne pe hârtie sau vor fi rău întrebuințate, dând loc la 
consecinţe cu totul contrarii celor” la care am fi în drept să 

ne aşteptăm, 

Libertatea. în mâinile celor ce nu o înţeleg, fiind lipsiţi” 
de orice educaţiune politică şi socială, dă resultate d rebours. 

De aceea, în vechime nici nu se puteau înțelege libertăţile ” 
publice. Guvernul eră mai mult un adversar al poporului; 
el, nici nu aveă adeseori frâne; numai în timpurile moderne 
Sau putut pune restriețiuni guvernului în atot puternicia sa 

restricţiuni Statului în puterea. sa,. ilimitată, până acolo, in 

  

!) Sir JShn Russel; 0p. cit. pag. 88..
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Stat de drept, Rechistaat. | - 
| “După cum am văzut, şi insistăm din nou asupra acestei 
cestiuni, Anglia este -patria libertăţilor şi . din . libertăţile 
engleze s'au inspirat doctrinarii francezi, și au servit drept. 
model libertăţilor americane. | _ 

Căci în Anglia, spune Stuarţ Mill în cartea sa asupra li- 
bertăţii 1), (din pricina împrejurărilor, particulare ale istoriei noastre politice) de şi jugul opiniunei este mai apăsător,.. jugul legii este însă mai uşor de cât al celor mai multe dintre țările Europei. Este o mare aversiune în Anglia în potriva. 
oricărei intervenţii directe a puterii, fie legislative, fie oxe- 
cultive, în conduita, privată, mai puţin poate din cauza unui 
just respect pentru drepturile individului, de cât, din cauza 
vechei obicinuinţe de a privi guvernul ca reprezentând un în- teres opus interesului public, Majoritatea, nu s'a obicinuit să. 
considere puterea guvernului ca putere a sa, şi opiniunile guvernului ca opiniuniunile sale. Când ea va ajunge acolo, libertatea. individuală va A probabil expusă să fie năpădită de guvern, precum este deja opiniunea. publică.: | 

| Când libertatea e -acordată unora Și refuzată altora, . avem privilegiu deoparte, servitute. de alta. Un guvern care ar acordă libertatea absolută a presei, unora, şi ar su-! 
“pune pe alţii regimului censurei, ar fi un guvern de privi- | legiu. In acest cas justiţia e violată. Câna o lege recunoaşte: unora, prin faptul naşterei, dreptul de a se exorcită cutare: 
drepturi politice, pe cari le refuză. altora, această lege e in- 
justă, pentru. că pe unii îi înalţă, iar pe alţii îi: consideră. 
într'un fel de servitute. | A 

Alte ori se întâmplă că legea deşi acordă la toţi drep- - 
turi, dar Je acordă în mod cu totul restrâns. In acest cas. 
avem libertatatea parţială. Aşa, de exemplu, când legea acordă 
tutulor dreptul de vot, însă refuză iarăşi tutulor dreptul de. | intrunire, libertatea. politică eo libertate parţială, trunchiată. 
Ce poate folosi cuiva dreptul de vot, dacă. 'n'are şi. dreptul 

:) John Stuart Mille: Za liberte trad. par. Dupont White, pag. 107. 
Paris 1864, 

cât juriştii au formulat construcțiunea, juridică a Statului,
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să discute în ce condițiuni şi cui să încredinţeze votul? In 

lipsă de o înţelegere comună și prealabilă asupra persoanei 

de ales, am puteă aveă în urnă. 500 de nume diferite pentru 

500 de alegători. Ori. ce exerciţiu al dreptului de. vot, pre- 

supune exerciţiul dreptului de reuniune, şi 'de aceea în fapt, 

totdeauna alegerile sunt precedate de perioada întrunirilor, 
Intre sistemul libertăţei - privilegiate, şi între libertatea 

parţială, neapărat că preferim pe: cea din urmă, căci cel: 
puţin ea, este egalitară, Fără îndocală că dorim şi tindem 

la, libertăţi cât se poate mai complecte, dar când poporul nu 

e încă pregătit pentru dânșele, mai bine libertate parţială 

de cât licenţă şi anarhie. /* | | 
“446: Evoluţiunea libertății. — Libortătea inainte: de a se fi 

recunoscut în existenţa - ei de astăzi, a trecut prin o mulţime 

. de faze, şi numai graţie unei îndelung gate serii de lupte și 

de sacrificii sa putut proclamă din ce în ce mai deplină. 
La început omul a fost.selâvul naturii; el a trebuit să lupte 

cu dificultăţile cari proveneau din natura lucrurilor. Mai 
târziu, graţie progresului inerent naturei omenești, această 

sclavie începe să dispară, ea se înlocueşte prin alta de ca- 
racter” social. Selavagiul social e un progres” asupra. celui 
nătural, pentrucă munca sclavului se alătură de aceea a pa- 
“tronului, şi încetul cu încetul se obține o îmbunătăţire a. 

vieței materiale. De multe ori stăpânul e intereşat chiar să 

: îngrijească de existenţa materială şi morală a sclavului, ca 
să poată obţine dela dânsul mai mari foloase. De aceea, ori 
câv de contrariu- cu natura omului e scluvagiul, considerat 
însă în raport cu sclavia pe care o impunei altă dată na- 

tura, este un “progres. Selavagiul social, încetul cu încetul 

„dispare, şi după dânsui avem servagiul care de : asemenea 
sub! înrâurireă, ideilor creștine şi ale principiilor ştiinţei, a 
devenit aproape o âmintire a trecutului. Revoluţiunea fran- 

ceză a, formulat libertatea şi dreptul la fericire şi la viaţă. 
Tilosofia secolului 18 a sintetizat cea mai înaltă expresiune 

- a demnilăţii morale şi a neatârnării omeneşti. De aceea în 

preambulul declaraţiunii drepturilor din 1793 se spune. că 

poporul să nu se lase a fi oprimat şi: mânjit prin tiranic, $ 
Să aibă înaititea 'ochilor săi bazele libertăţii şi “fericirii, sale,
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„Și un filosof al politicei secolului 18 Acollas, intrebându-se ce . 
este această fericire pe care o garantează libertatea, spune 
că, „fericirea pentru fiecare dintre noi consistă în definitiv a 

„voi din ce în ce mai mult dreptul nostru, a îndeplini din ce 
in ce mai mult datoria noastră, „Iar cât despre societate, 
această, fasce de individualităţi întrunite, scopul său este de 
a ajută pe individ să se degajeze din ce în ce mai mult de 
piedicile care-l înlănţue, de a-l liberă, de a, înălţă din ce în 
ce mai mult ființa. omenească; iată scopul societăţii. Liber- 
tatea cmancipată, acum de obstacole şi privilegii, se mani-  festează sub aspectul său general, care e egalitatea. 

Consecința imediată a libertăţii este dreptul ce-l are: 
fiecare de a fi respectat în libertatea sa, dreptul fiecăruia, - 
de a. se desvoltă și progresă; toți oamenii se cuvine să aibă 
acest drept şi prin;urmare libertatea fiecăruia -s6 cuvine a 
fi limitată de libertatea, celorlalţi. Am puteă, spune că ega- 
litatea nu este în sine decât respectul libertăţii colective; că egalitatea nu este decât o funcţiune a libertăţii. 

SIL EGALITATEA. o 

417. Principiul egalităţii. — In natura ce ne înconjoară 
vedem că totul pare contrariu ogalităţei; omul nu vede în 
preajma sa decât diversitatea ; chiar în semenii nioștri, cecace 
ne impresionează mai mult nu e asemănarea, identitatea, ci 
tocmai varietatea fizică şi morală, punctele cari ne diferen- 
țiază de ceilalţi. Când. în jurul nostru vedem atâta varietate, 
trebue să se producă în minte un proces sintetic, o lucrare 
complexă pentru ca să ajungem dela, divers, la armonia 
lumei, la unitatea, ei şi a legilor care o cârmuesc. Numai 
prin această silință a raționamentului. nostru putem să recu- | noaştem că frumoasa varietate pe care o vedem în. natură,. 
nu e rezultațul unei neprevederi, ci din potrivă, ea alcătuește: 
ceeace numim. armonia universală. Inegalitatea care ne is- 
beşte lu fiecare pas, nu e o condiţiune nenorocită a stărei 
noastre, din contră e un element de ordine morală, o con- 
———— 

  

1) Acollis: 'Philosofie de ia science politique. Pag. 155, 1:



- diţiune a libertăţei omului, o condiţiune de. fericire !). Egali- 

tatea absolută, care e visul unor flantropi „ar insemnă în. . 

-ordineă fizică decât contuziune şi monotonie, în ordinea mo- 

rală indiferența“. 3 Nivelarea tutulor în ordinea fizică, — prin 

atul lui Procust,—e o. halucinaţiune atroce, iar a dori să 

* realizezi ăgaritalea morală şi intelectuală, să uniformizezi în- 

teligenţele, voinţele şi sentimentele ar fi să sugrumi liber- 

tatea, căci ne putând ridică pe cei inferiori la nivelul celor 

de sus, ar trebui să ci mersul contrariu, să împiedici ma- 

nifestarea oricărei forţe şi inteligențe superioare. Ca să obţii N 

egalitatea, de fapt, va trebui să distrugi. cu totul egalitatea 

"de Crop e 

Pentru aceasta oamenii convenţiunii di 1793 care pro- 

clamă egalitatea mai presus chiar decât libertatea, dădeau . 

liber curs inclinărilor lor dictatoriale. „Invocând principiul 

falș al egalităţii naturale şi absolute a oamenilor, se coloră” 

cu 0 justificaţiune aparentă, greaua tiranie care apăsă asupra 

țării“. Din potrivă, libera desvoltare a, activităţilor indivi-. 

duale, toleranța liberală a guvernului, favorizează, inegali- 

tăţile, deosebirile intelectuale şi fizice între oameni şi: este 

de. datoria Statului să alcătuiască legi în armonie cu aceste 

deosebiri naturale sau câştigate. i 

Statele-Unite ale Americei sunt țările cele mai lăudate 

pentru egalitatea, cetăţenilor din toate. punctele. de vedere; 

cu toate acestea nicăcri nu există un mai mare contrast în 

„ceeace priveşte bogăţiile, 

Pe lângă un număr oarecare de miliardari, există in 

America un mare număr de pogătaşi, a căror avere variază. 

intre 25.000.000 şi 75.000.000 lei. Cu toate acestea, între viaţa. 

socială a milionarului american care are 500.000 lei venit. 

si între viaţa aceluia care nu are decât 25.000 lei nu este 

- nici o deosebire. Ceeace însă. egalează pe Americani este 

lipsa de ranguri şi de prerogative, fie morale, fie sociale, fie 

economice. Singurul rang este al meritului și al valorii per- 

  

1) Rousseau: Discours sur Porigine de Vincgalite parmi les hommes, 

declară ca probat că inegalitatea este abiă. sensibilă. în stare, naturală 

şi că influenţa sa este aproape nulă.
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sonale. Niciodată în America nu se va vedeă această ano- 
maliefrevoltătoare, ca un biet - nenorocit. fiu de bani gata, 
contejobscur sau marchiz cartofor, să treacă înaintea unui 
inginer genial, unui inventator celebru, unui scriitor de 
valoare. Toată, valoarea unui American constă în succesul! 
său. Poţi să fii om de geniu, dar dacă eşti obscur, atunci nu' 
vei oferi nici un interes. Dar iarăşi este greu ca în America: 
un om de geniu să rămână obscur, Oamenii se consideră 
eguli între ei. Fie cineva om de Stat, fie mare scriitor, sau 
predicator, el este egal cu ceilalţi oameni, şi în aceasta constă 
una din superiorităţile acestei rase. 

418. Egalitatea de drept. — Privind oamenii în varietatea . 
lor, o să recunoaştem că pe cât la prima vedere ei se dife- 
renţiază unii de alţii, pe atât o să găsim cevă comun care-i 
aseamănă. Acest cevă este facultatea naturală cu care se' 
naşte omul, d'a se confervă și perfecţionă. Ori ce om venind 
pe lume cu această facultate, putem zice că toţi au dreptul 
Ja o deopotrivă, proțecţiune a legilor pentru conservarea, şi 
progresul fiecăruia. Această egalitate se numește egalitate 
de drepl. De ce adăogăm cuvintele de drept, la vorba egali- 
tute? Pentru ca să evităm confuziunea, ce sar puteă naște 
in spirite, şi care ne-ar duce la consecinţe eronate, prezen- 
tindu-ne lumea, cu totul în alte condițiuni. Dacă am zice că 
facultatea de a se conservă şi perfecţionă, ce există în fiecare 
om, ne conduce pur şi simplu la, egalitate, iar nu la egali- 
tatea de drept, am puteă înţelege că oamenii sunt toţi egali 
de fapt,. adică toţi se găsesc în aceleaşi condițiuni, ceeace 
nu e adevărat. Prin egalitatea de drept nu înţelecem egali- 
tatea de fapt a oamenilor, înțelegem numai egalitatea_în_Ji- 
bertate, adică dreptul tuturor de a se conservă, perfecţionă 
ŞI de a invocă protecțiunea, legilor. Putem numi acest drept. 
o 'egălitate pasivă adică egala posesiune a, tutulor drepturilor 
civile ȘI private. Iată adevărata noţiune ce trebue să avem 
despre e egalitatea de care ne vorbeşte Constituţiunea. Când 

„—-unii. dar își închipue că prin egalitate putem înţelege vreo- 
dată identitatea cOndițiuinilor tuturor, nivelarea” facultăţilor, 
ÎN a OO a . 

1) Bryee: Op, eit., pag. 522, ssq. vol. IV, | 
82958 | | | 29 
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nivelarea avuţiilor şi! condiţiunilor sociale, aceia. se. înşală. 
Egalitătăă de TăpC ai t567ai_supresiunea_liberţăţii.: 

uniai graţie egalităţii de drept, s sentimentul social care 

se găseşte difus în toți oamenii, poate să transforme plebea. . 
în popor;. numai egalitatea de drept poate să dea posibilitate 
fiecăruia, dintre noi ca, să lupte contra prejudiciului, contra; 
tradiţiunilor funeste şi a-privilegiului. Egalitatea de drept, 

numită şi egalitulea civilă, fiind egalitatea, în libertate, sau 

mai bine zis dreptul comun, vom înţelege pentru ce: “legile 
şi măsurile excepţionale - sunt întotdeauna combătute, find, 

    

i derogaţiuni la- dânsa. 
| 419. Libertatea şi egalitatea. — Legătura dintre libertate şi 
egalitate e aşă de strânsă în cât existenţa uneia presupune pe 

a celeilalte. Despotizmul (ie al unui om, fie al maselor, omo- 
rând: libertatea, omoară şi: egalitatea . Şi aduce - privilegiul. 
Pentru ce în societăţile antice nu: găsim proclamarea prin- 

cipiului egalităţei de drept? Pentrucă ei nu cunoșteau prin: 

cipiul libertăţei. Din momentul ce împărțeau pe oameni în 

caste, înprivilegiaţi și neprivilegiaţi, în oameni liberi şi sclavi, 

“principiul egalităţei de drept nu eră cunoscut. Viceversa, 
într'o societate în care: legile nu recunosc principiul egali- 

tății, se violează şi libertatea; într'o societate în care nu se 
recunoaşte. fiecăruia, dreptul de a; invocă, protecţiunea legilor 

şi a revendică, o parte din exerciţiul suveranităţei, şi se re: 
cunoaşte de pildă numai celor avuţi. sau celor cari prin faptul 

naşterei se găsesc în cutari condițiuni, se violează şi liber- 

tatea. Egalitatea, trebue să, respecte libertatea şi libertatea 

egalitatea.. Dacă sub masca egalităţii, cel câre nu munceşte 
vrea să se bucure de foloasele celor ce muncesc, la adă- . 

postul unui sistem de 6rganizățiune socială numit comunism, . - 
“aceasta, nu insemnează, nici egălitate, nici libertate. A păstră. 

însă totdeauna, echilibrul între libertate şi egalitate nu e lucru 

lesne. Pe cât se pare de lămurită ideia că unde e libertate 

e şi egalitate, 'pe atât însă îri fapt, e greu de a rezolvă pro- 
blemele sociale aş încât aceste două principii să fie strâns 
legate între dânsele. Multe democraţii păcătuesc prin a 
sacrifică libertatea, egalităţii, şi-şi pierd caracterul lor de li- 
“beralism pentrucă recunosc o preeminenţă în Stat claselor
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«le jos. Adevărata democraţie, adevăratul liberalism e acela, 
care nu recunoaşte mai de'nâinte preeminenja nici unei clase 
în Stat, nici de sus, nici dn jos, ci a tuturor acelora cari se 
arată meritoşi de a o obţine. Adevărata democraţie consistă în 

“a garanta una prin alta, libertatea şi egalitatea. Acest scop nu 

se realizează atât prin legile cari se făuresc, cât prin moravuri 
bine practicate, muncă onestă, judecată, sănătoasă, mândrie 
bine înţeleasă, adică a nu contă cineva decât pe sine însuşi 

şi a nu aşteptă nimic dela altul. Aci aş putea deschide o pa- 
ranteză: cei ce vor să treacă dintr'o situaţiune într'alta, au 

de multe ori obiceiul să caute a obţine promoţiunea, lor prin 
favoruri. Nişte procedări atât de umilitoare ar trebui des- 
rădăcinate din moravurile societăţei noastre. o 

Intr'o societate unde lipsește sentimentul de demnitate . 
personală, oricât mecanismul politic şi legile ar fi concepute 

“întrun spirit liberal şi democratic, nu putem realiza princi-: 
piile adevăratei democraţii. Intr'o societate unde nu există 
spiritul de justiţie, unde dreptatea se distribue după favoruri 
și resentimente, nu avem nici libertate, nici egalitate. Heine. : 
zicea: «ACOlO unde nevinovăţi a e condamnată, e 0 crimă, de 
a trăb,, 

- 420. Egalitatea. civilă î în Constituția română. —Principiul ega- 
lităţei civile a fost proclamat la noi prin art. 48 al Conven- 
țiuniei din Paris: S'a zis de unii că egalitatea de drept a existat 
altă dată la noi, şi că ar fi.căzut în urmă în desuetudine; 
eu cred că organizaţiunea. noastră vechie eră incompatibilă 
cu recunoașterea, egalităței de drept, ca principiu legal. Din .. 

moment ce -Capul Statului avea. dreptul de viaţă. şi 'de 
moarte, nu se poate susţine că egalitatea civilă eră o'dogmă, 
legală. Constituţiunea 'din 1866 a proclamat şi dânsa--prin- 
cipiul egalităţei. de drept în -art. 10 şi 12. Iată ce dispune 
art. 10: «Nu există în Stat nici o deosebire de clasă. Toţi Ro: 

mâniisunt egali înaintea legci, şi datori a contribui fără, deose- 
bire la dările şi sarcinile publice. Ei singuri sunt admisibili 
în funcțiunile publice, civile şi militare. Legi speciale vor de- 
termină condiţiunile de admisibilitate şi de înaintare în func- 

* ţiunile Statului. Streinii nu pot fi admişi în funcțiuni publice,
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decât în cazuri excepționale, și anume statornicite de legi». 

Art. 10:e unul din cele mai însemnate din Constituţiune, şi 

e bine să fie memorat, pentrucă el coprinde una din bazele 

esenţiale ale regimului constituţional. Străinii sunt excluşi dela 

funcțiuni. Această ideia, este în legătură cu art. 30: Suvera- / 

ranitatea este naţională, aşă cum se înţelege astăzi subt; 

cuadrupla sa formă: 1) egalitate înaintea legii; 2) egalitate 

îoaintea justiţiei; 3) egalitate în ce priveşte dăjdiile; 4) ega- 
- lităţile la, admisibilitatea în funcțiuni. 

Dacă Românii sunt toţi egali înaintea legei, ne putem 
întreba: pentru ce nu sunt toţi de o potrivă admisibili la 
toate3 funcțiunile? Pentru ce se cer condițiuni pe cari nu- 
mai unii le îndeplinesc? Nu se violează oare principiul ega- 

lităţiifprin faptul că aceleaşi funcțiuni se refuză unora şi se 

acordă-altora ? | 
Dacă, art. 10 ar consacră egalitatea de fapt, atunci . 

neapărat că se violează; dar art. 10 tocmai, esclude princi- 
piul egalităţei de fapt şi îngrădeşte, garantează adevărata 
egalitate. Dacă toţi oamenii ar aveă însuşiri egale, dacă toţi 
le-ar pune?in mișcare în acelaş fel şi le-ar desvoltă în acelaş 
chip, atunci de sigur ar trebui să zicem că toţi Românii sunt 

de o potrivă admisibili în: toate funcțiunile, fără, nici o con- 
diţiune. Observajţiunea de fiecare clipă ne dovedeşte însă 
că, fireata înzestrat în chip nepotrivit pe deosebiți oamenii, şi 

că nu toţi sunt de o potrivă în stare să îndeplinească ori 
ce. funcțiuni. Inţeleaptă este dar disposiţiunea art. 10. Când 
Constituţiunea sau legea organică spune că pentru.a obţine 
o anume funcţiune, se cer oare-cari condițiuni, nu se violează 

întru' nimic egalitatea, de oare-ce toţi care îndeplinesc acele 
condițiuni sunt -admisibili. Egalitatea. de drept ar fi izbită 
atunci când pentru o aceiaşi funcțiune am. cere dela, unii 
unele condițiuni, dela, alţii, altele, când am face o lege spe- 
cială, în vederea cutărei sau cutărei persoane. Legile perso- 
nale sunt odioase şi nu se admit decât în cazuri cu totul 

excepţionale, sau când sunt cerute de un adevărat interes - 
public.ELegile de naturalizare sunt. personale pentrucă nu 
pot fi altfel; e însăşi?de esenţa lor ca să fie aşă, şi chiar în 
acest caz se pun condițiuni generale. Legile prin care se



453 

acordă recompense, trebuesc de asemenea să fie personale 
pentrucă nu se poate concepe ideia: de recompensă în afară 
de ideia unei persoane determinate. ee 

Din argumentarea ' noastră de până, acum reiese că 
profesorii, avocaţii, medicii nu . constitue caste sau monopo- 
luri în Stat, după cum s'a susținut, mai ales în privinţa avo- 
caţilor, cari ştim că nu pot exercită decât în urma înscrierii 

„în tablou. Legea care reglementează profesiunea, de avocat 
nu e de fel în contrazicere cu art. 10. Da, o lege care ar 

. împărţi societatea în boeri mari şi mici, în cetăţeni cu 
drept de a face parte din adunarea naţională, de a exercită 
unele profesiuni, cu alţii excluşi, ne apărat că sar violă ega- 
litatea, de drept. Legea însă care înfiinţează, corpul avocaţilor 
nu e întru nimic lege de monopol, căci condiţiunile pe cari 
ea le impune se pot lesne îndeplini de ori şi ce Român, 
pe câtă vreme nu ori şi cine poate prin faptul său să, ceară 
să fie prenumărat între boerii mari sau mici, căci nimeni 
nu 'şi alege părinţii. - -- 

“Prin. cuvintele funcțiuni publice, nu trebue să se înţe- 
leagă orice fel de funcțiuni în Stat, ci numai acelea care 
presupun o delegaţiune a puterei publice conferă cu dânsele 
exerciţiul de suveranitate. In afară de acestea, Constituţia. nu 

cere calitatea, de cetăţean român; aşă de exemplu, în-prin- 
cipiu, profesorul nu e un funcţionar public; poate prin urmare 
să fie cineva profesor, fără să îndeplinească condiţiunea 
naţionalităţei române, afară bine înţeles dacă vr'o lege spe- 

“cială:nu va cere o asemenea condiţiune. Cel însărcinat să 
construiască . o: cule de comunicaţiune pe seama Statului, 
inginerul, medicul, nu exercită ca atari o funcţiune publică, 

chiar dacă ar trebui să presteze mai întâi jurământ, şi ar 
fi înscris în Statul care se achită cu fonduri. trecute în bu- 
getul public. Deci în aceste cazuri după art. 10 nu se cere 
cetăţenie română. | 

421. Care sunt consecinţele egalității civile în privința per: 
soanelor ? — Consecințele egalităţii civile au loc într'o întreită, 
ordine de idei: în privinţa persoanelor, a lucrurilor şi a sar- 
cinelor publice. Am spus şi altădată că oamenii nu trăesc 
izolaţi, că ei sunt în raport unii cu alţii şi în raport cu
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lucrutile: In a primul caz “raşte un: drept personal, cu deose= 

bire obligaţiunile, precum din raporturile cu. lucrurile nasc 

drepturile reale. 

Consecințele egalităţii în privinţa persoanelor: le găsim: 

regulamentate în art. 12 din. Constituţiune. Egalitatea civilă 

are de consecinţă, din acest punct de. vedere, desființarea 

ori cărui privilegiu şi abolirea ori cărei facultăţi juridice 

care nu și-ar aveă fundamentul său în legea. comună. lată. 

ce spune art. 12: „Toate privilegiele, scutirile și monopo- 
lurile de clasă sunt oprite pentru totd'auna în: Statul român; 
Titlurile de nobleţă străină precum: principi, grafi, baroni 
şi alte asemenea, ca contrarii vechiului așezământ al ţărei; 

sunt şi. rămân ne admise în Statul român. Decoraţiunile 
străine se vor purtă de Români numai cu autorizarea Regelui“. 

Găsim în art. 12 două principii stabilite: a) că privi: 
Jegiele, scutirile şi monopolurile sunt oprite şi nu se pot 

înfiinţă prin. legi ordinare, 5) că nu se recunoaşte în Stat, 

nici o distincţiune stabilită pe faptul naşterei, ne admiţându- -se 
nici titlurile de nobleţă. 

In privinţa principiului al doilea, noi lam tratat deja 

în expunerea, istorică a întocmiri Statului român, deci ar fi 

inutil. ca să.ne mai oprim asupra. lui. Vom reaminti numai .. 

un incident produs cu ocaziunea discuţiunilor din constitu- 

antă. Atunci bătrânul Laurian, pentruca să afirme şi mai 
mult ideia că în Statul român nu sunt admise distincţiunile 
bazate pe faptul naşterei, propunea, ca în art. 12 să se în- 

scrie dispoziţiunea. următoare: „Toţi românii sunt principi“ -_ 

de unde zice dânsul, cu ocaziunea, desvoltărei amendmen- 
tului, că ar fi venit şi numel6 de principate. Evident că. un 

asemenca amendament glumeţ nu .puteă să fie admis în 
textul unei constituţiuni!). ldeia lui Laurian o găsim şi în 

Giron?) când vorbeşte despre discuţiunea, urmată, în Belgia, 
când sa, edictat art. 75. Intenţiunea. Congresului belgian a 

„fost să, înjosească titlurile de nobleţe, permiţând şefului Sta- 
tului ! să creeze fără, încetare noi .nobili. El şi-ar fi atins Și 
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- 3) Poncovici: Desbateri pag. 129. 
„2 Op. cit. pag. 371.



mai. . bine acest scop dacă, ar fi declarat că. toţi, Belgieni au .. 

deopotrivă dreptul să. li.. se libereze titluri de "nobiețe său 

să poarte predicate nobiliare: după alegerea lor. : | 

- Există însă lo noi o singură excepţie la principiul că 
privilegiile de naştere sunt prohibite, este dreptul Principelui 
moştenitor de a fi senator, dela. vâista de optsprezece ani. 

Aliniatul prim, din art. 12 opreşte monopolurile de clasă. 

In adevăr ceeace constituţiunea prohibă,. nu sunt monopo- 

lurile cari au 'loc cu deosebire în materie economică. şi finan- 

ciară, ci monopolurile de clasă!), adică . deposedarea parţială. 
sau colectivă a societăței de unul. sâu mai multe din facul- 
tăţile sale, în profitul unei clase sociale. Când monopolul, 

privilegiul sau scutirea, sunt făcute nu în profitul unei clase 

“ sociale, ci în proftul Statului, atunci monopolul e îngăduit, 
pentru că un asemenea monopol, chiar dacă produce con- 

„secinţe jignitoare. pentru drepturile. şi interesele. cetăfenilor, 

mu violează principiul egalităţei de drept: când Statul mono- 
polizează. fabricarea: chibriturilor, el vidică dreptul .acestei 

fabricaţiuni în mod egal tuturor parlticularilor, fără excepţie 
ori cari ar [i ei, Pentru aceleaşi raţiuni noi nu vom admite 
nici o deoschbire .între membrii unei societăţi, când această 

deosebire se întemecază numai. pe deosebirea de cult. Dis- 

poziţiunea art. 7 din Constituţiune, aşi, cum era, formulată 
înainte de modificarea, dela 1879, eră dacă ne putem servi 

de acest cuvânt, inconstituţională, eră în contrazicere cu 

art. 10 şi 12: unii erau admişi la exerciţiul drepturilor cetă- 
ţeneșşti pentrucă se năşteau creștini şi. alţii erau respinşi pen- 

trucă aparţineau altor credinţe religioase. De asemenea, cu - 
drept cuvânt sau suprimat şi juridicţiunile eclesiastice spe- 
ciale. Aşă, de exemplu, la noi, altă dată, desfacerea, căsăto- 
riilor eră de unica competință a consistoriilor eclesiastice. 
Astăzi toi Românii, oricare ar fi cultul lor, nu se pot des- 
părţi decât de tribunalele civile. 
„492, Consecințele egalităţii civile” în privința lucrurilor. — 
Proprietatea este prelungirea persoanei omului, sau cum 
spune Bluntschli este extensiunea corporală .a indivizilor, 

DT 

> Monopol vine dela poet, singur.
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munca omului transformată într'un ce util, îmbrăcată. într'o 
formă oarecare. Proprietatea e corolarul persoanei omului. 
Tot ce am zis în. privinţa persoanei omului sub respectul . 
„egalităţei de drept, zicem şi în privinţa proprietăţii. Pro- 
prietăţile /ără distincțiune sunt inviolabile, şi au drept la 
protecţiunea legilor, Art..480 c. civ. o defineşte: «Proprie- 
«tatea, este dreptul ce are cineva de a se bucură și a dis- 
«pune de un lucru în mod excluziv şi absolut, însă în limi- 
«tele determinate de lege». Sa | 

„De aci rezultă că, nici-o industrie .nu poate să fie favo- 
rizată sub condițiuni cari ar paraliză exerciţiul celoralte 
industrii în persoana, altora. In fapt egalitatea de drept sub 
aspectul raporturilor omului cu lucrurile, primeşte o mare 
lovitură, prin stabilirea monopolurilor de Stat şi cu deosebire 
prin acordarea de recompense şi de prime unor industrii în - 
detrimentul altora. Aplicarea principiului inviolabilităței pro- 
prietăţei o găsim în Constituţiune cu deosebire la articolul 
19 unde se vorbeşte despre espropriaţiunea pentru cauză de 
utilitate publică. | | | 

423. Egalitatea civilă în ce privește raportul. cu societatea 
politică. — Statul ca şi omul nu poate să trăiască într'un chip 
abstract; principiile teoretice singure nu sunt de ajuns pentru 
existența lui; trebuesc şi mijloace materiale pentru apli- 
care şi desvoltare. Aceste mijloace sunt procurate de mem: 
Drii socistăţei politice pentrucă dânşii trag şi foloasele: 
fiecare din noi e dator să. plătească, contribuțiunea. Prefer— 

„acest cuvânt vorbei impozit, care aminteşte cevă silit, o 
impunere, cum eră .în vechime pe câtă vreme cuvântul de 
"couribuțiune pleacă_dela ideia voinţei libere a fiecărui cetă-_ 

țean de-a contribui la sarcinele publice. Averile oamenilor 
“însă de fapt nu sunt egal6; pă d'âltă părtă nici serviciile pe 
care. societatea, le dă în schimb cetăţenilor nu sunt aceleași; 
ele variază dela un cetăţean la altul. Nar A dar drept ca contribuabilii. să plătească toţi în- mod epal. De aceea foarte 
raţional este articolul 10 care dispune: «Românii sunt egali 
înaintea legei şi datori a, contribui fără osebire la dările şi 
sarcinile publice». Acest articol nu zice: «Românii sunt datori
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-a contribui în mod eva la dările şi sarcinele publice» ci | 
„[ără deosebire. 

In tot cazul contribuţiunile publice trebuie să, fie prestate 
în valori pecuniare,-iar nu. prin servicii personale, să nu fie 
urmate de o contraprestaţiune specială din partea agenţilor . 
publici, să fie o plată, parţială, şi percepute după reguli fixe, 

-cu o distincţiune de utilitate publică, şi datorită de. indivizi 
numai fiindcă sunt membrii ai unei comunităţi politice or- 
ganizate. 

Profesorul Gaston Jăze, în admirabilul d-sale recent 
tratat Des sciences des finances!) care stabileşte astfel con- 
diţiunile impozitului, inzistă asupra condiţiunilor unui impozit 

“spre a fi considerat ca just. In acastă cestiune teoriile 
variază după ţară, după timp, după moravuri, după socie- 

“tate. Altfel va fi organizat impozitul într'o societate demo- 
-cratică; altfel într'o societate politică aristrocratică. In tot 
cazul impozitul trebue să fie general şi uniform, să fie plătit 

:şi de naţionali şi de străini: Numai personalul ambasadelor 
și consulatelor, în virtutea dreptului de exteritorialitate, 

-este scutit de „contribuţii, de impozitele directe şi de cele in- o 
directe: el nu plătește vamă pentru obiectele importate 
pentru uzul personal. Regele şi curtea. regală şi prin- 
-ciară sunt scutiţi de inipozite; mai sunt apoi scutiţi de im- 
pozite, considerate .ca subvenţii directe, ca prime de încu- 
rajare: veteranii din: războiul neatârnării, rezerviștii, preoţii, 

- călugării. Aceste scutiri sunt o derogare dela principiul ge-. 
neral al' egalităţii. 

Ce se înţelege prin art. 12? Să fie vorba de o Bropor- 
"ţionalitate matematică, materială, or de proporţionalitatea 
morală, bazată pe.sacrifiii? .Contribuţiunile la noi să se ba- 

-Zeze pe ideia proporţionalităţei propriu. zise, sau Constitu- 
țiunea, prevede ideia progresivităţei ? | 

424. Impozitul . proporţional şi - impozitul progresiv. — Inainte 
"de a răspunde la această chestiune, să vedem cum se alcă- 
*tuesc contribuţiunile în cele. două. sisteme. Proporţionaliştii 
„Zic: acela care are 100 lei venit, „va plăti 5 lei, cel c cu 1000 

  

1) Paris 1912. 
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venit va plăti:50; cu 10.000 lei venit va plăti 500 şi așă mai | 

departe prelevându-se matematiceşte exact o aceiaşi quotă 

parte de 3% asupra venitului, ori care ar fi el. Vom vedeă 

că după legile noastre administrative; în principiu, acesta e 

„sistemul admis.până acum-la noi. . *. --- 

Impozitul proporţional e criticat de mulţi ca... foarte 

“nedrept pentrucă nu se bazează pe proporţionalitatea sacri- 

ficiilor. Când iei 5%, şi cetăţeanului cu 100 lei' venit. ca şi 

celui cu 100.000, cel cu o sută va rămâne d'abia cu 95 de lei, 

el a plătit prin-urmare contribuţiunea cu din necesarul, din 

indispensabilul existenţei sale, pe când cel avut rămânând 

cu 95.000 lei venit, plătește quota lui fără, să simtă sacrificiul 

-ce face. E ae Sa 

“Dintre cei ce critică impozitul proporţional, unii propun: 

înlocuirea lui cu impozitul proporţional progresiv: să nu se 

menţie. o dată 'fixă,: 5, 10 sau 20%, pentru toate averile; să . 

se înceapă. dela, zero, și să meargă crescând în progresiune€ ;. 

așă de exemplu cel cu 50 să nu plătească nimic; cel cu 100 

să plătească 5; cel. cu 20) să. nu plătească 10, ci 20; cel cu 

300, 50, adică o quotă-parte mai inare cu cât venitul creşte !).. 

Neapărat că -aşă propus impozitul progresiv nu se poate 

“realiză, pentrucă' ajunge un moment când cei cu averi.mari 

“trebuesc să plătească; mai: mult decât venitul lor. Se poate: 

însă foarte bine admite un sistem progresiv care să facă 

distincţiune -pe categorii între. diferitele venituri, aşă în cât 

baza. să fie o proporţionalitate progresivă, dar fără să poată 

covârşi vreodată capitalul sau venitul. Să 

Impozitul progresiv deşi se recunoaşte că în principiu 

e mai echitabil decât cel proporţional, s'a criticat însă foarte 

aspru de unii, ca fiind'un mijloc de revoluţiune „socială, 

pentrucă duce la nivelarea, averilor, descurajază pe capi- 

talişti. Impositul crescând în-rapori cu venitul, fiecare are. 

interes ca, să-şi mărească averea numai pânăla o: cifră, oare 

care şi să se oprească aci, că" să 'nu-mai fie silit a plăti. 

contribuţiuni foarte :mari. Apoi, sa, zis: că împinge pe cetă- 

ţeni la fraude, îi silesc să inventeze mijloace de a-şi ascunde: 

| 1) Sunt diferite modalități de impozit progresiv. A se vedeă Se- 

liman: Z'imp6t progressif, p. 9— 124. i
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” adevăratul ..venit ca să nu -plătească. contribuţiunile. 'In:; 
“ceeace priveşte prima obiecţiune, avantajele pe cari le pro- 

cură averea mare sunt aşă de însemnate. că e natural ca 
omul să dorească a se. inavuţi pe cât se poate.  Psicologii 

dovedesc cum că averea procură chiar. prin ea însăși oare 

cari folosințe, juisenţe sufleteşti — de aci şi sentimentul ava=. 
riţiei — nu e. dar natural ca cineva de teama de a plăti con- . 

tribuţiuni mari să nu mai caute să acumuleze nuoi averi. 
In ce priveşte obiecţiunea a douu, iarăşi e ne fundată, 

pentru că frauda poate să existe nu numai în sistemul pro- 
gresiv, dar şi în cel proporţional: de şi cineva plătește 

aceiaşi quotă parte ori care ar fi venitul, dar dacă venitul 

său izbutește ca să-l fixeze la 50.000 în loc de 100.000, el va : 
plăti pe jumătate mai puţin. Rămâne la prevederea, legiui- 
torului şi Ja perspicacitatea agenţilor de. percepţiune să previe 
frauda, s'o descopere și-s'o pedepsească. 

Intregul sistem .al impozitelor, aşă cum e admis. în fară 
la noi, trebue refăcut.- 

Dela apariţiunea primei noastre ediţii vedem că, această 
a noastră afirmarea fost luată în consideraţie şi chiar s'a 

depus în Parlament un proect de lege care pune. bazele unui 
impozit mai echitabil. -Proectul-nu sa votat încă şi nici nu 
a intrat în dezbateri, dar el cuprinde o primă încercare spre 
o impunere raţională în România. 

Anglia tinde spre impozit progresiv prin două dintre 
taxele sale: in come taz şi impozitul asupra succesiunilor, In 

Prusia, în statele germane, în Elveţia, în Italia, în Franţa, 

în ce priveşte impozitul pe succesiuni, predomină tendinţa 
progresivităţii. 

Am enunțat cestiunea de â se şti dăcă Constituţiunea 
noastră când" vorbeşte de contribuţiuni, înţelege să, sancţio- 

meze principiul impozitului progresiv sau al celui proporţio- 

nal. Răposatul profesor, Vericeanu la cursul de drept pe care 
il făcea, altă dată, susţinea că Constituţiunea noastră prevede 
impozitul. proporţional. Această idee e greşită. Constituţiunea 
noastră. nu se. explică, nu;fixează nimic -hotărit în această . 

privinţă, cum e de exemplu Constituţiunea; italiană. care 

Stabileşte în mod. elar principiul impozitului, proporţional. 

=
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425. Excepţiuni la principiul egalităţii. — La principiul ega- 
lităţii de drept, fie în privinţa persoanelor, fie a lucrurilor 
sau sarcinelor publice, s'au făcut câteva excepţiuni, care 
sunt consacrate chiar prin Constituţiune. Drept vorbind, a- 

firmarea aceasta că Constituţiunea însăşi ar fi făcut oare- 

cari excepţiuni la ' principiul egalităţii de drept, nu e toc- 
mai exactă, pentrucă acele derogaţiuni despre care avem să 
ne ocupăm, fiind bazate pe un interes public naţional, nu se 

poate zice că sunt adevărate excepţiuni; sunt mai mult a- 
plicaţiuni iarăși a unoridei de drept comun, constituţionale. 
Aşă, ni se spune în Constituţiune că şeful Statului e invio- 
labil şi iresponsabil; deputaţii şi senatorii au oarecari pre- 

rogative care consistă în faptul că nu pot să fie urmăriţi în 
timpul sesiunii decât cu autorizarea, prealabilă a corpului 
din care fac parte; ei nu sunt responsabili legalmente 'de 
cuvintele cari le pronunţă în discursurile din parlament. A- 
ceste prerogative constituesc ele o derogaţiune la, principiul 

de drept comun că toţi sunt responsabili înaintea legii ? Nici 
de cum. Dacă şeful statului e inviolabil şi iresponsabil, a- 
ceastă prerogativă nu e stabilită în interesul personal, ci 
pentru a asigură o mai bună şi liberă acţiune politică și a, 
stabili echilibrul forţelor în Stat. Dacă deputaţii şi senatorii 
se bucură de acele: prerogative pe cari le numim imuni- 
tăţi parlamentare, aceasta e în interesul general iar nu per- 
sonal al.deputaţilor: națiunea. nu _voeşte' ca mandatarii ei să 
poată fi sustraşi dela exerciţiul drepturilor; dela îndatori- 
rile lor. legislative, parlamentare, | — 

. $ IIL: LIBERTATEA INDIVIDUALĂ 

“496. Diferitele “ categorii de libertăţi. — Dacă. libertatea-e 
dreptul omului de 'a'şi desvoltă facultăţile sale, vom avea dar 
atâtea, feluri de libertăţi câte sunt şi însuşirile omului. Ap- 
titudinile omului fiind foarte variate, speciile libertăţii vor 
[i şi ele tot astfel; fie că considerăm. libertatea ca. 'o putere 
de a face ceeace nu este interzis prin legi, după cum sus-. 
țineau Romanii, fie că o considerăm în sens mai larg ca o 
putere de a; tace tot ceeace este permis. Când acceptăm însă
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o formă de guvernământ, libertatea. şi 'speţele ei deosebite: 
se pot reduce la trei tipuri, după . cum. şi omul poate fi 
considerat din trei puficte de privire: în raport cu el însuşi, 

__2dică din „punctul de vedere al . eului, i în rapori_cu .lucru- 
__ rile Şi. în. raport. cu ceilalţi 'oamerii. Din c “desvoltarea omului 

faţă cu el însuși, faţă cu lucrurile pe cari şi le apropie şi. 
transformă, faţă cu ceilalţi.0ameni cari au datoria, de a res- 
pectă libertatea și inviolabilitatea celuilalt, rezultă dezvol- 
tarea invizibilă a fiinţei omeneşti. Această dezvoltare, con- 
siderată în unitatea &i, cere prin urmare trei condițiuni : 

a) conservarea, şi dezvoltarea persoanei noastre. ţ) fa: 
cultatea d'a ne apropia lucrurile; ZĂ stabilirea raporturilor: 
cu ceilalţi oameni, |. 

"Fără aceste trei condițiuni nu poate să existe libertate: 
deplină; când una dintr ânsele se violează, libertatea însăşi, 
e ştirbită. 

“Toate manifestaiunile libertăţei omului luate la un. loc: 
și fără a le. mai consideră în cauza lor generatrice, se pot. 
clasifică în următoarele trei mari. genuri de libertăţi: a) li- 

«bertate individuală, b) libertate civilă, c) libertate politică, . 
"Tapărțaitea” individuală Coprinde dreptul de a nu fi a-- 

restat ilegalmente, inviolabilițatea itatea domiciliului, garanţia ju- 
decătărcască” adică, dreptul de a. nu fi sustras dela, judecă. 
torii săi fireşti, libertatea de „locomoţiune şi emigraţiune, şi 
libertatea, religioasă, care la, rândul ei coprinde: libertatea. 
de conștiință, libertatea cultului şi libertatea propagandei. 

Libertatea civilă cuprinde libertatea muncei, din care 
naște. dreptul "de proprietate, libertatea cuvântului şi a co-- 
respondenţei şi în legătură cu dânsa libertatea presei, liber--. 
tatea de reuniune, lilertatea de asociaţie, și libertatea de: 
invăţământ. 

„“ Libertatea politică cuprinde dreptul de alegător, dreptul 
de a fi eligibil, dreptul de a ocupă 0 funcţiune publică,. de- 
a fi jurat şi de a face parle din for la publică armată. După. 
unii, cuprinde şi dreptul de „petiţiune, cu însă cred că pentru. 
Constituţiunca noastră dreptul de petiţiune nu e un drept. 
politic, ci un drept social, după cum vom vedea. 

Cercetând aceste diferite libertăţi, vedem că fiecare e: 

a 
armei - 

A 
e Sz
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-o consecinţă a dezvoltărei omului considerat faţă cu el, cu 

lucrurile şi cu ceilalţi oameni. Constituţia noastră enumără 

"aceste libertăţi şi le garantează. în art. 5—30. Ele formează 

Drepturile Românilor, deşi unele dintr” ânsele sunt comune 
şi străinilor, adică garantate tutulor celor cari se'află pe te- 

ritoriul României. Libertăţile comune Românilor şi străinilor 

se numesc libertăţi. publice, aşă: libertatea corespondenţei, 

libertatea muncei, a credinţei religioase, : a reuniunilor, paci- 

nice, etc.: 

Diferitele libertăţi pe' cari le enumerăm; se pot împărţi - 

după Laboulaye !) în două mari categorii: 

a) libertăţi cari subzistă, prin ele însăşi, independent de * 

voinţa cuiva, precum libertatea: de a gândi, libertatea de pe 

.comoţiune, libertatea, de a se ' asociă, de -a corespunde, ş 

- xoate celelalte libertăţi şi drepturi cu cari-se naşte omul. 

b) libertăţi cari servă de garanţie celor dintâiu, şi cari 

sunt o creaţiune a ' legiuitorului, precum: libertatea presei, 

dreptul de petiţiune, dreptul de a fi alegător, jurat. 

 Tăbertăţile 'din “cea 'din urmă. categorie poartă numele 
generic de libertăţi politice, luat acest cuvânt în sensul lui 
cel larg, lato sensu. Ele sunt mai mult un .mijloc: decât un 
scop, pentrucă tind a asigură un Stat social potrivit cu re- 

„cunoaşterea adevărată a, autonomiei umane. Aşă, dacă orice 

român are diieptul de a scrie şi controlă. guverhul, de a fi 
jurat, aceste drepturi nu le are: decât în scop de a asigură 
libertăţile individuale şi sociale. Libertăţile politice sunt com-. 

plementul necesar al celorlalte libertăţi. Zic necesar, pentrucă, 
ce ar însemnă, libertăţile fără garanţii? Ce ar mai 'insemnă 

atunci libertatea, individuală,. libertatea întrunilor ?. Este o 
ilusiune a. crede că: libertăţile individuale şi sociale pot trăi: 

“fără libertăţi politice, după cum nici acestea nu: poi trăi 

„fără cele dintâiu. Grecii şi Romanii care s'au preocupai de li- 

bertatea politică, neglijând sau neștiind să vadă şi să descopere . 
libertatea individuală, şi socială, au căzut în toate păcatele de: 
«cari a, suferit societatea antică. La Greci și la Romani vedem . 

tăcându-se un mare caz de libertăţile politice, vedem pe. toţi 

  

1) Le parti liberal. - 
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cetăţenii convocați în '7ovum şi agora-ca. să exercite suve- 
ranitatea, ţinând la drepturile politice mai:mult decât astăzi 
şi cu toate acestea societatea antică nu ştiuse să recunoască, 
multe din libertăţile cari subzistă prin ele însăși: un număr . 
însemnat, de oameni erau ţinuţi în lanţurile. sclaviei, pe când 
alţii se bucurau de privelegiile stabilite în profitul lor. Bastiat 
are dreptate când într'unul din discursurile sale!) mărturiseşte 
că nu poate aveă şi nici că. înţelege această adâncă admi- 
rațiune ce au modernii pentru civilizaţiunea . greacă şi ro- 
mană, care recunoștea, tatălui dreptul de a omori pe. fiul său 
şi stăpânului pe acela: de a profită, de munca sclavului şi 
de a dispune chiar de viaţa lui. Heinrich Heine în memo- 
riile sale zice că Romanii erau un popor de soldaţi şi de a- 
vocaţi, adică o societate care nu aveă alt scop decât. să prade 
pe alţii, să'i. reducă. în sclavie şi în urmă să'şi reglementeze 

şi asigure prin legi dreptul lor de opresiune. - 
Libertăţile politice fiind garanţia. libertăţilor individuale 

şi sociale rezultă că trebuie să începem prin acestea din 
urmă şi după ce le-am obţinut şi am căpătat: conștiința lor. 
să purcedem la libertăţile politice, adică la garanţii; să imi- 
tăm cu alte cuvinte pe Englezi, dacă nu voim: să cădem . 
în soarta celor vechi. a 

„Ca să .puie în evidenţă necesitatea, utilitatea libertă- 
ților de garanţie, Laboulaye în cartea citată, Le parti 
liberul, zice: „fără dânsele legea e o cursă, justiția o bat- 
jocură. Rusia are şi dânsa legi:. svodul umple singur o 
bibliotecă “întreagă, dar: ce foloseşte? O simplă iscălitură.a, - 
Țarului poate 'să confişte. toată averea cuiva,. să-l trimeată 
la moarte, în Siberia. Codul rus e câa mai voluminoaşă proa- 
stă. glumă». Este adevărat că autocratul manifestează  oare- 

„care respect. pentru .legi, dar depinde de el să schimbe aceste. 
legi. EI face legile dar ministrul şi ispravnicul, se supun-unor 
legi la a căror confecţionare nu 'iau nici o parie. Și au- 
torul care afirmă aceste. uicruri. apară regimul autocratic 
de. veştejirea tiraniei 2). In acelaș sens Ilello, care însă e mai 

') Discours ă la Chambre sur la suppression du bacaulaureat. 
*) V-le Combes de Lestrade: Droil politique contemporain.
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doctrinar spune: «garanţia e esența regimului constituţional;: 
fără dânsa, n'avem decât declaraţiuni şi făgădueli». Aceasta e: 
şi ideia lui Montesquieu care în' Esprit des lois arată că li- 

bertatea politică consistă în siguranţa sa, 

Liberalismul în definitiv, nu'e altceva decât căutarea 
garanţielor libertăţei. Aceasta e noțiunea, lui cea mai clară. 

şi sintetică. 

Să intrăm acum în cercetarea mai amănunţită a, fie 

cărui fel de libertate. 
"427. Cucerirea libertăţii individuale. ibertatea individuală, 

în sensul cel mai larg al cuvântului, însemnează liberul exer- 
ciţiu al drepturilor inerente persoanei omului, iviolabilitatea, 
dreptul d'a nu fi oprimat de nici o forţă. In sens restrâns, 
şi putem.zice în sensul tecnic şi juridic în care se ia cu- 
vântul de libertate individuală în limbagiul constituţional şi 
penal, însemnează facultatea de a dispune de persoana sa, 
şi a obţine protecţiune contra arestărilor ilegale, fie din partea. 

particularilor, fie din partea autorităţii... 
| Nici o libertate, nici un drept nu pare mai firesc de: 
cât libertatea persoanei; fiecare simte aceasta chiar în mo- 

mentul când vorbeşte, când cugetă “la dânsa, şi cu toate: 

acestea, cu foarte mare greutate omenirea a obținut-o; o 

mulţime de cauze s'au opus şi se opun încă şi astăzi, în 

numele societăţei, la, triumful ei deplin. Sclavia, cucerirea. 
seignioria, falşele -teorii asupra, constituirei statului şi mi- 

siunei "lui, precum doctrina că oraul n'ar fi decât un ins-: 
“trument în mâinele statului, că statul ar fi scop și.omul 

mijloc, doctrinele teocratice care suprimau libertatea con- 
ştiinţii omeneşti, exageraţiile siguranţei publice, când cetă- 
ţenii sub pretext de paza ordinei se văd împedicaţi în liberul 
exerciţiu al dreptului d'a se mişcă dela un loc la altul sau . 
de a se întruni fără prealabile autorizări polițienești, precum: 
eră în Franţa în timpul imperiului, precum există chiar azi 
în Rusia, precuni înainte vreme eră și la noi, când dela o: 
oră încolo nimeni nu puteă să mai circule pe stradă de cât 
insuţit de cutare sau cutare persoane, şi încă priveghiaţi 
de poliţie; apoi facilitatea mijloacelor de preventiune, de are- 
stări pe bănuială, toate acestea, sunt piedici pe cari omul 

(a AA 
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le a: întâlnit şi le întâlneşte până astăzi în exerciţiul libertăţei 
individuale. Când deschidem istoria, omenirei, vedem că din 
cele mai vechi timpuri s'au făcut silinţe uriașe pentru a se 
proclamă şi garantă libertatea individuală, dar foarte târziu 
aceste silințe au fost încoronate de izbândă, abia pe lă Anele 
secolului 17. In Englitera, triumful libertăţii individuale sa 
asigurat prin actul dinliG79/cunoscut sub numele de  Haleas 
corpus; această libertate a fost însă recunoscută, prin art. 39 
din Magna Charta din (13137) „Nullus liber homo capiatur, 
vel împrisonetur, aut dissaisiatur, aut utlagetur, aul. exuletur, 
aut aliguo modo destruatur, nec super cum ibimus, nec super 
cum mittemus, nec per legale judicium parium suorum vel per 
legem tevrae“. Acest principiu a fost reprodus în Petition of 
riyts din 1627. Recunoaştere scrisă de. drepturi mai mult, 
întrucât libertatea fizică eră, -recurioscută în Anglia ca un 
principiu fundamental, eră ceeace Englezii numesc «self-de- 
fence» adică facultatea oricărui om de a se apără prin forţă 
în potriva oricărei atingeri a libertăţii sale, fără a-şi însuşi 
răspundere legală pentru vatămarea ce va aduce cu prilejul 
apărării săle. | 

Prin billul de JIabeas corpus Gin 1679 se sancţionează. 
orice atingere a libertăţii individuale şi se iau garanţii pentru 
conservarea ej: orice arestare trebue să se facă in baza 
unui IWritț de habeas corpus, prin care oricare depozitar al 
puterii publice trebue să declare pentru ce cauză şi în ce 
zi a arestat pe prizonier; refuzul de a liberă, acest rit 
atrage asupra detentorului o amendă de 500 livre în folosul 
părţii lezate. In baza acestui writt deţinutul este adus în 
naintea magistratului competent, şi acolo, dacă 'şi dovedeşte 
nevinovăția lui, magistatul este obligat să-l pună imediat 
în libertate. 

428. Violarea libertăţii individuale. — Libertatea indivi- 
duală poate fi expusă la pericole venite sau din partea par- 
ticularilor, sau. din partea autorităţilor constituite. Pericolele 
de prima categorie sunt mai puţin de temut şi sunt mai 
mici decât cele! din partea. autorităţilor. Inpotriva lor ne 

1) A se vedea vol. 1, No. 225 şi urm. | 
52958 E 3
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puten apără nu numai prin noi singuri, dar chiar prin au- 
toritatea „constituită, căci şeful - statului, fie el tiran, despot, . 
chiar în guvernămintele: absolute, e interesat să asigure 
respectul persoanei omului şi al proprietăţii. Despotismul nu 
se indreptează atât contra averei cuiva, nu are atât scopul 
de a spoliă sau de-a lăsă nepedepsite agresiunile între par- 
ticulari, cât de a menţine o stare de dominaţiune şi supunere 
absolută faţă cu guvernul. Mult mai grave sunt pericolele 
la, cari se găseşte expusă libertatea: individuală din partea 
autorităţii, pentrucă de multe ori un guvern poate să-şi 
prelungească existenţa sa, de cât oprimând pe cetăţeni şi 
violentând libertăţile. Legile imperiale .romane erau foarte 
aspre în ce privește privata custodia. Ele priveau arestarea 
făcută de un particular ca un delict de lese-maiestate și-l pe- 
pepseau cu moartea!). Prin urmare chiar Romanii care nu 
aveau o noţiune clară a libertăţilor de sine stătătoare şi care 
se preocupau mai mult de libertăţile politice, totuşi stabili- 
seră pedepse pentru violarea, libertăţii individuale de către 

" particulari. Nu eră însă tot astfel faţă cu autoritatea con- 
stituită. | 

429. Reglementarea exerciţiului libertății individuale. — E foarte 
greu de-a, reglementă exerciţiul libertăţei individuale. Fără 
indoială ea trebue să fie:supusă, la, restricțiuni cerute de in- 
teresul social, căci întreaga organizare socială se bazează pe 
restricţiuni ce se aduc oamenilor în exerciţiul drepturilor lor; 
armonia socială se întemeează în totul pe concesiuni mutuale, 
reciproce. Aceste restricţiuni se -întemeiază pe principiul soli- 
darităţii sociale şi mai cu seamă pe faptul, că omul deşi 
este liber, cl însă nu este Dumnezeu ca să facă tot ceeace 
voeşie; sau cum spune Declaraţiunea drepturilor franceze: . 
«libertatea este puterea care” aparţine omului de a face tot __ 
ceeace nu vatămă drepturile celorlalți; ca are drept principiu___ 
natura; drept rogulă justiţia; drept scut legea; limita sa mo- 
rală este in aceustă mâximă? «nu face alluia, ceeace nu 
vrei să ţi se facă». Ii bine, care e restricţiunea ce trebue 
adusă libertăţei individuale? Care e punctul de intersecţiune 

  

1) Cod. de privulis cavenvihus inhibendis.
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intre libertatea individuală şi între dreptul social? Unde se 
întâlnesc? Care e limita lor? Iată o problemă grea ce trebue 
deslegată. 

Conciliaţiunea între libertatea individuală şi cerinţele 
sociale e foarte dificilă, pentrucă, dacă ne preocupăm de în- 
teresul individual, atunci trebue să arestăm cât se poate mai 
puţin, şi din cauza unei excesive precauţiuni de a nu arestă, 
facilităm impunitatea, delicuenţilor și criminalilor ; din potrivă, 
dacă ne ocupăm prea mult de interesul social şi pierdem 
din vedere interesul individual, cu foarte mare înlesnire vom 
aruncă în închisoare pe oricine e bănuit. Va trebui dar să 
ne preocupăm de amândouă aceste interese. In Statele vechi 
greutatea de a împăcă libertatea individuală cu dreptul so- 
cial. dificultatea de a resolvă problema restricţiunilor ce tre- 
bucse aduse libertăţei individiduale eră mult.mai lesne decât 
azi. din două cauze: 

0) Socictatea vechie se alcătuiă î în mare parte din sclavi. 
cari erau mai totdeauna autorii crimelor și delictelor, căci 
ci allându-se în mizerie, erau naturalmente mai porniţi a 
făptui infracţiuni la, lege. Așă fiind, pentru sclavi nu eră ne- 
voc să se admită, restricţiuni la libertatea individuală, care 
pentru dânşii nici nu există: putea ori şi când fi arestat, sau 
chiar ucis; 

b) Viaţa cetăţeanului antic se concentră cu deosebire 
în activitatea politică; nu eră aşă mare nevoe de arest pre- 
ventiv pentrucă nu eră temere că delicuentul va fugi; la 

| inimic ar“ fi fost rău primit, şi apoi fuga ar fi însemnat ab- 

dicarea dela: drepturile politice, ceeace ar fi fost un fel de 
Sinucidere. Nici una, din aceste două cauze nu le găsim în | 
societăţile moderne; astăzi cea mai mare parte din oameni 

işi concentrează activitatea lor nu în viaţa şi agitaţiunile 
politice; apoi în străinătate ei găsesc o viaţă chiar mult mai 
lesnicioasă. In timpurile moderne e tocmai invers de ceeace 

» se petreccă la cei vechi. 
Dacă problema restricţiunilor ce trebuesc aduse liber- 

tățci individuale e grea, nu va să zică că e cu nepulinţă de 
rezolvat, mai cu seamă azi, „în urma experienței şi evo- 
luţiunilor prin cari a trecut cestiunea în Englitera. .După
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Rossi, soluţiunea ei se găsesce în următoarea, formulă: Ares- 

tarea facilă, detențiunea dificilă. Rossi numeşte arestaţiunce, 

faptul prin care un om de bună voie sau cu sila, este dus 

înaintea unui magistrat. Aci el îşi dă socoteală de timpul 

său, de antecedentele sale, şi de faptele care stau în legătură, 
cu crima de care e bănuit. Nimeni nu are dreptul de a re- 

fuză îndeplinirea acestei obligaţiuni, zicând că dânsul nu 
poate să fie bănuit. 

Soluţiunea lui Rossi e consacrată de legislaţiunea engleză. 
Acolo arestul se face cu multă înlesnire, dar detenţiunca, 

ceeace codul şi procedura noastră penală numeşte închisoare 

preventivă, e dificilă. E interesant să cunoaştem mai d'aproape 

modul cum libertatea individuală e garantată în Anglia, 
pentrucă dânsa a servit de model altor ţări. 

430. Arestarea în Anglia.—Un individ poate fi arestat prin 

unul din următoarele chipuri, pe care le rezumez după Rossi 1) 
şi Dicey 2): 

1. Arestarea prin hus and ci 'y. Când se făptueşte o crimă, . 

rumoarea publică urmăreşte pe autor până când e prins şi 

e dus înaintea magistratului. După un statut al lui George 
IN, sunt pedepsiţi aceia cari în usemenea împrejurări se 

arată indiferenți. Acest mod de arestare are loc cu deosebire 
în cazuri de flagrant delict. Fiindcă însă alarma şi urmărirea 
publică vor fi adesea. arbitrare şi provocate de capriciul 
unui om imprudent, sau stabilit pedepse severe contra ace- 
lora care cu uşurinţă şi fără motiv ar pune pe cineva in 
urmărirea directă a societăţei, a, sgomotului pubic: 

:2. Ori ce om, martor la comiterea unei felonii (crimă, 

delict grav) are dreptul şi datoria, sub pedeapsă de amendă 

și închisoare, de a arestă sau face să se aresteze autorul 

a6lictului vădit. Nu ce îngăduit martorului unei crime de a 

stă nepăsător. Pentru executarea, arestului, martorul poale 

să violeze chiar domiciliul, să spargă uşa. Dacă autorul 
crimei_rezistă, şi în luptă martorul îl omoaă E jtstiieăt ăi 
„Aceasta_ însă _nu_va.să.zică că are > dreptul s să „OMOare... 

  

D Rossi: Cours de droit constilulionnel pag. 306, vol. II. 
2 Dicey: Introduction.” - 

 



469 

   
   

3. După un statut al lui Carol II, un particular, pe sim: 
plă bănuială, poate să aresteze.pe cineva, pe riscul său, ex- 
punându-se. la daune însemnate dacă, arestarea e capricioasă. 
Arestatorul pe bănuială nu poate violă, domiciliul Şi dacă î În. 
luptă ucide, va fi osândit. - 

4. In fine, cineva poate fi arestat de ofițerii publici; de 
judecătorii de pace, de sherifi, coroncri, constabili. Aceştia . 
pot arestă sau în virtutea unui ordin, mandat, ceeace En- 
glezii numesc zvarrant, sau fără, ordinul magistratului. 

După Cum vedem, arestarea este foarte uşoară. In 
schimb însă, imediat după arestare-intervine. legea /fhabeas - 
corpus, Justiția cercetează în mod sumar cazul şi graţie 
principiilor. pe cari le-am arătat dejă, graţie writului de | 
habeas corpus, detenţiunea este dificilă. Dacă magistratul 
se incredinţează. că arestarea e capriţioasă sau că nu sunt 
indicii îndestulătoare'dă drumul arestatului; dacă însă magi 

stratul e în îndoială asupra probelor, atunci se pune cest 

unea de a se şti dacă arestarea se va transformă în detenţiune, 
adică dacă arestatul va fi trimes în închisoare sau -pus în. 
libertate pe cauţiune, Această chestiune se rezolvă astfel: 
„cauțiunea, adică liberarea pe garanţii morale sau pecuniare, 
este regula, 'detenţiunea, e escepţia“ şi când se incuviinţează 
detenţiunea se chezășuește o' judecată grabnică. 

Dar se. "poate : întâmpla. ca magistratul să fie de rea 
credinţă și abuzână de puterea lui aprecictoare, să ordone 
arestarea cuiva când trebuiă să'l pue în libertate pur şi 

Simplu, sau pe cauţiune. Se mai poate întâmpla ca arestatul 
să nu fie dus înaintea magistratului, ci particularul sau poliţia 

să-l sechestreze, ori să fie dus în închisoare publică fără 

„mandat. Nu trebue oare protejată libertatea individuală contra 

acestor pericole? Englezii sau gândit de mult la, aceasta, și 

mijloacele de protecţiui )e se găsesc în actul habeas corpus: 
din 1679. 

După actul habeas corpus, arestatul are dreptul de a: 
cere instanţei judecătorești, nu să se pronunţe asupra culpa- 
bilităţei sau inocenţei lui, dar asupra cestiunei de. e loc sau 
Nu la închisoarea preventivă.
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In: Franţa înainte de revoluţiunea din 1780, libertatea 
individuală nu era garantată. Prin scrisori pecetluite cu 
sigiliul regelui, numite le//res de cachet, ori cine puteă fi închis 
în Bastilia, şi revoluţiunea. ca să afirme triumful libertăţei 

individuale, a procedat la dărimarea acestei inchisori. Scrii- 
torii  francezi,- atât cu privire la istoria politică. cât şi la. 
reproducerea. scenelor sociale în romane, descriu arestările 

arbitrare ce se făceau pe baza, unor simple scrisori. De multe 
„ori se dedeau chiar lettres de cachet în' alb, aşa, în cât agenții 

inferiori puteau să aresteze pe cine voiau. 
Autorii declaraţiunei drepturilor omului din 1791. care 

aveau cunoştinţă de Habeas corpus, au luat garanţii pentru 
-respectul libertăţii individuale şi aceste garanţii le-au re- 
produs în diferite legi constituţionale, în codul și procedura 
penală. 

La. noi,: înaintea Regulamentului organic, libertatea, - 

individuală eră, lăsată cu totul la, arbitrarul Domnului şi nici 
nu putem să ne închipuim ce garanţii de libertate individuală 

* sar găsi înainte vreme. Un gest al Domnului era suficient 
pentruca să fie cineva aruncat în închisoare şi asasinat. 

Regulamentul organic a stabilit pentru prima oară 
garanţii pentru protecţiunea şi siguranța libertăţei individuale. 

| Convenţiunea în art. 46 al. 3 dispunea: „Nimeni nu va puleă 
fi oprit, arestat sau urmărit de cât conform legei“. 

431. Garanțiile libertății individuale. —,Art..13 din' Consti- 
tuţiunea română cuprinde trei aliniate. In primul aliniat se 
stabileşte principiul dominant în materie: libertatea indiui- 
duală e garantată. Aliniatele.al doilea şi al treilea pr evăd ga- 
ranţiile libertăţii individuale. | 

Prima garanţie constă în aceia că culificar ea legală a ne- 
țiunilor aparţine legiuitorului. Numai el poate să determine 
caracterul legal al infracţiunilor, arătându-ne ce e permis şi 
ce e oprit. În materie penală există principiul că ceiace nu e 
probhibit prin lege în momentul comiterii faptului, niciodată 

"nu se poate pedepsi. Aci găsim o mare garanţie pentru liber- 
tatea fiecăruia, de oarece acţiunil€ noastre nu mai sunt expuse 
la aprecierea nici chiar a judecătorului, dacă de mai înainte 
aceste acţiuni nu sunt pedepsite de lege. Partea a doua a ali- 
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niatului întâi adaogă că nimeni nu poată fi arestat decât după 
formele prescrise de lege. Pentru ce se mai cer forme din 
momentul ce în drept şi în fapt sunt dovezi că cineva a con- 
travenit la lege, a comis un act care e pedepsit? Pentru ce 
forme? Pentrucă „formele încete şi solemne ale justiţiei sunt 
paza inocenţei, cel mai bun ŞI unic mijloc de a ajunge la des- 
«operirea adevărului“: 

A doua garanţie e prevăzută de aliniatul 3 al art. 13, 
Ea este o consecinţă a părţei a doua a aliniatului b al art. 13. 
„Nimeni nu poate fi oprit sau arestat, afară de cazul de vină 
veghiată, decât în puterea unui mandat judecătorese motivat 
şi care trebue să ?i fie comunicat în momentul arestărei, sau 
cel mult 24 ore după arestare“, Această a' doua garânţie con- 
sistă în necesitatea unui mandat judecătoresc; care să fie și 
motivat. O singură excepție se face la acest principiu: cazul 
de flagant delict. 

Din faptul că pentru arestare legală se cere-un mandat 

judecătorese motivat, rezultă că numai -cine poate da mandat, 

poate arestă. Mandatul trebue să.emane dela o persoană com-. 
petinte; în altfel arestarea e ilegală; după art. 14 şi 15 din 
procedura penală, rezultii că pretechi. de_poliție_ și prefecţii 
de, judeţe nu pot arestă. - 
Unii Bublicişti găsese dispoziţiunea art. 13 insuficientă, . 

de oarece, zie dânşii, mijloacele de garanţie. fiind prevăzute 
în mod vag în. constituţiune și arrmând a îi determinate prin 

legi ordinare, lesne se poate aduce atingere libertăţei indivi- 
duale, lesne se pot suspendă garanţiile de libertate indivi- 
duală prin modificarea unei legi; ar fi dar de preferat ca for- 
malităţile şi cazurile în cari au a se face restricţiuni la liber- 
tatea individuală, să fie determinate în însăşi Constituţiune. 

„Nu e destul a zice precum face art. 13: nimeni nu poate fi 
urmărit decât în cazurile prevăzute de lege, şi după formele 
stabilite de ea; trebue să se determine anume aceste cazuri; 
căci sunt o mulţime de exemple. cari ne dovedese că arestări 

legale în forma lor, au fost revoltătoare prin arbitrarul care 

le inspiră. Aşă de exemplu, în 1793 suspecţii se arestau. în 

-azuri și după forme legale; eră o lege'propusă de Merlin de
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Douai, care prevedeă că oricine eră seris în lista suspecţilor, 
de un comitet al supravegherii publice, putea să fie arestat. 

La noi, prin legea din 15 Martie 1902, cunoscută sub 
numele de Legea libertăţii individuale sau modificat art, 
SS—127 procedură penală. In art. 88 s'a introdus şi la noi 
principiul writului de habeas. corpus, dându-se drept celui 
ridicat, deţinut, sau arestat fără mandat, dacă nu este imediat 
liberat să ceară a se face proces-verbal de arestarea sa, în care 
să se menţioneze câuza arestării şi circumstanţele în care sa 
efectuat, consideiaţiunile ce se arată că au motivat această 
arestare şi să se trimită cu acest proces-verbal, cel mai târziu, 
în 24 ore, înaintea judelui de instrucţie. Această trimitere 
va fi obligatoare, chiar dacă cel arestat nu ar fi ceruţ-o. Con- 
form art. 113, judecătorul de instrucţie, dacă, în timp de o lună 
nu va statuă asupra. prevenţiunii printr”o ordonanţă de urmă- 
rire, prevenitul va fi pus în: libertate, âfară dacă numai tribu- 
nalul nu va decide că există motiv ca deţinutul să rămână în 
închisoare preventivă; legea această mai prevede pe larg ca- 
zurile şi principiile liberării provizorii. 

Legea libertăţii individuale ia cele mai largi măsuri 
pentru protejarea drepturilor omului, însă din nefericire ca se 
izbeşte de imposibilitatea unor agenţi administrativi, cari ade- 
scori inconştienţi o violentează; ea se izbeşte de servilismul, 
adeseori patent, al judecătorului de instrucţie, care se trans- 
formă uneori în unealtă de răzbunare a guvernelor incapabile; 
se dau mandate de arestare după capricii şi se confirmă cu o 
ușurință revoltătoare. 

„Criticelor cari se aduc de unii publicişti Constituţiunei că 
ar Îi vagă şi prea generică în principiul pe care-l formulează 
în art. 19, noi răspundem că dacă e vorba de rea credinţă, 
apoi reaua credință se poate practică chiar şi atunci când 
amănuntele ar fi înscrise în pactul fundamental.-Constitu= 
țiunea_nu trebue. să coprindă decât principiile generale de or- 

_Zanizare a societăţii; legile şi regulamentele prevăd în. amă- 
nunt modul_cum_are._să „se_execute_Constituţiunea. Dacă ne 
temem că prin sistemul actual al legislaţiunii noastie. nu se 
înlătură pericolele din partea puterei executive faţă cu pu- 
terea legiuitoare, guvernele putând uşor găsi majorităţi com- 
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plezente, fără spirit de control şi aeomodându-se cu abuzuri, 
răspundem că aceste pericole sunt posibile şi în cazul când 
Constituţiunea ar coprinde într'însa dispoziţiuni de rigoare 
penală. De altmintrelea sunt alte garanţii indirecte, cari asi- 
gură libertatea individuală în mod de multe ori mai eficace 
decât o face art. 13 dimpreună cu dispoziţiile codului şi pro: 
cedurii penale. Aceste garanţii indirecte ale libertăţii indivi- 
duale, sunt: a) libertatea presei, adică controlul opiniunii 
publice; b) libertatea tribunei: când puterea executivă dău- 
nează libertatea individuală, atunci prin dreptul de .interpe- 
lare, prin diseuţiunile publice din parlamenţ, ţara întreagă 
poate fi pusă în mişcare, atrăgândui'i-se. atenţiunea asupra 
abuzurilor de putere; c) avem competenţa juriului în materie 
de delicte politice şi de crime, unde arestările pot deveni prea 
îndelungate. Juriul, când i se pune chestiunile prealabile pen- 
tru aplicarea pedepsei, poate să răspundă așă încât să se tem- 
pereze pedeapsa, ori de câte ori se va dovedi din desbateri că 

Ss arestarea preventivă a fost exagerată sau nefundată. S'ar 
putea chiar modifica -legea judecătorească în sens că magis- 
traţii care comit abuzuri de putere, excese cu ocaziunea ares- 
tărilor, să fie justiţiabili nu de tribunalele ordinare, nici de 
Curtea fe apel, ci de însuşi juriul, care reprezintă ţara, şi ar 
trebui ca magistraţii care instruese delictele și arestează să 
fie recrutaţi dintre oamenii cei mai inteligenţi şi mai serioşi. 
Pentru aceasta în Anglia; niciodată nu se numese magistrați 
decât dintre advoeaţii care au avut o lungă practică şi sau 
distins în mod excepţional prin pledoariile lor; .d) a patra 
garanţie e publicitatea desbaterilor, un mijloc eficace prin 
care însăşi societatea asistă la judecată și controlează pe ma- 

Sistraţi. Să nu se confunde principiul publicităţei desbate- 
rilor cu principiul dărei şi citirei hotărârei în şedinţă publică, 
0 confuziune care des se face. Darea şi citirea unei sentinţe 

în ședință publică, e o formalitate specială stabilită de pro- 
„cedura civilă: pentru a asigură irevocabilitatea hotărirei, pe 
câtă vreme publicitatea desbaterilor de care ne ocupăm noi, 
e cu totul alteevă, e mijlocul prin care societatea azistă la 
distribui rea Justiţiei, putem zice că publicitatea desbaterilor 
e de ordine constituţională ordinară; e) o altă garanţie e
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dreptul c6'1 are fiecare cetățean de a se plânge înaintea tri- 
bunalelor de orice atingere adusă libertăţii individuale, de 
unde şi dreptul de a face opoziţiune la Camera de punere sub 

„acuzaţiune contra ordonanţei judecătorului de instrucţie. Ar 
fi bine ca opoziţiunea să aibă loe şi în materie criminală, după 
cum are loe în corecţional, şi liberarea provizorie să fie cu pu- 

tinţă în ambele cazuri. In sistemul actual, în materie erimi- 

nală, liberarea provizorie nu poate aveă loc; aceasta e un viţiu 

al legislaţiunii noastre, pentrucă erorile sunt posibile şi în ma- 
terie criminală; de altmintrelea, întrucât acuzatul nu e încă 

condamnat, nu se poate susţine că el trebue expus la rigori 

mult mai mari decât cei asupra cărora planează tot bânueli, 

dar, bănueli de simple delicte. „- 

Mulţi publicişti găsese insuficientă, şi cu drept cuvânt 
garanţia dreptului de a face opoziţie la Camera de punere 

sub acuzaţiune, prezentând un memoriu înscris, procedură 

inehisitorială. Se propune şi cu drept cuvânt: 

«) Ca mandatul de arestare, aruncarea în prevenţie, să 

nu se poată face de judele instructor, ei de întregul tribunal. 

b) Prevenitul sau acuzatul să se poată apără oral şi 
publicamente, având: apărător chiar în- timpul instrucţiunii. 

c) Judecata pvevenitului să nu. se poată amână timp: 

indefinit; prevenţia să uu poată dură mai mult de un timp 

oarecare, s. e. şase luni.] Aceste garanţii sau propus și în 
paramentul nostru prin/proiecte de legi (habeaş corpus)!). 

    

') Prin art. 92 din legea de organizare judecătoreascii (promul- 
gată la 1 Soptembrie 1890), se dispunoa: „judecătorul de instrucţie care 
va, fi emis un mandat de depunere sau de arestare, va fi dalor în termen 

de trei zile de a referi compleetului tribunal, care va decide în Camera 

de consiliu, după ce va ascultă raportul judecătorului, al procurorului 
şi pe prevenit, dacă menţine sau nu acel mandat. După o lună dela data 
primului mandat, tribunalul va, decide din nou, observând aceleaşi forine, 
dacă, încuviinţează sau nu prelungirea detenţiunei preventive, și așă 
Inainte din lună în lună până la darea ordonanţei definilive. 

! 

-Nu se deroagă cu aceasta la dispoziţiunile codului de procedură ! 
penală relative la, punerea, în libertate provizorie pe cauţiune. 

In materie de crime şi delicte politice, ordonanța de urmărire 

sau de neurmărire se da de complectul tribunalului şi în şedinţă publică- 
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d) A şeasea garanţie indirectă a libert tăţei individuale 
e responsabilitatea agenţilor care exercită puterea publică. 

Această garanţie ar trebui să aibă mai multă vigoare 
şi mai multă energie, mai ales la noi, în starea moravurilor 
noastre detestabile. Cu toate garanţiile de alegere și de con- 
curs, magistratura riu tentează Juriştii noștri cei mai distinși. 
Baroul fiind mult mai lucrativ, atrage elementele de valoare 
şi culte, care se manifestează astfel mult mai bine în largul 
vieţii sociale. 

432. Rezistenţa la arestarea ilegală. — O chostiune foarte 
viu discutată şi care stă în legătură întrucâtva şi cu sanc-. 
țiunea constituţională, — căci generalizând chestiunea dela 
dreptul fiecărui cetăţean la dreptul tuturor, ajungem până 
la dreptul de revoluţiune — e următoarea:.e îngăduit de a 
recurge la rezistenţă silită când se execută în sarcina cuiva 
un mandat ilegal de arestaţiune? Cu alte cuvinte, dreptul la 
rezistență trebue cl recunoscut sau _nu? 

Această chestiune a preocupat pe toți eriminologii vechi 
şi noderni. 

In Franţa sau produs asupr: acestei chestiuni “trei 
păreri: 

Intâiul sistem e acela al supunerii provizorii. Dreptul 
de rezistenţă nu se poate recunoaşte nimănui, pentru că acest 
drept născut din dreptul de legitimă apărare, nu există decât" 
atunci când nu. putem recurge la autoritatea socială, care 
trebue să ne “apere. Din moment însă ce avem o autoritate 
constiiuită, datoria cetăţeanului, când îi se comunică ordinul 
de arestare, e să se supuie, rămânând să facă plângere înain- 

-tea celor în drept a-l apără, pentru ca justiţia să facă să în- 
ceteze violarea legii. In altfel, admițând dreptul de rezistenţă, . 
am da fiecăruia dreptul să se constitue în judecător al ca- 
zului său şi am slăbi autoritatea constituită. E 

Al doilea sistem propune o distineţiune: ordinul de 
arestare e dânsul lovit de un viţiu de formă, extrinsee? Lip- 
seşte una din condiţiunile prevăzute fie de Constituţiune, fie 
de procedura penală sau de codul penal? Aşă de exemplu, 
lipsese motivarea sau semnătura judecătorului competinte? 
In acest caz se adminte rezistenţa, pentrucă ilegalitatea e
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[agrantă. Dacă din contră, viţiile cari afectează ordinul de 

“arestare sunt instrinsece, spre exemplu, judecătorul nu € com- 

petinte, pentru motive pe cari dânsul le apreciază, s sau pre- 

tinde că nu el e autorul faptului, în acest caz i se refuză 

dreptul la rezistenţă, şi prin urmare cel ce rezistă va fi pe- 

despit şi pentru delictul de nesupunere la ordinele autori- 

tăţii, în afară de pedeapsa faptului pentru care s'a emis man- 

„datul, dacă se va recunoaşte, vinovat. 

Al treilea sistem. Cel ce pretinde că este arestat în 

mod ilegal, are totdeauna drept să reziste pe risico-peri- 

“colul său, căci acel ce voeşte să execute un ordin ilegal e un 

agresor, şi faţă de o agresiune, oricine se găseşte în stare de 

legitimă apărare In acest caz cetăţeanul nu rezistă în potriva 

execuţiunii, ci în potriva violării legii, şi deci, rezistenţa de- 

vine legitimă. In acest sens se pronunţă și Garraud 1). 

Astfel se argumentează chiar cu textul art. 13 din Con- 

stituţiune, care zice că nimeni nu poate fi oprit sau arestat de 

cât în cazurile prevăzute de lege. Deci arestarea fiind ilegală, 

contra legii, avem dreptul de rezistenţă. 

- Ni sar puteă obiectă că orice ordin dat pentru arestare 

cuprinde o prezumiune de legalitate, şi pe cât timp această 

prezumţiune e în picioare, datorim supunere funcţionarului 

public. Această prezumţiune nu încetează decât atunci când 
judecătoreşte se va fi dovedit contrariul; cât timp nu sa făcut 

această probă, arestarea e legală. 
La această argumentaţiune răspundem că prezumţiunea 

de legalitate există numai întrucât ordinul e dat în cazurile 

prevăzute de lege şi, după formele stabilite de ea; din mo- 

ment însă ce cetăţeanul pretinde că nu mai sunt îndeplinite ce- 

vinţele legii, prezumţiunea nu mai poate stă în picioare. E 
absurd a zice-că atunci când legea permite un act cu îndepli- 
nirea oarecăror condițiuni, acest act poate să se facă cu 
aceiaşi prezumţiune de legalitate şi fără îndeplinirea acelor 
condițiuni. Sau agentul e în regulă cu ordinul său, şi atunei 
el nu mai are nevoe să invoace prezurţiuriea, și i se datorește 

  

') Droit penal 2-0 eul. 1898, 1, pag. 58). 
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supunere, sau agentul nu a respectat legea, şi atunci prezum- 
țiunea e inutilă, nu-i poate servi. 

Distineţiunea care se face de sistemul al doilea între 
viţiile de formă extrinseci şi intrinseci, e arbitrară și nefun- 
dată, pentrucă art. 13 nu distinge. Art. 13 nu cere în mod al- 
ternativ îndeplinirea uneia sau alteia din cele două condi- 
țiuni; el cere din contră, atât îndeplinirea condiţiunilor de 

fond: cazurile prevăzute de lege, cât şi îndeplinirea condiţiu- 
nilor de formă. Cât despre art. 170 codul penal român, care 
e conceput astfel: „Orice atac, orice rezistență cu violenţă, 

prin fapt contra vreunui funcţionar administrativ ori jude- - 

cătorese de orice treaptă şi calitate, care ar fi în lucrarea 
execuțiunei legilor,- ordinelor, sau ordonanţelor autorităţei: 

publice... se numeşte rebeliune şi se pedepseşte ca crimă sau 

delict“, el nu se opune părerei noastr e, căei acest art. presu- 
pune că: funcţionarul lucrează legalmente şi e în sfera atri- 

buţianilor sale. Așă dar în drept, la chestiunea astfel pusă, 
dacă există drept de rezistenţă, : noi răspundem că există. - 

Când arestarea nu este făcută pe baza unui ordin Ie- 
gal, când prin urmare nedreptatea este manifestă şi insupor- 
tabilă, atunci cetăţeanul poate și este de demnitatea lui să se 
împotriveaseă cu rezistență. El poate merge până la marginile 

apărării legitime, căci agentul care lucrează în mod ilegal, nu 
mai are calitate; el este un simplu particular și tentativa 
acestui particular de a arestă un cetăţean după bunul său 

Dlac, fără ordin, fără mandat, fără garanţiile cerute de lege, 
constitue un atentat flagrant la libertatea individuală. 

Tot astfel când ofiţerul publie abuzează-de puterea sa; 
când de pildă încearcă să instrumenteze afară din: resortul 
jurisdieţiunii sale teritori ale, el nu este decât un simplu par- 
ticular. In judeţul Dâmboviţa. prefectul de Prahova, de pildă, 
nu este decât un simplu particular, şi, încercarea lui pe terito- 
riul acestui judeţ de a exercită puterea publică, se cuvine să 
fie respinsă chiar cu forţa. 

Este teză pe care o susţine Le Sellyer în Traite de la cri- 
îninalite, de la penalită ete. şi care rezultă şi din dezbaterile 
Constituantei belgiene). 
O 

') Gerard: Etudes historiques el critiques du la constitution belge. 
Bruxelles, 1869. ,



aresteze!) . 
———— In principiu guvernul nu. are dreptul să. 

Deelaraţiunea drepturilor din 1793 eră mai precisă; In 

axt, 11 se prevedeă categoric: „Orice act. exercitat în potrivi 

prevede, esle arbitrar şi tiranic; acela în potriva căruia sar 

exereită prin violenţă are dreptul de a'l respinge prin forţă“. 

In rezistenţa la opresiune Declaraţiunea a formulat saneţiu- 

nea violării drepturilor ce proclamă. De aceia-axt. 34 prevede 

„âcă „este opresiune în potriva.corpului sogial când unul singur 

| dintre membrii săi este oprimat;. este opresiune. în. potriva. 
fiecărui, membru _când _corpul_social..este_oprimat. Și mai 

  

   

    

tuturor, chiar când unul singur. este oprimat: „Când guver- 

popor şi pentru ficeaze porţiune a poporului, datoria cea mai 

| sacră și cea mai indispensabilă“. | 

In fapt însă aplicaţiunea acestui principiu e foarte deli- 

cată şi anevăioasă. Lasă că orice rezistenţă e în definitiv inefi- | 

cace, de oarece afitoritatea publică e totdeauna în poziţiune să 

doboare rezistenţa, conducându-ne la arest mana militari, dar 

cel care rezistă se expune și la pedeapsă, în caz când se va 

dovedi că rezistența nu eră' legitimă. — 

In Anglia o jurisprudenţă constantă admite că agentul 

inferior nu e primit a se desvinovăţi de vesponsabilitate, în- 

vocând ordinul superiorului său ierarhie. Sa mai admis de 

asemenea că. fiecare cetăţean își poate apără în orice mod li- 

bertatea. sa individuală şi: chiar a concetăţenilor săi contra 

   

  

   

                

dreptul fiecărui Englez de a purtă arme. Tribunalul numit 

„Banca Reginei“ a judecat că atunci când se arestează ilegal 

un cetăţean, se face injurie tuturor cetăţenilor Angliei şi 

Constituţiunei, injurie pe care toţi sunt în drept so respingă. 

din Iaşi la d Martie 1870. - | 
„433.. Starea do asediu. — Alţă chestiune grea în materia 

voastră e aceia Wa'se şti dacă în împrejurări extra-ordinare 

  

| 1) Beltjens: Constitution belge: Il-e partie pag. 103. 

unui om în afară de cazurile şi fără formele pe'care legea le & 

“leparte art. 3 proclamă dreptul „la _insurecţiune, dreptul. 

nul violează drepturile. poporului, insurecţiunea este pentru 

funcţionarilor publici cari fac arestări violând legea. De adi 

In acest sens sa pronunţat şi o deciziune a Curţii cu juraţi 
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se pol suspendă garanțiele libertăţii individuale prevăzute în. 
Constituţiune şi în legile: ordinare; cu alte cuvinte, dacă se 
poate proclamă starea de asediu.. În_caz ativ, trebue 
dânsa să.se proclame. printr”'o.lege,. i un. siropl o odin 
al ( 'apului statului? 

Ca să răspundem la aceste diferite chestiuni, trebue mai 
întâi să ne dăm seama de ce e starea de asediu. In sensul pro- 
priu al cuvântului, starea de asediu e situaţiunea unui oraș 
investit și gucernat de armata străină, sau. direct amenințat 
de dânsa. Legalmente vorbind, starea de asediu e situați iunea 
unui oraș său â unei țări, în care toate_sau cel puţin_unele > din. 
puterile autor rităţilor civile se exercită de autoritatea a militară 

  

  

  

Şi i garanţiile constituţionale s sunt suspendate, Starea de asediu 
e natural să se impue în unele cazuri extraordinare; așă, de 
exemplu, când. sunt mari. turburări interne, invaziuni duş- 

„imane, când societatea e ameninţată “de grave pericole și când 
“ordinea şi siguranță publică nu pot fi menţinută” cu mijloi- 
cele ordinare. “Cavour în agonia morţii, - vorbind cu amicii săi 
le/zicea: „Sintem “toţi. Ttalieni....; .; dlar_mai. “sunt şi Napolitani. . 
"Prebuie să-i moralizăm, dar să_nu în întrebuințăm starea de 
asediu, „unul, din. mijloacele. guvernului absolut, Toată lumea_ 
poate ş guvernă cu starea de asediu. Starea: de asediu fiind o 
excepțiune, o siare ca tetul anormală; o suspendare î în mare 
parte a garanţiilor libertiiţei individvale, sar puteă erede că 
e bine ca în Constituţiune s să se pretudă anume cazurile când 
ca poute fi proelamată, Atunci însă sar întâmplă ca puterea 
executivă ar apreciă cu foarte mare uşurinţă că e loc la stare 
de asediu, și în virtutea dreptului ce i se dă, ar şi proelama- 0, 
așă încât rin n provederea i în lege a stării de asediu, sar da 
posibilitate dintw”o măsură excepţională ca să devie 
aproape o măsură de drept comun, şi cei ce ar aplica-o, Sar 
adăposti necontenit şi cu impunitate sub respeetul legalităţei. 
Guvernele ar fi eu atât inai dispuse să recurgă fără teamă la 
acest mijloc logal, eu cât ar fi mai impopulare şi.cu cât situa- 
fiunea lor'ar fi mai precară, căci, după cum a spus Cavour, | 
cu starea de “asediu cel Wintâi venit poate ușor guvernă. 

" Tată deci! un punct stabilit, că în doctrina sănătoasă a 
dreptului Publie, deşi recunoaştem - că starea de asediu se im- 

5 
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pune în Îîmpr ejurări grele, ea însă nu trebue să fie prevăzută 

mai dinainte nici în Constituţiuns, nici în legi; trebuie să 
lăsăm “la responsabilitatea oamenilor de Stat şi la patriotis- 
mul lor, ea atunci când pericolul e mare să o proclame, fie 

în timp de pace, fie în timp de rezbel. „atâtomai,riiu pentru, 
acei cari vor fi, îndrăsnit. Să.9 proclame Îi fără să fi fost necesi; 
e Dog a ri i ceea Iara 

tate de dânsa, 
Dementa 

Pentru aceasta în Anglia legea marţială nu este pre- 

văzută în nici un statut. In caz când pacea publică este ame- 

ninţată, în caz de insurecţiune. şi de tumulturi, se înţelege 

dela sine, că, garanţiile constituţionale se suspendă, şi prin 

urmare nu numai ostaşii, dar chiar oricare cetăţean se cuvine 

să contribue la restabilirea ordinei, fie prin vărsare de sânge!). 
Insă în Anglia, chiar în timpuri de violenţe grave, ma- 

gistraţii au ştiut să păstreze domnia legii şi să nu tulbure 

întru nimie garanţiile constituţionale ale ţării. Dieev rapor- 

tează cazul lui Wolfe 'Tone. In 1793.un rebel irlandez Wolfe 

Tone, a participat lă invaziunea franceză în Irlanda. Vasul 
de război pe care el naviga a fost capturat; Wolfe "Lone a 
fost tradus înaintea Curţii marţiale din Dublin, şi a fost 
osândit la spânzurătoare. Cu toate astea el nu aveă brevet 
de ofiţer englez şi nu aveă alt brevet decât acela care-i fusese 

dat de către republica franceză. In dimineaţa executării s'a 
cerut Curţii irlandeze a Băneii regelui un Writ de Habeas 
corpus, pe motiv că Wolfe 'Tone, nefiind militar nu puteă să 

fie osândit de o Curte marţială, şi că prin urmare ofiţerii care 
l-au judecat au procedat ilegal. Curtea a acordat Writul în- 

dată. Este de admirat acest spirit de justiţie infiltrat în con-. 
ştiinţele judecătorilor englezi, pe care nu Pa putut întuneca 
nici chiar sentimentul patriotic. | 

Când se proclamă starea de asediu, autorităţile militare 
judecă crimele şi delietele contra siguranţei Statului, fac 
perchiziţiuni de zi şi de noapte, poate împiedică reuniunile, 
poate izgoni pe oricine nu are domiciliul în locul asediat; 
poate suprimă publieaţiunile care aţâţă la dezordine, poate cere 

remiterea armelor şi muniţiunilor, cu un cuvânt se suspendă 

C 

" NI) Iuliu Dragomirescu: Starea de asediu. Bucureşti, 1914. 
| , | 

/ 
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garanţiile libertăţii constituţionale şi individul este supus 
unei autorităţi: dictatoriale; starea de. asediu însă nu împie: 

dică funcționarea justiţiei civile; în nici un caz însă tribu- 
nalele militare _n'ar putea să. judece pe un cetăţean care nu 
este nici „militar, nici asimilat cu.militarii, chiar pentru ui 
delict eonti a.0ordinei şi siguranţei Statului. -... ” 

“Gironi) susține că în stare de asediu toată. autoritatea cu 

care ofiţerii civili sunt învestiţi prin Constituţie pentru men: 

ținerea ordinei şi a poliţiei interne trece la Comandantul mi- 

litar care o exercită exclusiv sub răspunderea sa personală. 
“Pot. Giron, susţine, că deelararea în stare de.asediu a -unui 

loc care nu ar.fi reahnente atacat de către duşman, nu ar mMo- 

difică întru nimie competinţa. respectivă a tribunalelor civile. 

Noi însă eredem..că atât timp cât magistraţii civili sunt la 

posturile lor, nu trebuie să dăm populajiunei justiţiabile ma- 

gistratura militară. 
134. " Legea=din-A864. — Costiunea care se pune este dacă 

"în sistemul legislaţiunei noastre, starea de-usediu e posibilă? 
Cum se proclamă dânsa? Prin lege sau printrun simplu oidin 
sau deeret-al Capului Stațului? In privinţa stărei. de asediu 
noi avem legea din 10. Decembrie 1864, care e categorică: 

starea de de asediu se proelamă-_prinbuun _deeret_aL: Capului 
Statului. Prin urmare: după sistemul acestei legi, garanţiile 

libertăţei individuale se pot suspendă ori și când, după apre- 
cierea Capului Statului. Dar legea aceasta din 1854 decretată 
de Cuza, anterioară Constituţiunei; mai c€ dânsa în vigoare 
sau e disființată prin Constituţiunea_ din 18662”) Gestiunea 
e foarte discutată; au apărut articole în publicaţiile de drept, 
în cari s'a susţinut că legea din 1864 e încă în vigoare. 

Eu -cred că acea lege e inconstituţională şi că prin ur- 
mare trebuie. s'o considerăm. ca abrogată de drept în: urma 

promulsărei : Constituţiunei. Aceasta. reiese din art. 104, 9%, 
14 şi 127 ale Constituțiunei.. Art. .14 dispune „nimeni . nu 

poate fi- sustras. contra" voinţei sale dela judecătorii ce- i dă 

legea“, Or, judecătorii de. drept e comun sunt. judecătorii în- 

1 Gironi: „Droit pubice, No. 1.. --., 
?) C. C. Ștefănescu: Dreptul 18. Nov, 1878. , 

€2953 . i 33 
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vestiți cu autoritate civilă, nu: autorităţile militare, cari sunt 

o juridicţiune cu totul: specială şi pentru anume cazuri deter- 
minatei Art: 10: dispune că „nici o juridicţiune nu se poate 

înfiinţă decât numai în puterea. unei anume legii. Art. 9 

al. 6 şi.9: „Regele nu poate suspendă cursul urmărirei sau 

al Judecăţei.... EI face regulamente fără să poată vreodată 
suspendă san modifică legile. Jar art. 127 zice: „Constituţia 

„nu se poate suspendă nici în total, nici în parte“. Va să zică nu- 
» mai o lege ar putea luă garanţia juridicţiunilor de drept co- 
mun, a autorităţilor civile, numai o lege ne poate scoate de 

sub acţiunea altei legi. Regele nu poate nici odată print”'un 
simplu deeret să proclame starea de asediu, să schimbe astfel 
cursul justiţiei şi să expună țara la o voinţă unică şi au- 
toerată. Aşă fiind, legea din 1864 trebuie să fie considerată 
ca abrogată. Din cele zise nu râiese că stiiiea de asediu nu ar 
puteă niciodată: să fie proclimată; sar puteă, însă numai 
“printr'o lege, lucru pe care-l admite în adevăr şi codul de 
justiţie militară, atât cel vechiu cât şi cel actual.. In privinţa 

„stării de asediu au avut loe multe diseuțiuni în parlament. . -- 
” Aceasta fiind 'starea legislațiunei noastre, vine întreba- 

rea; când ne-am află înt”un pericol iminent, faţă de o inva- 
ziune străină, ne-așteptată, sau faţă de un rezbel civil izbuenit! 
de odată, într un moment când Camerile sunt: închise, şi . 
când n'ar fi. alt mijloc pentu: restabilirea ordinei şi sigu- 
ranţei decât proclamând starea de asediu, trebuie oare să steă 
guvernul cu braţele încrucişate până la convocarea parla- 
mentului? Nu. În asemenea cazuri se impune dreptul nece- 
sităţei,. care nu mai, cunoaște nici o lege, şi devine el lege. 
Rămâne însă bineînţeles că după convocare, parlamentul 
apreciind circumstanţele, să aprobe sau să osândească Su-. 
„vernul care a luat măsuri aşă de grave, şi când se va con- 
stată că guvernul a uzurpat “puterea publică şi. în loe s%0 în- 
trebuințeze î în mod-leal şi cu moderaţiune a “trecut peste: limi- 
tele cerute de necesitatea împrejurărilor, atunci acel guver n 
trebuie dat. în judecată mai ales când se constată că s'a ur 
mărit alt scop decât cel vizat, Actul unui asemenea guvern 
nu mai are nicio bază juridică. şi deci guvernul :uzurpător 
este responsabil față de particulari lezaţi. Prin -urmare, în 
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materie constituţională nu putem stabili/ ca în materie de 
legi ordinare, cu compasul, până unde pgate să meargă 'COm- 
petința-unei autorităţi sau validitatea unui act. . 

„435. Aplicaţiunile şi consecinţele libertăţii individuale. —Intr?u un 
sens “larg, toate libertăţile sunt manifestații „ale ..libertăţei 
individuale. De aceia Benjamin: Constant a putut zice că: 

„libertatea individuală e. scopul. oricărei asociaţiuni! umane.. E 
fără ea oamenii: n'au nici: pace, nici demnitate, nici fericire“. 
Noi însă privim ca corolarii drecte, ca consecinţe imediate 
ale libertăţei individuale pe următoarele:. io 

a) Libertatea d6 locomoţiune și emigr aţiune; . 
b). Inviolabilitatea domiciliului; . - - 
6) Dreptul de a nu fi sustras în contra voinţei sale. dela 

judecătorii legali; şi ca garanţie publicitatea judecăților ci- 
vile și militare; :. - 

d) Libertatea muncei; 
e) Libertatea religioasă; 
/) Libertatea de. reuniune; * * E 

y) Iibertatea de asociaţiune. 

Avem să ne ocupăm de fiecare din aceste libertăţi, căci 
Constituţiunea nu se mulţumeşte de a luă garanţii privitoare 
la libertatea individuală stricto-sensu, adică la dreptul ce-l 

avem dea nu fi arestaţi decât în cazurile prevăzute de lege, 

Constituţiunea noastră se ocupă în. parte de. fiecare corolariu 
al  Hbertăţei individuale. | 

$ IV. LIBERTATEA DE. LOGOMOȚIUNE ȘI EMIGRAȚIUNI 

436. Libertatea de emigraţiune consistă în faptul vo- 
“luntar al unui individ sau a mai multora de a părăsi patria, 

Şi a se stabili în străinătate. Emigr -aţiunea poate fi naturală 
sau politică, după cum e pr ovocată sau de un eveniment firesc, 
„€conomie. sau de un eveniment "politie: . Așă, . de: exemplu, 

creşterea excesivă. a populaţiunei, neîndestularea mijloacelor 
de tai întrun loc oarecare, situaţiunea geografică, sunt cauze 
de emigraţiune naturală. După Maurice Block ordinea gra: 
dată descendent a ţărilor emigrante sunt: Anglia, Germania, 

„ Elveţia, Suedia, Norvegia, Franţa şi Talia.
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»Colonisaţiunea, după cum: foarte bine vice Block, e un 
mijloc de a influeniţă o-ţară, și a o cuceri-pe eule economică; 
mărind astfel putei'ea politică și eeononiică a țării colonisa- 

toare. Istoria e plină de exemple practice, şi netăgăduit că 
Şi ţara: noastră sub curentul colonisator al “Germanii, ar 

putea; lesne să fie mult influenţată. - : - 

- In timpurile moderne, emigraţiunea ia.din ce. în c€ pro- 
porţiuni niai anari, şi aceasta e natural, pentrucă la atâtea 
cauze fireşti cari o.provoacă, se. mâi adaosă o cireumstanţă. 
nouă: facilitatea mijloacelor” de comunicaţiune și slăbirea: 

sentimentului politie. Pe când în anticitate; fiecare cetăţean 
căută să stea în patria lui,:astăzi din contră; simțământul 
“politic e mai primitor de mulţumirile sufleteşti: și de bunul 
trai eaie sc. găseşte. mai uşor. şi. mai deplin în ţări stroine; 
unde sunt de multe ori drepturi fără datorii. 

Evident că emigraţiunea Şi - imigraţiuniei: tiebuese să. 
preocupe în cel mai mare grad guvernele, cari sunt. datoare 
să privegheze şi să ia măsuri ca forţele naţiunei! să nu fie 
copleşite, să nu slăbească. Prin emigraţiunea sătenilor noștri 
persecutați altă dată, munca agricolă suferea; şi proprietatea 
teritorială lipsită de braţe, se depreciase. Chiar în zilele 'noă- - 
stre, emigrăţiunea din Dobrogea a produs oarecare slăbieitine. . 
în acea parte a țării. Rolul guvernelor în această materie, — 
când curentul nu ia proporţii îngrijitoaie — trebuie să. 'se: 
mărginească mai mult la un rol de suprâveghere polițienească- 
în ce priveşte imigraţiunea, şi la un rol de persuasiune în pri- 
vinţa emigrărei,-căutând -a înlătură adev: ăratele. cauze pro- 
vocatoare, iar nici de cum a procedă dir ectamente, prin împie- 
dicări violente. o. : 

Emigraţiunea e sau natur ală, sau politică. Bmigr aţiu- 

nea politică, se produice în urmă unei. revoluţiuni, a unei cu- 
ceriri sau a unei schimbări de guvern, cu alte cuvinte în urma 
consumărei-unui att de câraeter politie, In aceste împrejurări, 
unii -terhându-se de prigoniri şi pioserieri, alţii văzându-se 
izbiţi: în ambiţiunile, în: amorul: lor. propriu, principi detro- 
naţi; oameni politici cări: au ocupat funcțiuni mari în Stat, 
preferă exilul decât să- rămâe în ţara lor natală: . i 

Cu deosebire găsim emigraţiunile politice . în: Franţa; 
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în timpul -revoluţiunei celei: mari, când a: şi apărut cuvântul 

emigrat, care după Maurice Block, datează în Franţa dela 
1791 încoace. Cazuri de emigraţiune politică găsim foarte 
adesea şi în istoria noastră politică. 

Constituanta franceză în. urma revoluţiunei, vrând să 

oblige pe:emigranţi ca să se întoarcă şi să împedice pe alţii 

de a plecă, propuse o lege prin care se pedepsea cu pierderea 
drepturilor politice şi cu confisearea. averilor acei cari emi- 

grează. Legea aceasta nu.s'a votat. Convenţiunea însă făcă 

legi teribile contra emigraţilor, și atunci s'au confiscat averile 
multor legitimişti. Bonaparte a revenit asupra acestor legi, 

şi sub restauraţiune s'a votat un miliard pentru indemnizarea 
emigraţilor. 

Emigraţiunea .e fără îndoială exercițiul unui drept care 
nu se poate contestă nimănui, şi e barbar să se pedepsească 

cei cari uzează de dânsul. E însă un simptom întristător când 
vedem emigraţiuni încurajate şi provocate de mână streină 
sau când "vedem ca în Franţa, mare parte din emigraţi. lu- 
crând mână în mână cu streinii 'contra intereselor patriei. 
Asemenea nenorociri avem să înregistrăm și noi în istoria 

noastră, când -domnii detronaţi se reîntoreeau în ţară contra 

ci, cu o parte din boerii emigraţi, suh protecţiunea și aju- 

torul direct al armatelor streine. 

„487. Situaţiunea străinilor” în România 1).— Noi avem legea 
din 6 Aprilie 1881 asupra streinilor şi regulamentul de liberă 
petrecere î în România. Prin această lege care nu se cunoaște 

în Anglia, se dă în căderea guvernului, puterei executive, 

dreptul de a expulză pe orice strein, când se crede că prezenţa 
lui e un' pericol pentru siguranţa Statului român. Faţă î însă 
cu un pericol de așă natură, nu se mai pot invocă dispozi- 
țiunile constituţionale diri art. 13. S'a zis de mulţi că legea. 

  

1) Din cauza, stării provocate do confagraţiunea europeană din - 
1915 guvernul român a făcut să se voteze de către Parlament o serie 
de legi, numite excepţionale intre care: Zegra pentru controlul slrăinilor, 

controlul unora din stabilimentele publice şi pentru înființarea unui biurou 

al hopulațiunii (Monit. of. No. 281 din 20 Martie 1915). Aceste legi aten- 
tează in cel mai inalt grad la libertatea şi drepturile omenești, mai ales 

aplicate fiind de agenţii puterei noastre executive.
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din- 1881 e anti-constituţională -pentrucă acordă puterei exe- . 

"'cutive o putere disereţionară, exorbitantă, anihilând garanţiile” 

Jibertăţei individuale faţă cu. streinii,. cari: după art. 13 ar 

trebui să se bucure de aceiași: liberțate “individuală ca şi ro: 

mâniib In: adevăr;nlibertatea“individuală-:au:e:.o libertate po- 

lițică, e o libertate: publică-ce-apârţine tuturor; art. 13 nu face 

nici o distincţiune: Legea din 1881. fiind: deci inconstituţio: 

dală, nu-se poate aplică. e: 

„- Oritiea aceasta adusă legii asupra streinilor e exagerată; 

Adevărat că e o lege foarte severă, o lege de 'excepţiune care 

trebue aplicată cu. multă disereţiune, dar e nu e o lege contra 

Constituţiei. Mai înțâi răspundem că art. 13 enunţă un prin: 

cipiu general, lăsând aplicaţiunea şi reglementarea. lui'-la 

legile ordinare; art. 13 recunoaşte dreptul. de a se aduce res- 

tricţiuni la libertatea individuală în cazuri prevăzute de lege; 

or, expulsiunea străinilor e prevăzută prin o lege... Au însă 

"dr&ptate acei: publiciști care critică legea pe motiv că se lasă 

prea mult la aprecierea guvernului, ca în legea franceză. a 

suspecţilor: Așă cum e alcătuită legea din 18S],'un străin 

poate 'fi expulzat din simpla plăcere şi capriţiul ministrului 

„de interne, a prefectului de provincie, sau a poliţaiului; ex 

pulzaiea va fi legală, dar revoltătoare. Deşi s'ar zice că paguba 

nu-i mare, căci, e vorba de străini și că legile ţării trebuesc. 

făcute în interesul Românilor, arbitrarul însă nu încetează de 

"a fi condamnabil. Avem însă oarecari garanţii indirecte, cum 

e dreptul de interpelare, blamul pe care parlamentul îl poate 

: da unui ministru care. rău întrebuinţează legea. 

Dacă comparăm art. 11 al constituțiunei-noastre cu art: 

198 din Constituţia belgiană, vom vedeă că nu s'a reprodus 

la noi următoarele cuvinte „sub rezerva“ excepţiunilor stabi- 

lite de lege“, prin urmare, zic unii publicişti, legea de expul- 

zare e prevăzută împlicit în Constituţiunea belgiană, şi deci 

acolo'ea nu e ineonstituţională; la noi însă, prin faptul că sau 

suprimat acele cuvinte, ea nu 'şi are rațiune legală. Argu- 

mentul acesta subsidiar care se aduce pentru ineonstituţionă= 

tatea legei noastre de expulzre, nu e întemeiat, pentrucă. 

această rezervă e presupusă de drept, mai cu seamă când 

 



art. 13 ne spune că restrâugerile. divertăţii individuale se. pot 
face printr'o simplă lege. :.. -...... 

„198, Inviolabilitatea domiciliului. . 2 Art, 15 “din Constitu-. 
țiune conţine. o dispoziţiune a cărei „sancţiune o găsim: în 
art. 151 Codul penal. Trebue dar să alăturăm aceste texte unul 
de altul. Art. 15 proclamă: „Domiciliul. e > inviolabil. Nici o vi. 

prevăzute de lege, și potuvit for elor de ca prescrise Art. 
151, Codul penal: „Orice funcţionar-adniinistiativ sau judecă= 
torese, orice ofiţer de justiţie şau''de poliţie, orice comandant 
sau agent al forţei publice, care se va introduce î în-a sa calitate 
în:domieciliul unui: cetățean, în: contra "voinţei! acestuia, afară 
de. cazurile: prevăzute 'de lege, şi fără formalităţile-ce. ea 'pre- 
serie; seva „pedepsi... In acest articol țrebuese-subliniate cu: 
vintele: cetățean. şi domiciliu, cari mau-aci sensul comun. În 
dreptul: comun; prin: cetăţean înţeleizem per soana care se bu- 
cură .de drepturile civice, care poate să ia: parte la exeiciţiul 
suveranităţii, și, prin domitiliu înţelegein locul unde: cineva 
își are principala reşedinţă. In materia care ne preocupă, prin 
cetăţean înţelegem pe oricine, fie copil, femee, sau străin, jar 
prin domiciliu înţelegem locuinţa, casă cuivă,. fie reşedinţă 
principală, fie accidentală. Din punctul, de -vedere al materiei 
ce ne preocupă, cineva poate avea atâtea domieiliuri câte lo- 
euinţe sau case poate să aibă. 

Prineipiul inviolabilităţei domiciliului se deduce diri fap- 
tul că domiciliul fiind corolarul personalităţei omului, şi al 

proprictăţei lui, ar fi expusă siguranţa individuală nu numai 
la indisereţiunile şi atacurile particularilor, dar și la abuzul 
cercetărilor domiciliare ale puterei executive, în pretinsul în- 
teres al Statului. Liniştea, fericirea vieţei familiare, secretele 

„noastre, cari adesea trebuese uitate și înmormântate pentru 

totdeauna, ar fi periclitate fără această garanţie constituţio- 
nală. Stingerea focului Ja Osseti (Slavi) este o insultă: e 
„stingerea familiei“; la noi la ţară e un obiceiu, după care 
soacra care vrea să goncască pe nora din casă îi stinge focul. 
Cicerone în Pro domo zice: „Ce poate îi mai sacru şi mai. 
ocrotit de orice religiune decât locuinţa, fie chiar a celui de 
pe urmă dintre cetăţeni? Aci ne este altarul şi căminul şi pe- 

m
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naţii noştri; Aci- ne rugăm zilnic. Zeilor. Acest refugiu e atât 

de puternice încât nu este permis nimănui a ne scoate cu forţa 

din căminul nostru. Diferite texte din Digeste ne: spun că 

violarea domiciliului eră pedepsiti de legea Cor nelia de în- 

jurist). ” 
Prin inviolabilitatea domiciliului se înțelege: a) că nu 

se poate întră fără voe în domiciliul cuivă; b) intrat cineva 

fără voe, nu poate rămâne acolo; şi c) nu se pot întrebuinţă 

obiectele aceesorii cari ornează locuinţa, de către cel intrat. 

Inviolabilitatea domiciliului nu e decât o faţă a libertăţii 

individuale şi ca nu poate fi mai întinsă decât aceasta. Dacă 

libertatea individuală, după cum am văzut, e supusă la ristric- 

ţiuni, pentru acelaş motiv şi inviolabilitatea domiciliului nu 

poate : -fi absolută. Nici un cetăţean, sub pretext că domieiliul 

său e inviolabil, nu va putea să asigure impunitatea crimi- 

nalilor, sau să paralizeze descoperirea adevărului, constatarea 

probelor de eulpabilitate ale deliquenţilor. Noi nu cunoaştem 

astăzi dreptul de azil, care există altă dată. Inainte vreme, ! 

azil eră locul unde refugiindu-se un om urmărit de inimicii 

săi, sau chiar de autorităţi, găscă o imviolabilitate, o protec- 

țiune absolută. Astfel erau în vechime templele. Nu trebue 

însă să vedem o protecţiune dată criminalilor în acest sis- 

_tem de azil al celor vechi; trebue să vedem mai mult o pro- 

tecţiune hcordată nenorociţilor decât o adăpostire pentru cri- 

minăli./Astfel când Eschil conduce pe Orest în templul lui 

_ Apolon, îl consideră mai mult ca o vietimă dee: ât ca un cul- 

pabil. - 

„In evul mediu, Biserica deschidei locuri de azil în de- 

pendinţele sale, și pe acei cari se refugiau în aceste locuri în 

loc să'i extrădeze, îi judecau însuși clericii. Aci găsim origina 

jurisdicţiunilor celesiastice. Ă 

Locurile de azil în timpurile moderne sunt recunoscute 

- numai în materie politică. Toate statele civilizate consideră 

întregul lor teritoriu ca un loc de azil pentru refugiații po- 
ltiei, 

139, Extradiția Bxtradiţiunea e  vomiterea reciprocă ce 

1) V. Dig. Cartea 47. 1. 10, 1, a 

isi da fai dai 4 î “ice Ora du: a d. Riga Bă      
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își fac naţiunile-civilizate, când autorii unei crime sau' delict 
comis pe un teritoriu se refugiază pe un altul. Extradiţiunea' 

„nu se aplică faţă cu naţionalii. Aşă de exemplu, când un român 
comite o erimă înt'un stat vecin, şi se refugiază în ţară, el 
poate să fie pedepsit de autorităţile române; dacă legea noa- 
stră prevede cazul, nu poate însă să fie extrădat. Principiul 
acesta se-Justifică: sau naţionalul a comis o faptă care e pe- 
„nabilă şi după legea română și în acest caz îndată ce- s'a 
reîntors în patrie va fi pedepsit, sau a înfrânt numai legea 
străină, și atunci ar îi o crimă de a extrădă pe un Român carâ 
după legea patriei lui n'a făcut o faptă rea, e nevinovat. | 

E admis ca principiu de drept publie necontestat că ex- 
tradiţiunea nu poate aveă loc în materie politică, pentrucă în 
această materie, precum iun spus-o şi altă dată, nu e nici eri- 
minal, riici inocent, nu sunt decât învingători şi învinși. Cel 
care pare criminal astăzi, poate să devie ergu în urma unei 
schimbări politice. Cel condamnat înt'o ţară pentrucă -a 
atentat la fonna de guvernământ, poate să fie aprobat în pyini- 
cipiile luj de spiritul public al ţărei în care s'a refugiat. - 
"Puterea judecătorească împiedică în Anglia orice ac- 

țiune a puterii executive în materie de extradiţie. Coroana en- 
Sleză nu are nici o putere să retrimită în ţara natală pe un 
asasin, spre a fi judecat şi condamnat. Un criminal arestat” 
Şi care trebuie să fie predat autorităţilor ţării sale-cere un 
writ de habeas corpus. EI este adus înaintea Inaltei Curți şi 
acolo se examinează cu toată atenţia cazul şi dacă se constată 
că cazul său nu întră în prevederile Actului de extradiție, el 

este îndată liberat. Este lesne de înţeles, spune Dicey!), că 

autoritatea judiciară exercitată, cum ea trebuie să fie in- 
variabil, după regulele stricte ale legii, paralizează puterile. 
discreţionare ale Coroanei. e a 

Noi avem convenţiuni de extrădare cu numeroase state. 
440. Perchiziţiunile domiciliare. — Art. 15 are două părți: 

în partea întâi stabileşte regula, iax în secunda excepţiunea. 
Eixcepţiunile sunt prin natura lor restrictive; ele sunt fundate 
numai atunci când interesul general le reclamă și niciodată 

Îaman II 

1) Dicey: Introduction, pag. Ul.
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decât prin lege. Precum restricţinnile la libertatea individuală 

trebuese prevăzute în lege, tot astfel şi restrângerile la in- 

| violabilitatea domiciliului. Utilitatea restricţiunilor la învio-. 

 Jabilitatea domiciliului e evidentă. In altfel s'ar paraliză Jjus- 

tiția; făcându-se de multe ori imposibilă adunarea probelor de 

culpabilitate:și prinderea făcătorilor de .rele. Pe.de altă parte 

însă, vizitele domiciliare trebuese;: făcute: în mod cât.se poate 

mai puţin jignitor pentru cetăţeni, âşă, de” preferință ziua, și 

" percheziţiunea odată făcută; agentul să se retragă. E: 

Restrieţiunile la inviolabilitatea domiciliului sunt cele 

cari se găsesc -prevăzute de art. 35, 84, 85 şi 86, Procedura 

.. : Când “judecătorul de: instrucţie” crede: că pentru com- 

plectarea instrucţiunei e zecesară vizitarea domiciliului, pen- 

tru ca să-găsească elemente de convieţiune, atunci'el poate să 

facă o :descindere -la. domiciliu: Procurorul aie şi el acest 

drept, cu. deosebirea însă că pe când judecătorul de instrucţie 

are dreptul da. face percheziţiuni domiciliare de drept, ori de 

câte ori: crede că e trebuinţă, şi pe când el poate pătrunde ori 

"şi unde, procurorul” are acest drept decât în caz de flagrant 

delict, şi numai la locuinţa prevenitului, şi la locul unde:s'a; * 

“comis fapta. (art.:31 şi 35 Pr. pen.). ae 

cz «Are drept procurorul de a delegă facerea perchiziţiunei 

doimiciliare altor persoane? Din dispoziţiunile art. 49 şi 50 

Procedura penală rezultă că da. Trebue însă şi în caz de dele- . 

gaţiune, să fie vorba de flagrant delict calificat crimă. În ce 

priveşte pe judecătorul de instrucţiune, chestiunea de-a se:şti 

dacă el are dreptul de delegaţiune, e mai delicată. Se susţine 

întro: opiniune că judecătorul de instrucţie are acest drept 

ă fortiori, de oarece îl are procurorul. Opiniunea aceasta îmi 

pare greşită. Nu se poate argumentă dela dreptul procurorului 

la dreptul judecătorului de instrueţie, căci situaţiunea Procu- 

rorului. e cu totul excepţională: judecătorul de instrucţie nu 

va “putea: delegă “dreptul său. decât altui judecător de in- 

strucţie. In materie penală interpretarea. este restrictivă ŞI 

art. 86 acordă judecătorului de instrucţiune toate drepturile 

procurorului, afară de cele conţinute în art. 50. Ei bine, tocmai 

nu pot absorbi principiul. Consaerarea lor. nu se: poate face
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art. 50 vorbeşte de. dreptul de delegaţiune, deci art. 86. netri- 
meţându- -ne la, dânsul, nu putem conchide la dreptul de dele- - 
gaţiune. Apoi art. 80, în medie, permite delegarea numai în 
eeiace privește ascultarea mar torilor, nu însă Si „pentr u vizite 
domiciliare. - ; ; 

Judecătorul de instrucţiune, î în cazurile î în “care găseşte | 
că e loc la perchiziţiuni domiciliare, poate el să facă descinderi 
în timpul nopței, ori numai ziua? Art. 35 şi 86 din Pr. noastră 
penală nu disting, din contra, art. corespunzătoare franceze 

(36 și 89), de unde s'au luat articolele noastre, spun categorie 

că. judecățorii de instrucţiune trebue să facă perchiziţiuni în 

timpul. zilei. Din tăcerea codului: nostru nu reiese. nici” afir: 
mativa;: nici negativa. Ce vom facă dar în âs&mencă: 'situaţiune?. 
Vom zice că în această materie: judecătorul de. instrucţie vă 

trebui să fie cât se poate de discret, şi numai în cazuri cu totul 
escepţional de grave, când „ordinea „publică, e cu totul în pe- 
ricol, să se 'facă vizite domiciliare în timpul nopței.-De altfel 

chiar procedura penală în art..590 conţine. o dispoziţiune.care 

ne îndreptățește a crede că în cazuri extreme vizitele. dommi- 
ciliare se pot face şi noaptea. E vorba de cazul când se va face 

"o sechestrare a unei persoane de către-un particular, şi pentru 
a face să înceteze sechestrarea, judecătorul de instrucţie:se 

poate introduce chiar noaptea în localul unde se găseşte per- 
soana sechestrată.:In alte cazuri mai puţin urgente, :judecă- | 

torul de instrucţie va face să se înconjure casa-de forţa. puz 
Dlică până dimineaţa, pentru ca să. nu se poată nimeni sus: 
trage din domiciliu, şi a ridică eu sine acte trebuincioase in- 
strucţiunei. Acesta e sistemul care cu deosebire se praetică î în 

Englitera. | 
A dona escepţiune adusă principiului inviolabilităţei do- 

miciliului e.prevăzută de art. 50, care: permite oficerilor po: 

liţiei judiciare percheziţiunea în caz de flagrant delict. În 
adevăr art. 50 se referă la art. 31; ori acest articol presupune 
flagrantul delict, 

"A treia escepţiune e în favoarea agenţilor puterei exe- 
cutive, cari pot intră în locuinţa cuivă, în oarecari cazuri de- 
terminate de lege. Astfel agenţii însărcinaţi cu facerea tablou- : ==: 
rilor de statistică pentru: populaţiune, cei însărcinaţi cu exe-
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cutare deciziunilor judecătoreşti, cei însărcinaţi cu consta- 
tarea contrabandelor:: vămi, băuturi: spirtoase, tutun, ete... 

Englezii ţin foarte mult la inviolabilitatea domiciliului. 
Când am studiat istoria constituţională 'engleză am spus că 
acolo domiciliul e considerat ca o cetate întărită și am citat 
Îrmmoasa parafrază a Lordului Chatam. Am văzut de ase- 
mene cazul jurnalistului Wilkes, care fiind fost ilegalmente 
arestat şi făcându-i-se percheziţiuni contra legci, a obţinut 
despăgubiri însemnate. In Anglia percheziţiunile nu se pot 
face decât în virtutea unui mandat numit search acarrant. O 
curte de justiţie a hotărit la 1766 că autorizărea de a se căută 
la domisiliu fiind compromiţătoare, nu se poate ordonă dacă 
nu s'a stabilit mai întâi. culpabilitatea posesorului, cel puţin 
în mod oarecum presumtiv.: Vizitele domiciliare nu se pot 
face noaptea decât în cazuri de urgenţă şi când e vorba de a 
intră într'un loe bănuit, de categoria -cărora sunt o mulţime 
în.Londra. Pentru executarea condamnaţiunilo» civile, şi chiar 

„Pentru constrângerea „corporală, în Anglia, nu se pot sparge 
uşile, dacă sunt îrichise.. Va trebui. să se aştepte până se vor 
deschide de bună voie. a 

”. In Germania, în caz de urgenţă, chiar agenţii polițienești 
pot face perchiziţiuni. DI - 

441. Nimeni nu poate fi sustras dela judecătorii ce'i dă legea.— 
Art. 14: „Nimeni nu poate fi sustras dela judecătorii ce'i 
dă legea, contra voinţei sale“. De_acest art. trebue să 
apropiem și art. 104 şi 105. Scopul art. 14 e de a: îm- 
piedică . ereaţiunea  comisiunilor și judecătorilor  extraou- 
dinari sau ad-hoc, pentrucă aceste tribunale sunt un mijloc 
întrebuințat pentru a obţine o pedeapsă sigură, fie şi în cazul 
de neeulpabilitate, cu deosebire în materie politică. Autorl- 
tatea contra căreia se dirigeă atentatul, în beţia răzbunării ar 
vecurge totdeauna la acest mijloc. Cei învingători, ca să Con- . 
damne mai sigur pe învinşi, îi judecă prin judecători numiţi 
într'adinș, oameni hotărâți de mai înainte ca să condamne. 

Ca să împiedice asemenea arbitrariuri şi persecuţiuni, 
Sau înseris art, 14, 104 şi 105. Să se noteze în art. 14 cuvin- . 
tele: judecătorii ce'i dă legea, şi cuvintele: contra zoinței sale. 
În art. 58 a] Constituţiunei franceze din 1330, găsim cuvintele
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de „judecătorii săi: naturali; expresiuni: pe cari: de altmintrelea: 
le auzim mai des întrebuințate î în vorbirea: zilnică, în locul 
celor dintâi. Sar. păreă că e acelaş lueru; în realitate însă e. o 
diferinţă, şi modul de a se exprimă al Cons stituţiunei noastre, 
e nai corect. Judecători naturali nu e cevă precis, determinat; 
lesne sar putea susţine prin interpretare că Judecători natu- 
vali sunt și cei ad-hoc, escepţionali. Judecătorii cei dă legea, 
din contră, sunt cei anume fixați prin o lege, așă încât chiar 
în cazurile când. ne găsim în necesitatea de-a fi. judecaţi de: 
judecători cari sunt în afară de dreptul comun, acești judecă: 
tori sunt constituţionali şi 'competinţi, dacă jurisdieţiuinea lor: 
e stabilită prin vo lege -înainte de comiterea faptului. Voi 
cită câteva cazuri de instanţe judecătoreşti eseepţionale, în 
cari cu toate icestea, mdecătorii trehuese să fie: consideraţi ca: 
judecători naturali, legali pentrucă sunt prevăzuţi de: lege. 
Aceste cazuri sunt următoarele: 1) Art. 101 şi urm. din Con- 
stituțiune, care dispune că miniştrii daţi în judecată se judecă. 

de Curtea de easaţiune; 2) Juridicţiunile militare, instituite în: 

virtutea Codului penal militar. A se nota art. 18 constat.; 3) Art. 
493—014 C. pr. pen. relative la judecători și agenţii juidecă- 
toreşti, nu-şi cei administrativi, pentru fapte comise în exei- 

ciţiul funeţiunei:lor;-4) Art. 515—521 Pr. pen. pentru-desor- 
dine în sala şedinţelor; 5) Art. 305—315 Pr; e. privitoare la: 
acţiunea recursorie contra judecătorilor; 6) Dispoziţiunile din 

legea Curţei de casaţie şi art. relative la membrii.de casaţiune: 
daţi în judecată; 7) Art. 14 legea din 24 Ianuarie 1864, pentru: 
membrii Curţii de conturi; 8) Jurisdieţiunea tribunalelor: mi:: 
litare în caz de proclămare a stărei de asediu;.9) Juriul î în 
materie de crimă sau. delict prin presă. . i 

In art. 14 există cuvintele. contra-voinței. sale, Sar păreă 
că, cu voinţa sa, cinevă poate să fie sustras dela judecătorii 
ce'i dă legea. Această interpretare-ă contr ario; dusă prea de- 

- Parte e greşită. Numai atunci poate cinevă să fie: sustras cu 
voinţa sa dela judecătorii naturali, când nu e vorba de' o de- 
rogare la competința de ordine publică a-judecătorilor: aşă.de 
exemplu, în materie de delicte politice, în materie. de. presă; 
chiar.cu eonsimțimântul delicuentului nu poate să fie judecat 
cinevă de tribunalele ordinare. -Dispoziţiunea- art. 14. trebue-



A 

restrânsă la ipotezele prevăzute de. procedur a civilă, după. 
'care părţile, printr'un act stipulat mai dinainte, pot să regle- 

menteze judeear ea litigiurilor lor de interes privat. 

- ŞV. PEDEPSELI, 

442. Pedepsele nu pot fi înființate decât în puterea legii.— Art. 16 
dispune: Nici o pedeapsă nu poate fi înființată, nici aplicată, 

decât în puterea: unei legi. Art. acesta, găranţie a libertăţii in- 
" dividuale, are scopul de a înlătură arbitrarul. El e 'o consecință * 

a principiului separaţiunei puterilor. Fără art. 16. puterea 
executivă sar crede în drept să stabilească: pedepse -ad-hot, 

“sau .ad hominem şi puterea judecătorească, suveri anmente: 

arbitrară, ar înflige pedepse, când ar voi şi cum ar voi, fără; 
să se preocupe dacă în acel eaz legea prevede-aşă pedeapsă, şi 

„fără să cerceteze dacă: sunt; sau nu întrunite elementele de- 

lictului, cerute pentru ca faptul să fie pedepsit. Or, earaete- 

rizarea ăcţiunilor. noastre, determinarea pedepsei ce ele me- 

„zită, cad sub domeniul legiuitorului, iar.nu al judeci ătorului, 
şi trebue să fi” fost stabilite înainte de comiterea faptului. 
Altfel la câte pericole n'am fi expuşi, când faptele noastre, 
astăzi perfectamente legale, ar fi: mâine 'declarate cu putere 
retroactivă pasibile de pedeapsă? La principiul acesta că fap- 

"tele cari sunt pedepsibile trebuesc să fie mai dinainte preci- . 
zate în lege, există o singură escepţiurie, care însă a dispărut 
prin facerea legei de responsabilitate ministerială: Art. 102 
din Constituţiune dă dreptul Curţei de casaţie — până la fa- 

“cerea unei legi de responsabilitate ministerială — casă ca- 

racterizeze delictul imputat ministrului dat în judecată şi să 
determine pedeapsa. Cu alte cuvinte, “după art. „102, Curtea 
de casaţie nu este numai o Inaltă curte de justiţie şi casaţiune . 

dar şi o curte judecătore ască cu u puteri legiuitoar 6, o curte de 

căracter politie. :- în - 

Art. 16 nu zice că orice pedeapsă ivebue să fie pronun- 

țată, promulgată prin: lege, serisă într'o lege. Art. 16 cere 

numai ca ea să fie înfințată şi aplicată în puter ea unei legi. 

Aşă încât se poate toarte bine ca pedepse cari nu sunt anume 

promulgate întw'o lege, cu toate astea să - fie foarte legale şi” 
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obligatorii: de exemplu, când sunt.prevăzute de regulamente 
făcute în virtutea, în puterea unei legi. Astfel vom vedeă că 
după art. 74 și 100 din legea-comunală consiliile comunali 
pot face regulamente în cari se prevăd contravenţiuni ce se 
pot pedepsi eu pedepsele prevăzute în aceste regulamente sau 
în Codul penal. - Sa a a 

143. Confiscarea averilor, bunurilor. — Confiscarea averilor 
e atribuirea făcută Statului a bunurilor unui particular, Des- 
fiinţată prin art. .17 din Constituţiune, ea eră' altădată un 
mijloc de înavuţire contra persecutaților cu. deosebire” din 
punctul de vedere religios. Confiscarea bunurilor poate să fie 
de două feluri: generală sau specială. Confisearea' generală e: 
cea care: izbeşte patrimoniul întreg, sau 0 quotă parte din- 
trînsul. Confisearea. e specială atunci când izbeşte un. lueru. 
determinat, de-ex. corpul delictului. Art. 17 deşi nu face acea 
stă distineţiune totuşi el nu vizează decât confiscarea generală, -: 
fără să prohibe confiscarea specială. Şi nici n'ar fi fost .ra- 
ţional să facă aceasta, căci iată, de pildă, arme sau substanţe 

otrăvitoare cu care să atentează la viaţa cuivă; ce e mai firesc | 
„decât o imediată. confiscare?  Confisearea generală e însă - 
cu drept cuvânt prohibită de Constituţiune, căci este o pe- 
„deapsă de care ar suferi alţii decât cel vinovat, mai ales fa: 
milia lui. Art. 37 din Codul penal nu lasă nici 'o îndoială asu- 
Pra distineţiunei ce trebue făcută, în privinţa dispoziţiunilor 

art. 17 dn Constituţiunie. Amenda e și dânsa un fel de confis- - 
care făcută în profitul Statului a: unei părţi -din averea 

cuiva. In Codul nostru penal, amenda nu prea are caracterul 
"Proporţionalităţii, și -fiind lipsită. de acest caracter, poate să 
lovească de multe ori mai aspru pe cel avut decât pe cel sărac. - 
Rămâne însă la -facultâtea judecătorului ca prin aplicarea 

„dreptului disereţionar de a.o pune întie un maxim şi un mi- | 
nim, să condamne pe cei avuţi la amenzi mai însemnite decât 

bunurilor, | a | Re 5 
* Motivul pentru care Constituţiunea noastră, după exem-, 

Plul belgian şi fraiicez, a suprimat dreptul Statului de a con- 
fiseă. în profitul său averea celor condamnaţi, e dar ca să în- 

Pe cei săraci. In Anglia e încă permisă confiscarea generală a - 

. -- e 
Lia)
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piedice spiritul” de cnpiditate şi răzbunare” şi -să-pue la adă- 

postul .unci. pedepse nemeritate familia, copiii delieventului. 

- 444. Pedeapsa cu moartea.—. Art. 18 conţine o dispoziţiuni€ 

de caracter penal: pedeapsa morței nu se-va pute reînființă, 

“afară de cazurile prevăzute în Codul penal: militar, în timp 

de război. Care sunt motivele pentru care pedeapsa eu moarte 

nu e. admisă în sistemul legislaţiunei noastre? Tia această 

chestiune i se răspunde cu .deosebire în studiul „pedepselor, în 

- dreptul penal. Nu voi intră prin urmare în cercetarea ei. Art. 

18 -conţine cuvântul reînființă, ceeace dovedește că altă dată 

a existat la noi pedeapsa «CU moarte, şi cu. deosebire în Mol- 

dova-s Sa practicat mai mult, 

. Escepţiunea acordată în. ultimele cuvinte ale art. 18 se 

justifică. prin Împrejurările - escepţionale ale unei stări de 

război, când-o severitate expeditivă Și În “adevă ir exemplară 

se impune, - 

sv LIBERTATEA MUNCEI ȘI DREPTUL DE PROPRIETATE: , 

445. Ce înţelegem prin. muncă.— In firea- omenească există o 

inițiativ ă de: întreprindere şi de: răspundere, pentru care li- 

bertatea este absolut necesară. "Această tendinţă” omeneiscă 

se manifestează prin: muncă. Prin muncă înţelegem deci si- 

linţele prin cari omul concentrând inteligența și forţele sale, 

o supune. domeniului său, și satisface astfel trebuinţele con- 

servaţiunei. şi perfecţiunei sale sub raportul material şi inte- 

lectual. Sub raportul material, individul ca homo economicus, 

este. îndreptăţit 'să'şi: :satisfacă 'toate trebuințele economic6: şi 

apetiturile sale: Libertatea. muncei nu €: decât libertatea: îndi- 

viduală considerată în: raport cu lucrurile: 2 

Tradiţiunea biblică „vei trăi prin. sudoarea. frunţei tale“ 

ne arată că munca e'o suferinţă, « că € o. pedeapsă impusă Qinu- 

lui pentru nesupunerea ui). a - 
: i 

1) Psihologiceşte poate că legenda biblică are dreptate. "Omul nu 

iubeşte munca, nici a mușchilor, îici-a crecrului“;. În .ovreiască veche: 

assab = = muncă, durere. tvsua: = a suferi, a munci.  - 
Obiceiul muncâi e rezultatul civilizaţiunei. Nu râd fundată această 

loorie a lui Fereiro (Legile psichologice ale simbolismului). Dcgeneraţii 

nu muncesc. sunt leneși. Aşă dar omul plin de viaţă, are activitale . 

„ munceşte. (Ferciro, pag. 15). ) 
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„: Rațiunea, din .potrivă, .ne arată libertatea de a munci, 

munca, nu ca. o pedeapsă, -ci ca o manitestare-a personalităţei: 

noastre; nu ea 0 suferinţă, ci ca un mijloc de fericire, Ade- 

vărul nu € în tradiţiunea biblică, ci în ceiace ne spune raţiunea. 

Munea pentru om e un dar, o binefacere, nu un blestem, pen- 

trucă numai graţie muncei omul poate să devie stăpânul na" 

turii şi să ajungă la civilizaţiunea. care'i procură atâtea mul- 

țumiri şi juissenţe. Prin muncă omul transformă materia, fă- 

cândo utilă trebuinţelor sale; el o uneşte cu. persoana să, 

fuzionează forţele lui cu forţele materiei și dă naştere proprie- 

tăței. De aci cuvintele „al meu“, pentrucă în lucrurile apro- 

piate, cul meu se confundă oarecum cu materia ce posed.. 

libertatea muncii este garantată. O chezăşie a acestei 

libertăţi o găsim în Legea în contra sindicatelor din 20. De-: 

cembrie 1909. Această lege pedepseşte pe oricine, care prin 

violenţă sau amenințări va provocă sau va face să dureze o în- 

cetare parțială sau totală a muncii, pentru a impune fie niun- 

citorilor, fie antreprenorilor sau patronilor, o mieşorare sau 

ridicare de salariu, sau convenţii diferite de acelea adoptate 

până atunci. .. DE 

"Dacă acei ce stau făcut culpabili de acest deliet nu fae 

parte din personalul 'stabilimentului în care sa produs greva, 

ci se vor pedepsi cu maximul pedepsei. 

Această lege, votată în urma atentatului făptuit în 1909, 

în potriva unui ministru liberal, de către sindicalistul Jelea, 

face parte din seria de măsuri represive, pe care guvernul 

le-a luat cu acel prilej spre a se nimici mișcările turbulente 

“şi din ce în ce mai agresive ale-uvrierilor din Bucureşti sin- 

dicalizaţi. E o lege făcută în scop de a împiedică grevele, pe 

care însă chiar autorii legei pomenite nu sau. dat în lături 

să le încurajeze, altădată, chiar în instituţiunile Statului. 

„446. Munca şi proprietatea. — Din acest raţionament con- 

chidem că dreptul de a munci, şi facultatea de a'şi apropiă ma- 
teria, adică dreptul de proprietate, sunt două expresiuni sino- 

nime. Astfel înţelegem cum inviolabilitatea proprietăţei co- 

respunde eu libertatea muneei, cu inviolabilitatea persoanei. 

„Proprietatea pe lângă cele ce am arătat mai înainte nu e 

„alteevă decât aplieaţiunea libertăţei omului, munca. E ade- 

&29:8 - | ia - aa
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“vărat că fiecare poate să'şi facă următoarea obiecţiune: 
_ În experienţa zilnică se vede de multe ori că averea nu se stă- 

pâneşte de cei cari muncesc; din potrivă, vedem în fruntea 

averilor mari stând oameni cari nu şi-au dat osteneala să le 

producă, prin urmare întregul raţionament pare a cădeă: cum 

proprietatea este expresiunea muncei? Noi însă nu afirmăm 

că munca și Justiţia prezidă la distribuirea averilor, ci că 

averea e produsul muncei; că se întâmplă că averea, care e 

produsul muncei, să meargă la cel care n'a muncit, aceasta e 
altă chestiune. Ceiace vrem să dovedim noi, e că orice avere e 
rezultatul muncei, deși nu se găsește totdeauna recompensat 

cel care a muncit. Principiul utilităţei sociale poate cere ca cel 
_care ma muncit, copilul, să se bucure de averea tatălui care 

a muncit. 
Fundamentul proprie tăţei nu e prin urmare legea, cum. 

credeau jurisconsulţii romani, şi cum susţin socialiștii. Legea 
stă în legătură cu proprietatea însă nu ca o cauză generatrice, 

ci ca o garanţie a proprietăţii. Dreptul de proprietate e un drept 
natural, fiindcă fundamentul său, libertatea, este naturală. 

De îndată î însă ce o proprietate, avuţia, numai este rezultatul 
muncei, ea poate fi legală, dar încetează de a fi naturală. De 

ex. moștenirea. După cum libertatea unui om se întinde până 
unde începe libertatea altuia, tot astfel dreptul de proprietate 
se va întinde până unde începe dreptul de proprietate al al- 

tuia. Omul va: putcă aplica personalitatea sa asupra oricărui 

lucru asupra cărnia o altă personalitate nu e aplicată (res nul- 

lius). La început lucrurile nullius erau foarte numeroase. Din 
ce în ce devin mai rari. Evreii şi Romanii primitivi nu cuno$- 
teau proprietatea funciară. Aceasta însă nu însemnează că 
faptul material al „ocupaţiunei“ poate servi de bază proprie- 

tăţei; ocupaţiunea este un fapt brut, un semn al posesiune, . 

Şi nimic mai mult. Pentru a face din proprietate un drept, ne 
trebue mai mult decât un fapt, ne trebuie un principiu. Ocu- 

paţiunea e în adevăr o muncă, până la oarecare grad, dar 0. 
repet, până la oarecare grad, căci muncea se prezintă sub mai 

„multe faze: a) alegerea obiectului muncii, de pildă alegereu 
bucății de pământ de cultivat; b) ocupaţiunea, apărarea locu- 
lui ales, cu -intenţiunea de apropriere a obiectului muncei; 
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e) curățirea lui, exploatarea. Numai când ajungem lu această 
ultimă fază, se poate recunoaşte legitimitatea proprietăţei; 

ocupaţiunea singură e insuficientă; ea nu poate fundă pro- 
prietatea. Astfel încetul cu încetul s'a format sentimentul de 
respect al proprietăţii altuia ţinându-se seamă de sacrificiile 

ce-a trebuit să facă primul ocupant pentru păstrarea lueru- 

lui său. Si | | 

Proprietatea născută din ocupaţiune, mai târziu din cu- 
cerire;, a intrat întw”o nouă fază, aceia a schimbului. 

Statul, ca şi particularii pot ocupă an res nullius şi pot 

ajunge la usucapiune printr'o posesiune utilă (animus do- 

mini), căci Statul are şi el drepturi patrimoniale şi exercită 

autoritatea sa prin cgeace Bluntsehli numeşte Landherrs- 

chaft, adică un fel de suveranitate teritorială. Fiste ceeace eră 

proclamat ca un principiu în dreptul roman după care res 

nullius, aparținea primului care îl ocupă, cetăţean şau pere- 

grin, principiu care este recunoscut. în legea austriacă, prin- 

cipiul  apropiiaţiunilor bunurilor vacante  (freistehende 
sachen). | 

441. Garacterul proprietăţii. — Principiul proprietăţii fiind 

munca, adică aplieaţiunea libertăţei, inteligenţei faţă cu ma- 

teria, iar inteligența omului şi munca fiind calităţi indivi- 

“duale, rezultă că întâiul caracter şi cel mai esenţial al pro- 

prietăţii, e de a fi individuală prin natura-sa, iar nu colectivă. 

Proprietatea fără caracterul individualităţii nu e o adevărată 

proprietate, de aceia și legislaţiunile tuturor ţărilor civilizate 

i-au recunoscut acest caracter. Am văzut că sunt şi proprietăţi 

colective, fie publice, ale statului, ale comunelor, fie private, 

ale altor persoane morale. In aceste cazuri însă proprietatea 

se_ bazează pe lege, nu pe. miiiică. Când, spre exemplu, ni se 

„Spune că aşezămintele Brâncoveneşti au moşii, proprietatea 

aceasta nu e individuală; în acest sens nu putem determină 

care anume persoană le deţine, e însă exclusivă, pentrucă ni- 

meni nu poate să se amestece în această proprietate a unui 

stabiliment publice. De asemenea când ni se spune că Statul 

are domenii, avem iarăşi un 6xemplu de proprietate colectivă. 

Aceste proprietăţi colective cum am zis, au ca origină legea. 

Fa formează, ea crează aceste persoane morale, de aceia le 

4
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şi poate reglomentă condiţiunile de existenţă, şi decretă chiar 

suprimarea lor. De, aci mai reiese că secularizarea averilor 

mânăstireşti e legală întrucât nu sa violat dreptul de proprie- 

tate al unei persoane individuale, ci, s'a. restrâns dreptul de 

proprietate al unei colectivităţi. Această teorie a fost susținută 

şi în 1879 de căt: e Thouret, când s'a-decretat să se pună la dis- 

poziţiunea naţiunii toate bunurile ecleziastice. Colectivitatea 

existând prin lege şi drepturile. fiind afirmate prin lege, ur- 

mează că legea chiar le poate reduce sau nimici. .egca română 

asupra secularizărei averilor mânăstirești. e din 17 Decembrie 

1863. Şi azi secularizarea, unor averi a per soanelor legale nu 
e supusă art, 19 cerut, căci aceşt art. n'a abrogat art 475 

codul civil. | 

| Sunt publieişti cari au negat leg oalitatea proprietăţii in- 

dividuale. Teoria lor .se .resumă în acel adagiu clar şi concis 

„la proprietă esi un vol“. In genere se crede că aceste cuvinte 

au fost spuse de Proudhon, însă această paternitate: nu e ceă 
adevărată, căci expresiunea se datorește lui Brissot (în 1780), 
și o găsim în cercetările sale filosofice asupra dreptului. de 
proprietate și al hoţiei considerată în natura sa. Brissot a zis: 

„la proprietă exclusive est un vol dans la nature“, de urle | 

prin .abreviaţie “a format adagiul atribuit, lui Prondhon. 

Chiar această doetrină a lui Brissot ne dovedeşte că pro 
prietatea capitalistă nu e o hoţie, ci produsul muncei, căci 
din: momentul ce. se susţine că e hoţie, că s'a furat dela cinevă, 

va să zică acel cinevă eră proprietar, | 
“Un alt caracter al. proprietăţii e de a fi permanentă, 

eternă, de a fi transmisibilă din om în om, cu voinţa sa,în 

momentul creațiunei, | . 
AL treilea caracter, e Va fi ineg ală. Acest caracter nu 

este recunoscut, în special de scriitorii socialişti care spuneau 
că proprietatea hereditară şi. proprietatea capitalistă nu sunt 
justificate prin muncă. D. Duguit întemeiază proprietatea pe 

utilitatea ei socială, şi deci după d-sa legiuitorul poate să-i 
aducă tot felul de restricţiuni. Dacă oamenii ar aveă facultăţi 
egale, Şi ar munci în acelaş chip, în aceleaşi împrejuri ări, ne- 

apărat că Şi proprietăţile ar fi. egale; am arățat însă când am 
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voibit despre egalitatea de drept,:că nu aceasta e rtalitatea 
luerurilor. . | i: 

Utilitatea socială a proprietăţii: e evidentă. Faptele de . 

toată: ziua ne' demonstră că pretutindeni unde proprietatea! 
n'a: fost reeunoseută şi garantată, găsim mizerie, iar progre- 
sul şi fericirea numai acolo unde se respectă dreptul de pro- 
prietate: aşă că proprietatea “este un element esenţial de ci- 
vilizaţiune. | , a 

448. -Origina proprietăţii. — Observând "mersul istorie al 
dreptului de proprietate, vedem că proprietatea mobiliară a 

precedat pe cea imobiliară. Şi e firesc. Omul având să lupte 
contra obstacolelor din afară, a căutat mai întâi să-şi Apro- 
pieze acele lucruri mobile absolut indispensabile existenţei 
sale. De altfel, la început, proprietatea nu e probabil că a: fost 
individuală, -ea sa manifestat sub forma comunismului pe 
care-l găsim întrucâtva la Ebrei şi la Sparţiaţi. i 

Scriitorul italian Lombroso, susține că origina justiţiei. 
e chiar origina proprietăţii. Din momentul ce indivizii unui 
trib au început să-și aproprieze fiecare bunuri necesare vieţii, 
cei puternici atacau pe cei slabi, răpindu-le proviziunile, şi 
atunci sa năseut ideia justiţiei. Justiţia nu ar pureede prin 
urinare dint”un simţământ - priori, ci dintwo necesitate 
de fapt. In sistemul organizaţiunei noastre sociale justiţia 

"- este garanţia libertăţii. | | 
"Romanii sunt cei cari au creat pentru întâia oară un re- 

sim solemn pentru proprietatea teritorială, garantând-o ce- 
__tăţenilor romani, şi. concentrând-o în mâinile capilor de 
“familic. Sub învâurirea creştinismului, proprietatea s'a des- 
voltat alături 'cu libertatea. Din această cauză ea a intrat înti”o 
nouă fază: a perdut caracterul său de drept exclusiv al cetă- 

tenilor, şi s'a proclamat ca drept al omului. “Teoria crești- 
nismului e mult: mai conformă cu principiile de drept natural, 

ăei proprietatea fiind conseciriţa muneei, nu trebue recunos- 
cultă numai cetăţenilor, ei tuturor. celor cari muncesc. Vom 
vedeă însă că în privinţa aceasta se adue restrieţiuni chiar. de 
Constituţiunea noastră, în privinţa proprietății „teritoriale, 
de oarece dânsa nu se recunoaşte decât Românilor, iar nu şi 
sireinilor, e



902 

Feudalitatea . confundă - proprietatea cu suveranitatea 
teritorială, | | i atu 

. Graţie descoperirilor celor noi, proprietatea mobiliară 
a luat un foarte mare avânt, şi în faţa acestei stări de lucruri 
găsim o nedreptate în legile privitoare la -regimul proprie- 
tăţii. E adevărat că se recunose multe drepturi exclusive 
proprietăţii imobiliare, dar în schimb i se impun pre multe 

„Sareini în raport cu proprietatea mobiliară. Pe când averea 
“mobiliară nu este isbită decât de un impozit minim!), pro- 
prietarii de fonduri imobiliare plătesc dări grele. „: 
„449. Critica: proprietăţii individuale. — -Unii au „combătut 
proprietatea individuală pe motivul că: ea. ar fi cauza mize- 
riei. Inegalitatea socială la care ea dă naştere, ar fi condam- 
nabilă nu numai în teorie, căci se violează principiul sfânt. al 
egalităţii, dar şi funestă în fapt, împărțind societatea în: să- 
raci si bogaţi, deşteptând. într'unii invidia şi ura, iar în alţii 
disprețul și -asnprirea.. Suprimarea proprietăţii individuale 
şi înlocuirea ei cu o proprietate colectivă este scopul doetri- 
nelor socialiste, comuniste, coleetiviste. .. i 

“Antoine Menger?). vede în “proprietatea comună, re- 
prezentată prin comunităţile socialiste care există în America 
de Nord, „o producţiune comunistă” dar nu vede nici. 0 
urmă .a dreptului le produsul întegral al muncii. Invăţatul 
profesor susţine măsura juridică de a se împiedică cu orice 
preţ profitul fără muncă. a a a 

Intre ucei care exploatează imense capitaluri fără să 
muncească sunt numeroșii ebrei-capitalişti. Sombart într'o re- 
centă carte. Der moderne Kapitalismus? ) cercetează toate cla- 
sele care s'au grăbit să întocmească acumulări capitaliste pre- 
cum şi sursele istorice ale acumulării. , 

Acumularea capitalistă provenită din- plus valută, este 
întemeiată pe eea mai nedreaptă repartiție socială, întrucât 
————— 

  

A !) Legea pentru impozitul usupru venitului capitalului mobiliar din 
23 Fevruarie 1906 (mod., 14 Martie 1906). 

2) Ze droit au produit integral du travail. 1900. 
- 4) Leipzig. 1902..2 vol. Apud: G. Platon. Pour le droit naturel. 1912. 

Pag. 25, ssq, 

 



muncitorul nu profită de produsul integral al muncii sale), 
strigă doetrinarii, socialiști. Aa 

Toate aceste diferite teorii sunt cuprinse în denumirea 
generală de socialism, care în Genmmania sia mai ramificat, 

" înti”o specie nouă, socialismul de stat, o scoală ce subordonă 

en totul pe individ Statului. De altfel încă din vechime s'au 

adus atacuri în potriva proprietăţii: Aşă, când ne-am ocupat 
cu. doctrinele filozofice ale dreptului constituţional, am :văzut 

că în sistemul lui Platon, proprietatea e viu comentată. In 
timpurile” mai recente, în secolul XVI, Babocuf, Campanella 

în opera sa: Cite du Soleil, 'T. Morus în Utopia. Jacobinii 

revoluționari au fost dintre cei mai înfocaţi partizani ai su- 

presiunei proprie tății individuale. Nimeni, susțineau ei nu 

a putut să-și. apropie fără crimă bunurile pământului sau ale 

industriei. In timpul Convenţiunei găsim în Franţa un partid 

politic numit: La Montagne, care propagă aceleasi idei. Cu 

câtevă decenii îndărăt există în Franţa doctrina Saint-Simo- 

nienilor, „care propuneau organizarea societăţii sub forma 

unei „colectivităţi conduse de oamenii cei mai capabili în 

ştiinţe, arte şi industrie. Aceşti: conducători ar formă un fel 

de -sacerdoţiu, de preoţie. Preotul cel mare ar dispune de toate 

capitalurile. şi produetele, şi le-ar distribui fiecărui după me- 

ritele sale. Această doctrină s'a agitat mult sub: Louis Phi- 

lippe, şi desbaterile ideilor ei au fost duse chiar înaintea in- 

stanţelor: judecătoreşti. 

Intre aceştia Fourier?) corbate doctrinele politice şi li- 

bertăţile garantate pir Declaraţiunea drepturilor, şi opune 

doctrinele sale economice. In starea naturală sălbatieul are 

dreptul să peseniască, să enleagă fructele şi să-și pască tru- 

pele pretutindeni după placul său. Inti”o stare socială or- 

unizată, nu mai poate. fi vorba ca omul să se poată bucură 

de. drepturile sale economice Înndamentale și ele trebuie .să 

fie înlocuite printrun echivalent. Și acest echivalent este nu- 

mit: de Fourier când drept la muncă, când drept la un mini- 

- mun de existenţă. i 

  

"1 Karl Marx: -Das. kupital. | 3 
2) Traite de Passocialion domestique-agricule. 1522.
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"“O'obiecţiune în adevăr puternică ce se formulează contra! 
proprietăţii e cea următoare: întrucât proprietatea "are de 

origină munca, ca trebue să fie respectată, dar din momentul 

ce munca nu 0 mai găsim ca cauză generatrice, dreptul de 
proprietate trebue să înceteze. De exemplu: cel ce munceşte 

pământul are drept incontestabil de proprietate asupra fruc- 
telor 'cari sunt rezultatul ostenelelor lui, nu însă şi asupra 
fondului teritorial care nu e produsul muncii omeneşti, ci un 
capital comun tuturor. La aceasta răspundem: din momentul 
ce se recunoaşte dreptul de : proprietate asupra fructelor, 
implicit suntem siliți a admite şi proprietatea fondului, căci 

_cum se vă determină în fructe un echivaleul exact al muncii? 
Când se produce fructele? Cât timp durează? Până când ai 
dreptul să recoltezi fructe? Când cinevă voeşte să-şi planteze 
o pădure de stejari, cine poate spune câţi ani de zile, cât timp 
va aveă drept să se bucure de fructele muncii sale: care e 

450. Consecințele ideei suprimării proprietăţii individuale.— 
Ple And dela ideia care -suprimă proprietatea individuală, 
ajungem la ideia că dreptul de a testă şi moşteni. trebue ase- 
menea să fie suprimat; dacă din potrivă admitem proprietatea 
individuală, admitem şi dreptul de a testă şi moşteni, pen- 
trucă proprietatea. nu e complectă fără dreptul” de folosință 

ŞI transmisiune, Pentruce un bun ar încetă de a face parte 
din. patrimoniul meu, dacă se întâmplă să încetez din viaţă? 
Odată ce proprietatea are principiul său generator şi: funda- 
mental în raţiunea lucrurilor, nu e nici-un motiv ca să, res- 

Sem prietate la arbitrarul soartei şi la Îîm- 
Prejurările cari fixează durată vieţii. Copii represintă Pe părinţi și sunt mijlocul de continuitate al omenirei. Dacă 
Dot da bunurile mele. cui vreau, pe când trăesc, de ce să nu 
de most APĂ încetarea mea din viaţă? Suprimând dreptu, 
tatea mat | e E Primăm însăşi familia, căci îi luăm con în 

iaterială, ceeace îi asigură conservarea și “amelio varea ei. So Ă | ” 
Karl Marx și En SU . els studiază principalmente una din formele venitului fă S acei ă muncă, adică profitul eapitalului. In
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Manifestul “comuriisti):-ei propun măsurile: necesare” pentiu 

a:suprimă plus valuta, baza orgănizării economice capitaliste. 

Anume: expropierea proprietăţii funciare şi confiscarea ren- 

tei funciare în profitul statului; impozitul progresiv; abo- 

Jivea, heritagiului; confiscarea; centralizarea creditului - în 

mâinela Statului; centralizarea tuturor mijloacelor de tran- 

spori; augmentarea manufacturii naţionale şi a instruimen= 

telor: de producţiune; defiişarea pământurilor inculte și aniei 

liorarea pământurilor cultivate după un sisteni” general; 

munca obligatoare . pentru toţi; organizarea arinatei: în- 

dustriale, mai ales pentru agricultură; combinarea - mincii 

agricole şi industriale, măsuri tinzând să dispară deosebirea 

intre oraşe şi sate; edueaţiunea publică şi gratuită. 

"Poate congresele internaţionale au proclamat suprimă- 

vea proprietăţii individuale şi transformarea ei în proprietate 

publică. . | a 

"Poate aceste contraverse se află propuse în cărţile: de 

„economie politică!) și n e oprim aici cu examinarea lor. In 

med concludent putem constată deci că Statul are obliza- 

ţiunea de a protejă proprietatea individuală, de ai garantă 

libertatea şi siguranţa; această proprietate nu este la libera. 

sa dispoziţiune. Cu toate acestea există” oarecare raporturi 

între Stat şi proprietatea privată; Statul are dreptul să ve: 

gheze ca această proprietate să corespundă unei utilităţi so- 

ciale; iar-când ea devine prea acaparantă şi societatea suferă, 

atunci prin mijlocul extrem al expropiațiunii proprietatea 

privată poate fi redusă la rolul şi funcțiunea sa de utilitate, 

cestiune care prezintă marea însemnătate politică şi socială; 

rolul de utilitate socială a „proprietăţii a fost recunoscut în 

viaţa dreptului şi jurisprudenţele cele mai noi, consacră 

restricţiunile ce se opun abuzurilor de proprietate. 

a) Proprietatea este naturală, cum e cea fonciară, sute- 

rană, mobiliară. - 

b) Proprietatea este legală, aceia care datorește existenţa 

ei, legii: proprietatea sclavilor, oficiile, monopolurile, privi- 

1) Das kommunistische” Manifest, tr. fr. de Laura Latargue. 

:) Landryj: /Putilită sociale de lu propriele inalividurile. 1%00..
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legiile.. Se mai enumără în -această categorie și proprietatea 
intelectuală, (artistică, industrială). Vom vedcă însă că ches- 
tiunea e viu discutată, și de aceia este bine să o admitem de 
o camdată sub rezervă. -- E | a 
851. Sclavagiul. — Unele din -proprietăţile - legale - sunt, 

juste şi utile, astfel proprietatea literară și industrială; cele 
mai multe însă sunt reprobabile. Astfel selavagiul nu poate 
fi admis. Munca fiind întinderea personalităţei -omului asupra 
materiei, nu poate fi vorba de proprietate asupra omului, căci 
omul'e o personalitate. Cine e proprietar nu -poate să fie în 
proprietate. Tocmai pentrucă omul nu poate să fie obiect de 
proprietate, sa susținut de unii că la desfiinţarea selavagiului 
nu se datorește nici o indemnitate. In acest sens, prin art. 1 
al decretului din 4 August 1789 s'a declarat de către Aduna- 
rea naţională cu unanimitate de voturi: „abolirea .calităţii de 
serv şi de mână moartă sub orice denumire ar există“, fără 
„indemnitate, iar printro “lege din 28 Septembrie 1781 sa de- 
clarat că orice om, de orice culoare-ar fi trebue să lie liber 
_pe teritoriul Franţei. Dacă se înenviinţează indemnitatea, 
atunci se recunoaşte implicit că proprietarul are un drept. le- 
gitim de care trebue să fie desdăunat, şi dacă dreptul e legi- 
tim, de ce să fie desființat? Eu cred că oricât de ne naturală 
ar îi proprietatea sclavilor, nu se poate contestă legitimitaţea 
drepturilor proprietarului de a cere o despăgubire când se 
emaneipează sclavii. Din punctul de vedere legal proprieta- 
ului nu i se-poate impută nimic. Cauza achiziţiunei fiind 
legală: cumpărare, donaţiune, moştenire, și sclavul fiind un 
obiect, un instrument de lucru, un bun susceptibil de a face 

„Parte din patrimoniul cuivă; când prin emancipaţiune mie- 
sorezi patrimoniul proprietarului, despăgubirea se impune. La noi desrobirea ţiganilor 
alteori fără, La 1847 Domnitorul George Bibescu sub impre- 
sia dogmei republicane franceze, libertate,. egalitate, frater- 
nitate, care răsună în Europa întreagă, a emancipat robii 
episcopilor, mânăstirilor fără nici o despăgubire. Din birul 

„la care fură supuşi emancipaţii, se hotărî a se strânge capital 
necesar pentru emanciparea “robilor particulari, în schimbul 
unei indemnizări. La 1855 Barbu Știrbey decretă, desrobirea 

Sa făcut uneori cu indemnizare,
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țiganilor particulari cu o despăgubire de 10 galbeni pentru 

fiecare individ.: | Sa 
In Moldova Mihail Sturdza a decretat desrobirea încă 

din 1844, . SE 

" Astăzi, sub imperiul codului civil este precizat că ni- 

meni nu poate să-şi alieneze persoana sa, și prin urmare, .ni- 

meni nu poate să-şi angajeze serviciile sale pe toată viaţa. 

$ VI. PROPRIETATEA INTELECTUALA ” 

- 452. Proprietatea industrială. — E netăgăduit că în materie 

de producţiuine- forima joacă un rol însemnat; ea naşte din 

idee, izvorul oricărei producţiuni. De pildă, un vagon de drum 

de fier nu e alt cevă decât carul primitiv, alcătuit însă sub 

altă formă. Deosebirea între vagon şi car nu stă decât în 

formă; în ideea care a însufleţit pe constructor, căci elemen- 

tele constitutive materiale sunt aceleaşi: lemn şi fier. De 

_aceia se şi definește proprietatea industrială: proprietatea 

ideei aplicată la transformarea materiei. Ideea dominantă la 

transformarea lemnului în car, dă naştere la o proprietate 

industrială, ideea care a predominat. la construirea unei lo- 

comotive din fier, dă naştere proprietăţii industriale. Pentru 

a aveă cinevă 'o.proprietate industrială trebue, prin urmare, 

înainte de toate să aibă o idee nouă. Această idee nouă poartă 

în general numele de invenţiune, şi odată constatată existenţa 

şi utilitatea unei asemenea idei, naşte chestiunea Va se şti: 

această idee produce ca o proprietate complectă şi exclusivă; 

precum munea omului aplicată la pământ, produce o proprie- 

tate naturală, exclusivă? Chestiunea e viu discutată. Noi ne 

declarăm dela început partizani ai celor ce susțin negativa. 

In adevăr, cine zice proprietatea intelectuală, proprietatea 

asupra ideei, face un abus de cuvinte, spune un non sens. Nu 

poate fi vorba de drept de proprietate decât acolo unde există 

cele donă caractere esenţiale şi fundamentale: exclusivitate 

Şi “perpetuiitate. A. fi proprietar al unui lueru, înseamnă al 

stăpâni în mod exclusiv, şi a aveă asupra lui un drept per- 

petuu, căci dacă admiţi vremelnicia drepturilor tale, dacă re- 

cunoști că ele au să dispară fatalmente în cutare moment, nu
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mai poţi susţine că eşti proprietar. Da,-sunt proprietarul unei 

“idei, pe cât timp o ţiu ascunsă în fundul cunoștinței: niele, 

“dar din momentul ce am manifestat-o în afară comunicând-o 

altora, ea a intrat în domeniul publie, sa adăogat la patri- 

moniul inteleetual, tezaur "comun tuturor. Din momentul ce 

ideea devine. publică, .cum mai poate fi vorba de-proprietate 

personală, pri “ată? Pentru scriitori ea Ad: Franck, cari îm- 

părtăşese credinţa cum că operele spiritului sunt sesisabile, 

susceptibile prin natura: lor de apropriare privată, exclusivă şi 

perpetuă, titlul de proprietate intelectuală e pe deplin! justi- 

ficat. Pentru noi însă cari nu recunoaștem producţiunilor in- 

- teleetuali aceste caractere, căci ele ne existând în spaţiu nu 

sunt susceptibile de dominaţiune exclusivă și perpetuă, de- 

numirea de proprietate intelectuală e cu totul improprie. Nu 

dar în virtutea unui pretins drept de proprietate ar putcă 

inventatorul să reclame privilegiu şi protecţiune. El n'are 

decât un simplu drept la răsplată pentru serviciile aduse so- 

'cietăţei, răsplată ee i se cuvine în baza justiţii şi utilității s s0- 

ciale; iată cum trebue pusă cestiunea. 

153. Construcţiunea juridică a acestui drept.—In adevăr orice 

“idee nouă, aplicată. asupra materiei e rezultatul a mulţime de 

silinţi şi sacrificii. M-e Cormick pentruca să inventeze sece- 

vătorul cu acest nume, a cheltuit peste cinci milioane de franci 

în experienţe. Bessemer până să descopere noul mod de pro- 

ducţiune a oţelului a jertfit 20.000 lire sterline; atelierul de 

experienţe al lui Edison costă o sumă imensă. E just dar e 

cel ce izbutește să facă o descoperire nouă, folositoare :socie- 

tăţei, 'să poată obţine în schimb dela dânsa siguranţa unei 

protecțiuni, garanţia unei răsplătiri bine meritate a ostene- 

lilor lui. - 
Din punetul de vedere al utilității sociale, brevetele de 

iuvenţiune, cum se zice'în Franţa, sau patent, în Anglia și 

Germania, sunt c instituţiune fericită. Experienţa ţărilor 0c- 

cidentale a dovedit că sistemul patent stimulează geniul in- 

ventiv al loenitorilor; şi ca să cităm ţara clasică a “invenţiu- 

niloi, Staiele-Unite — unde se nase pe fiecare an două cincimi 
din tuate iuvenţiuniie însemnate ce văd lumina în lumea în- 

tvengă — în Statele-Tnite scutul protector al unui admirabil 
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sistem ce-putent, cure -asigură inventatorului un drept exelu- 

siv de exploatare pentru un număr de .ani, a: avut de conse- 
cinţă că 5—6.00V de oameni sunt astăzi devotați eu totul pro- 
festunei de. inventatori. In America afară de inventatori :li- 

beri, sunt 6.000 de inventatori de profesiune, ale căror minţi 

sunt în mod constant şi exclusiv. preocupate numai şi numai 

a să descoper: înv euţiuni mecanice, ştiinţifice. - 

Odata recunoscute în teorie Justeţa. și utilitatea unui 

privilegiu pentru inventatorii industriali, să vedem cum s'a 

asigurat el de fapt, în practică legislativă a diferitelor ţări. 

Întâi o observare generală: nicăeri. nu.-se recunoaşte inventa- 

torului un drept perpetuu; Belgia și Spania sunt. țările cari 
acordă un monopol de maximă durată: 20 de ani; în Statele= 
Unite 17 ani; Anglia 14; Franţa, Germania, Italia 15 ani... 

454. Patentui de invenţiune. — Origina patentului o găsim 

în Anglia pe la 1623, şi unul din cele Wintâi patente a fost 
acordat de Eduard III la doi consilieri comunali, ca să aibă 
numai ei dreptul de a fabrică piatră filosofală. 

Din punctul de vedere al procedurei ce trebue urmată 

  

„pentruea inventatorul să obţie brevetul în virtutea căruia el 
să aibă drept exclusiv de producţiune şi vindere a mărfurilor 

? patentate, această procedură variază în diferitele ţări. 

In Statele-Unite şi Rusia, se procede oficial la o seru- 
puloasă cercetare prealabilă a invenţiunei, şi numai după ce 
Sa constatat că în adevăr e vorba de cevă nou şi util, numai 

atunci se emite patentul. In Franţa. din contra, cererile de 

brevetare nu se discută şi patentul se dă fără examinare pre- . 

liminară, De aceia seyvede la mărfurile franceze brevetate 

adăogându-se iniţiale) 5. G. D. GQ. ceeace înseamnă: sans ga- 

rantie du gouvernement. "Poate contestările ce sar putea 

naşte, sunt lăsate a se vidă de către tribunalele ordinare. 

Dintre aceste sisteme cu totul opuse, cel francez e mai 

simplu și mai conform cu natura lierurilor. Guvernul, acor- 

dând patentul pe baza unci simple prezumpţiuni - nu certifică 

în realitate decât faptul că la cutare moment a primit - o su- 

Plică pentru înregistrare, încolo rămâne ca” fiecare interesat 

mult mai competinte, să examineze pe propria .sa grije: Și 

ja
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răspundere, seriozitatea şi utilitatea pretinsei invenţiuni, iar 
cei ce se cred vătămaţi vor 'aveă calea judecătorească. 

455. Inconvenientul sistemului francez.—In schimbul acestei 
simplităţi întrinsece sistemul francez are multe inconveniente 

practice. În adevăr, industriaşul francez se izbeşte la fiecare 

pas de brevete neaşteptate înaintea -cărora el se vede.pus în 

alternativa. următoare: sau să plătească, despăgubirile cerute, 
ca să le poată utiliză, deşi e convins că posesorul patentului 
n'a inventat absolut nimic şi că maveă dreptul să breveteze 
un lueru care aparţinea dejă domeniului public, sau să se 

judece cu dânsul. Pe de altă parte, inventatorul serios se vede 
în tot momentul chemat înaintea tribunalelor şi silit să-și 

apere dreptul său contra a nenumărate brevete similare ilegi- 
time. Aşă de exemplu, Christofle a fost constrâns să inten- 
teze şi să susţie 167 de procese până să reușească a-şi stabili 
în afară de orice contestaţie dreptul lui exclusiv faţă cu mul- 
țimea de brevete luate pe nedrept asupra acelorași invenţiuni. 

In faţa unei asemenea situaţiuni sar păreă că e pre- 

ferabil din punct de vedere practic sistemul american. În 
realitate însă nu e așă. Examinarea prealabilă e foarte adesea 
ineficace. Pe de o parte ea a avut de rezultat nu numai în Sta- 
tele-Unite, dar şi în (Germania, că în multe rânduri din lipsa 
unei aprecieri competinte s'au văzut respinşi! adevărați inven- 

tatori, glorii ale omenirii, iar pe de-altă parte sa constatat că 
nu trece săptămână fără ca la Washington să se acorde unul 

sau două patente pentru invenţiuni, pe care Statul le garan- 
tează drept noi şi utile, dar cari în realitate sunt vechi și vătă- 
mătoare. La adăpostul acestei garanţii oficiale, nimic mai usor 
decât o sistematică exploatare a consumatorilor ereduli! 

456. Publicaţiunea invenţiei. — O altă chestiune de proce- 
dură, tot așă de importantă ca şi examinarea prealabilă e pu- 
blicațiunea: aceiaşi diversitate de soluţie dată în diferite 
țări. . 

In Statele-Unite,. Englitera 'și Germania se publică o 

descriere amănunţită a invenţiunii pentru care se acordă pa- 
tent, pe când în Franţa, Belgia și Italia divulgarea e limitată, 

căci se dă publieităţei numai o schiţă, un extract. 
Utilitatea publicărei, în principiu, nu poate fi contestată 
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de nimeni. Publicul.n'ar putea într'alt fel să capete cunoştinţă 

de existenţa dreptului exelusiv, şi ar fi nedrept ca să împo- 

triveşti celor de-al treilea un fapt pe care Vai ţinut secret, să 
„aplici, aşă zicând, o lege nepromulgată. 

Din cele două. sisteme, cel american e preferabil, căci 
graţie lui, secretul invenţiunii intră imediat în domeniul pu- 
blic, şi servă cel puţin în teorie ca punet de plecare la noi 
cercetări și descoperiri, pe care oamenii de ştiinţă le vor de- 
rivă din acel principiu, dejă câștigat omenirii. Din punct de 
vedere cosmopolit e o fericire a se vedeă colecţiunile oficiale 

de toate patentele acordate într'o ţară, comunicate celorlalte 

țări în schimbul colecţiunilor lor. Cu modul acesta cuceririle 

ştiinţei devin utile întregei omeniri. Interesul cosmopolit e 

însă aci de multe ori în conflict cu interesul naţional. In ade- 

văr, iată o invenţiune patentată în Englitera. Industriaşii en- 

glezi ca să se poată servi de dânsa vor trebui să plătească un. 

preţ de monopol, pe când în Germania, secretul fiind fost ime- 

diat divulgat prin publicaţiune, industriașii germani vor uti- 

"liză acel secret, şi micşorând astfel costul produeţiunii lor, 

vor concură cu succes pe industriaşii englezi. Fabricarea ani- 

linei monopolizate: prin brevet în Franţa, pe când în Ger- 

mania cră produsă eftin sub libera concurenţă, nu numai că 

a avantajat în mod simţitor pe fabricanţii de stofe germani, 

dar chiar anilina însăşi eră importată în Franţa, nimicind în- 

dustria, franceză. 

S'a propus de unii înfiinţarea unei legi de patent inter- 

naţională, dar aceasta e un simplu desiderat a cărui realizare 

ar îi întovărăşită de inconveniente mult mai grave, lăsând joc 

foarte liber fraudei de tot felul. . a 
Relativ la proprietatea industrială sa propus de unii 

exproprierea pentru cauză de utilitate publică: în loc de mo- 

nopol, să se acorde inventatorilor însemnați, recompense na- 

ționale, iar invenţiunea să fie divulgată tuturor până În cele 

mai mici detalii, şi utilizarea lăsată prin urmare liberei con- 

curenţe. Aşă sa făcut în Franţa cu invenţiunea lui J aecquard 

Şi Daguerre; Acest sistem înlătură un mare inconvenient al 

brevetelor: cu sistemul patent, când recunoaște cuivă drept 

exclusiv asupra unei invenţiuni, de pildă tipografia, parali;



512 

zezi presa, care rămâne la disereţiunea inventaţorului călăuzit 
cele mai adesea de interese-egoiste. Apoi se imobilizează inte- 

Jigenţa socială, căci ideia creşte: şi se desvoltă mult mai repede 
sub regimul comunităţii decât atunei când se păstrează, taina 

invenţiunei sub acţiunea aceleiaşi inteligenţe. Dacă pământul 
nu poate ajunge. la maximul: produetivităţei decât prin con- 
sacrarea proprietăţii individuale, ideile din contra, ca şi.aerul, 

ca şi lumina, au oroare de spaţiul restrâns, . - 
. Pentru a înconjură. desavantajele monopolului și a îm- 

piedică pe cei brevetaţi să abuzeze de dreptul lor exclusiv, că- 
lăuzindu-se de un spirit de speculă prea egoist, Germania și 
Englitera au admis că în schimbul unei juste despăgubiri, jus- 

tiţia poate acordă dreptul de utilizare a unei invenţiuni, chiar 

eontra' voinţei monopolizatoare a inventatorului. In Belgia. . 

proprietatea artistică şi literară nu este susceptibilă de a fi. 
„expropiată pentru cauză de utilitate publică!). i 

- Im cele mai multe ţări (Franţa, Belgia, Germania...) nu 

- se. acordă brevete pentru produse farmaceutice. 
457. Brevetele de invenţiuni în România. — La noi există. 

legea din 17. Tanuarie 1906, eu Regulamentul acestei legi din 
21 Aprilie 1906.:După această lege orice invenţiune poate că- 
pătă în România un „brevet de importaţiune“ prin care se asi-: 
sură inventatorului drepturi exclusive de exploatare. Brevetul 

se acordă fără vreo examinare prealabilă, fără vreo garanţie 
din partea Statului, nici a valorii, nici a realităţii, nici a exae- 

tităţii descrierilor din brevet. In art. 4 se prevăd invenţiunile: 

cari nu se brevetează, cum ar fi cele al căror scop este ilegal, 
inioral sau vătămător, maximele şi axiomele ştiinţifice, inven- 
țiunile al căror brevet este rezervat Statului şi altele. 

Posesorii brevetelor de invenţiune au dreptul să exploa- 
teze obicetul brevetat oricum vor voi, pe de o parte, pe de altă 
parte să urmărească înaintea tribunalelor pe eci ce ar atinge 
drepturile lor, fie prin fabricare de.produete, fie prin între- 
buinţarea proeedeurilor din brevet. Durata brevetului de 1n- 

venţiune este de 15 ani, a brevetului de perfecţionare de 10 
ani. Legea prevede-termenul în care brevetul își pierde vali- 

  

/ 

„- 1) Beltjens: op. cit., art. 11, 20. e a
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ditatea -sa, condițiunile de -publicitate ale brevetului, -efectul 

brevetului de invenţiune, taxele, serviciul de brevete, acţiunile. 

în nulitate şi decădere, precum sancţiunea violării drepturilor 

proprietarului brevetului. de invenţiune, care- este o urmărire 

judecătorească fie înaintea instanţelor civile, fie înaintea: în- 

stanțelor 'coreeţionale. ERE . 

O observare. finală asupra materiei care ne preocupă: 

sunt autori care atribuind brevetelor de invenţiune o'efica- 
citate exagerată, se întreabă: cine şi-ar mai da osteneala -să 

inventeze un lucru dacă nw'i' se asigură drept de: utilizare 

exclusivă “asupra ideiei, îruet al ostenelilor lui? Nu s Sar pa- 

raliză oare tot progresul intelectual? | 
Noi răspundem că temerea e inutilă; 2 mondo va da se; 

nu numai că progresul şi civilizațiunea nau nevoe de mono- 
poluri de: felul acesta, dar zborul ascendent e aşă de inerent 
inteligenței umane, că el se va manifestă chiar şi acolo unde 

ca ar fi —- cum a fost mult timp — crunt persecutată. Breve- 
tele pot fi, și sunt o instituţiune utilă, dar ele nu sunt nici de 

cum indispensabile. II 
Chestiunea propr ietăţei industriale atinge şi mărcile: de 

fabrică şi de comerţ, în privinţa cărora avem legea din 15 

Aprilie 1879. Chestiunea ne având importanţă: constituţională, 

îu intru acum în nici o desvoltare; locul ei este în materia 

dreptului administrativ. | N 

- 458. Proprietatea literară.— O altă specie a proprietăţii in- 

telectuale, este pr oprietatea literară. Mai întâi de toate vom 
repetă şi aci observarea că formula proprietate literară, e cu 

totul improprie; mult mai exact e la englezi cuv: ântul cOpY-. 

right, drept de copie, de reproducere, sau până la un puiet 
chiar cuvântul german. Urheberrecht, drept de autor. 

- Proprietatea literară înseamnă proprietatea ideiei apli- 

cate la litere şi manifestate în serieri, cărți, producţiuni dra- 

matice şi teatrale, - - 
Negreșit că nu noi vom fi aceia: cari să contestăm efectul 

binefăcător al producţiunilor literare asupra unei societăţi. 

„Plăcerile intelectuale sunt, necesităţi inerente unei adevărate 

civilizaţiuni, și vrednice în adevăr, de noblețea: personalităţei 
omului. Nu vom urma însă majoritatea scriitorilor francezi, 

82053 ” . 33
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care când e vorba de proprietatea literară, dau chestiunei o 

gravitate nemeritată. Noi vom lăsă la o parte declamaţiuni ca 
cea următoare: „la plus saerâe, la plus inattaquable, la plus 

personnelle de toutes les propriâtâs,'est Pouvrage, fruit de la 
pensâe Vun cerivain“, şi nu recunoaştem în aşă numita pro- 
prietate literară, decât un simplu drept ce trebue să] aibă au- 
torul la cuvenită răsplată pentru ostenelile lui, pentru servi- 
ciile ce aduce societăţii. E just şi util societăţei, ca Statul să 
garanteze autorului un privilegiu la adăpostul căruia el să se 
poată folosi de o compensație materială, dar să nu exagerăm 
luerul, să nu aplicăm proprietăţii literare argumente cari pot 
fi foarte valabile, fiind vorba de proprietatea teritorială. Dacă 

“e adevărat că pământul nu Par cultivă nimeni în lipsa, unei si- 

guranţe de proprietate asupra recoltei, de aci însă nu urmează, 
cum susțin mulţi, că nici fără proprietate intelectuală nimeni 

nu Sar mai trudi cu munea literară. Acest argument economie 

poate fi întors tocmai înpotriva celor ce'l invoacă. In adevăr, 
istoria intelectuală a omenirii ne dovedeşte că ori de câte ori 
au intrat calcule de retribuţie în lucrările literare, totdeauna 

acest element comercial a fost eu atât mai dăunător calităţii 
produsului intelectual, eu cât a predomnit mai mult în mintea 
autorului Pe de altă parte tot istoria ne dovedeşte că operele 

literare cele mai măreţe au născut fără intervenţiunea Sta- 

tului, fără legi de așă pretinsă proprietate literară. Virgiliu a 

întocmit Eneida în timp de zece ani; Divina Comedia re- 

prezintă munea a 13 ani; Milton pentru Pa -adisul pierdut a 

obținut 5 lire; Shakespeare pentru operele lui o sumă ridieulă; 
;” Rousseau câştigă atât de puţin din operele sale, încât eră silit 

'să copieze note de muzică pentru ca să poată trăi! 

Le genie, “est lu patience, a zis Bufton;Petrarea schimbă 

versurile lui până de câte donăzeei şi cinei de ori! Când însă 

lăcomia mereantilă invadează câmpul activităţii literare, au 
torul se va călăuzi de proverbul: Zimpul e bani şi va despretui 
desigur cuvintele lui: BEST îngt fois sur le mâlier pemel- 

tez: votre ouvragc. | ş | 
Să înlăturăn dar elementul mereantil când e vorba de 

lucrări geniale; oamenii de geniu nu au fost niciodată buni 
negustori; operele lor nemuritoare nau avut nevoe de esc-
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tanţi artificiali, ele s'au născut şi au trăit dela sine prin vi- 
goarea lor intrinsecă, nu la adăpostul legilor, ba mai mult în- 
potriva lor. Totuşi, pentru lucrări intelectuale de o valoare 
mijlocie, pentru producţiuni literare cari nu sunt fructul ge- 

niului ci produsul unei inteligenţe ordinare aplicate în timp, 

trebue să recunoaştem că siguranţa unei recompense . poate 
aveă înrâurire eficace în a prileji producțiunea lor. De fapt 
chiar, cele mai multe din scrierile de această categorie, în care 

putem grupă şi cărţile didactice, se fac în vederea, şi provo- 

cate de câștigul material. | 
459. Sistemele garantării proprietăţii literare. Să revenim acum 

la întrebarea: în ce condițiuni practice trebue să se manifes- 
teze intervenţiunea legală a Statului? | | 

Nici doctrina, nici legislaţiunile nu sunt încă de acord 
asupra acestui punct. Unii, plecând dela premisa că există o 
adevărată proprietate literară, cer ca concluziune un drept 

perpetuu şi exclusiv. Urmarea riguroasă a acestei teorii ar 
fi că în serieri sau conversațiune nu vei putea întrebuinţă o 

citaţiune, o ideie dintr”o carte, fără a fi cerut prealabilă voie 

dela proprietar sau dela moştenitorii lui în decursul veacu- 

rilor, în schimbul unei despăgubiri. Când 'Tasso în Jerusalimul 

liberat, a întrebuințat rima octavă, luând astfel o ideie a lui 

Boceacio pe care a perfecţionat-o Bojardo, când el împrumută 

dela Ovidiu, Virgil şi Omer, imagini, comparații şi figuri de 

stil, când insula Aleina.i-a suggerat ideia grădinei de Armida 

şi când ducesa Eleonora a fost modelul după care ela copiat 

pe Sotronia, Tasso ar fi trebuit să desdauneze pe moştenitorii 

lui Boceacio, Virgiliu şi Omer! Şi când el întrebuinţează epi- 

soade din Crueiate, cui să dea despăgubiri? Jată unde ne duce 

dreptul de proprietate, perpetuu. a 

Am zis că legislaţiunile tuturor ţărilor au admis, sistemul 

unei garanţii de răsplată timpo rală. Naşte întrebarea; cât 

trebue să dureze dreptul exclusiv de reproducere? In Ger- 

mania și Auştria, tot timpul cât trăeşte autorul și încă 30 de 
ani după moarte; în Grecia'15 ani dela publicaţie; în Engli- 
tera (1883) cât durata vieţei, și încă şapte ani după moarte. 
Noi avem legea presei din 1861, care a rămas încă în vigoare 
în dispoziţiunile ce nu sunt contrarii Constituţiei.
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„Din pricină că dreptul de. autor. recunoscut intro lată, 

poate fi uşor violat. prin contrafaceri aiur ca, Prusia cea dintâi, 
la 1836, a garantat drepturile de autor din ţările cari vor ad- 

" imite recipr6eitatea. Franţa în 1852, sub Napoelon II a inter- 
ZIS pixateria de cărţi publicate aiurea, fără să mai ceară reei- 
procitate.' O. protecţiune eficace s'a obţinut prin încheierea de 
convenţiuni internaţionale de copyright, cum e de pildă între 

Engliteia şi Franţa, Spania, Belgia; sau între Franţa și Ge- 

mania (1883). România a încheiat, pentru protecţia proprie- 

tăţii literare şi artistice convenţiuni cu Italia la. 20 Martie 
1907, ci Franţa la 19 Iulie 1907, eu Austria la + Martie 1910, 
cu Belgia la 1 Iunie 1910 şi altele. . | 
„460. Proprietatea artistică. — Proprietatea artistică e po- 

prietatea ideiei aplicată la muzică şi la artele figurative. Des- 
voltările pe carii le:am făcut vorbind despre. proprietatea in- 

dustrială şi cea literară, își au aplicațiunea şi la această a 
treia ramură a produeţiunei intelectuale. 

Până acum, în tot timpul cât am tratat chestiunea. pro- 
prietăţii intelectuale am vorbit numai de ideile aplicate fie la 

industrie, fie la litere sau arte. Ce vom zice însă despre ideile 

abstracte, despre invenţiunile şi adevărurile pur ştiinţifice, 

descoperite de oameni de știință în afară de orice aplicaţiune 
practică? De pildă: Galileu descoperă că pământul se mişcă; 

Newton, atracţiunea univer sală; Leibnitz calculul infinitesi- 
„mal; Volta, electricitatea de eontact: In asemenea cazuri; evi- 

dent. "că nu E POSiDilitte Să se acorde nici brevete de inven- 

țiune, nici copyright; rămâne ca omenir ea reennoscătoare să-şi 
exprime gratitudinea ci, în mod cum va găsi mai demn. Ches- 
tiunea iese din domeniul ineatenat al Constituţiunci; ca apar- 
ţine mai mult moralei. 

x 
Ş VII. RESTRICȚIUNEA DREPTULUI DE PROPRIE “TATE 

461. Expropiere pentru cauză de utilitate publică. — Am zis 
că libertatea individuală fiind supusă la restricţiuni, toate co- 
rolariile ei, prin urmare şi libertatea de a munci şi dreptul de 
proprietate, vor îi supuse "de asemenea la restricţiuni, şi
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anume: a ). unele. cerute, de. inter eșul social, ar. „b ): altele i impuse 
de „dreptul terţilor persoane. _ 

Restricţiiuinile bazate pe interesul social consistă î în drep- 

tul ce are puterea socială de a zidică cuivă dreptul de pro- 
prietate, de a-l expropiă pentru cauză. “de” utilitate „publică, 
Expropriere este numai âtlinci, când cinevă este lipsit de o pro- 
prietate a sa în mod definitiv şi pentru totdeanina, “Art, 19 e 
privitor” nuriai la proprietatea individuală, nu şi la. cea legală, 

reglementată, 'de art..475 C. civil. Acest ar ticol stabileşte în ce, 

condițiuni puter ea socială poate expropiă pe cinevă. Se cerg;. 
d) Ca ufilitatea, publică să fie legalmeite constatață. Cu 

„vântul legalmente nu însemnează că utilitatea publică trebue 

"să fie constatată prin o lege; el î înseamnă că utilitatea publică 

trebue să fie constatată _eonfori_ legei. In” dreptul adminis- 

trativ vom vedeă că sunt cazuri în cari 0 expropiere se poate. 

face fără ca utilitatea publică să fie constatată _prin_0 lege 

specială, “ci. numai print”? un decret. regal!) ;! EI . 

_b) Să ne aflăm întunul din cazurile prevăzute de art, 19 

din Constituţiune, ș şi anume, să fie vorba de înleşnirea comuni=_ 

caţiunilor, de 'salubritatea publică, sau. “de ucr ările de apăr. 

rarea ţărei. In afară de aceste: frei cazuri nu „poate, aveă log” 

„expropiere pentru utilitate publică; .- : 

_ c) Rezultă de aci că expropriaţiunea nu se poate face 

decât în privinţa proprietăţei imobiliare. Când societatea e 

interesată a evinge pe cineva din proprietatea lui mobiliară, 

atunci se recurge la cciace se chiamă rechiziţiuni. Rechiziţiu- 

nea e un fel de expr opiere dar de caracter cu totul accidental, 

Şi .e reglementată prin legea din zi Aprilie 1877 ŞI cca din 

6] “Mai 1878. 

Sa susținut de unii că legea rechiziţiunilor e ânti- consti- 

tuţională, de' oarece. se ia proprietatea mobiliară fără să ne 

atlăm într'unul din cazurile prevăzute de art. 19. Această 

opiniune nu e justificată, de oarece vechiziţiunea nu e atât o 

expropiere cât un impozit în natură, şi impozitele nefiind 

prevăzute piin art. 19, ni putem face aplicaţiunea acestui 

articol î în materie de rechizițiuni; 

  

  

5) A se vedeă art. 78 al legei de expropriere şi  deciziunea curței 

de casaţie secţia II din 6 Noembre, 1835,
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d) Expropierea nu poate aveă loc decât în urma unei 
drepie şi prealabile indemnizări. Ce se înţelege prin aceste 
cuvinte și cum se fixează, vom vedeă în dreptul idministrativ, 
când "vom studiă şi legeă ce sa promulgat în 1900, lege prin 
care am suprimat juriul de expropiere!). op 

"- - Publiciştii diseută chestiunea de-a se ş II: ti dacă expropie- 
rea pentru cauză de utilitate-publică e o invenţiune a timpu: 
rilor moderne, sau dacă și Romanii o cunoşteau. Unii susţin - 
afirmativa, bazându-se pe un pasâgiu al istoricului Sueton, 
care spune că August a :renunfit: la procctul ce avea de a 
mări forul, pentru a nu violentă dreptul unui proprietar care 
rezistă. Din momeiitul ce a renunțat, va să zică aveă dreptul 
de a face exproprieri pentru cauză de utilitate publică. Alţii 
susțin că Romanii nu cunoșteau exproprierea, ca principiu 
general, ci procedau prin măsuri speciale, ori de câte ori eră 
necesitate. Chestiunea nu ne interesează ca să insistăm asupra. 

'ei, de aceia o las în domeniul istoriei. Reamintese numai că 
oricare ar fi fost starea legislaţiunei, cazuri de expropria- 
țune ni se prezintă foarte des, şi nici 'nu se puteă într'altfel 
faţă cu lucrările publice colosale pe cari le făceau Romanii, 
lucrări cari au lăsat urme până azi. La Romani se practică 
exproprierea pentru cauză de utilitate publică mult mai des 
în materie mobiliară. Diferite legi din Digeste ne arată că 
Statul se vedeă de multe ori silit să libereze pe sclavii cari 
denunţau cu deosebire crimele de Stat. Emancipaţiunea acea-"” 
sta nu se puteă face decât în urma unei prealabile indem- 
nizări, 

Trebue admis principiul expropriaţiunei? Nu e el o vio- 
lare a principiului că dreptul de proprietate e sacru şi invio- 
labil? Răspunsul pe care] dăm la această chestiune, e că 
din momentul ce toate drepturile omului, cele mai primordiale 
și cele mai esenţiale, sunt supuse la restricţiuni din acel mo- 
ment şi restricţiunile dreptului de proprietate sunt legitime 
și necesarii. Datoria legiuitorului e de a armoniză interesul 

  

') Această lege a. fost redactată — după indicaţiunile ce am dat repausatului meu coleg — loan Lahovari, propusă, şi discutată în Parla- mont și promulgată de mine, ca Ministru de justiţie. 

a 
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public cu cel privat, dar în caz de conflict între ele, când con- 

servarea socială nu e posibilă decât prin înclinarea unuia 

faţă cu celalt, interesul privat e acela care trebue să cedeze. 

Fără acest principiu, capriciul unui particular ar puteă para- 

liză lucrările cele mai folositoare. 

Inainte de 19363, găsim principiul exproprierei consacrat 

la noi, în cazuri izolate, de Regulamentul organic. Așă de ex. 

la pag. 550 în art. 5, pentru dărâmarea morilor de pe Olt. 

462. Alinierea.— Aliniatul al patrulea art. 19, dispunând 

că legile existente privitoare la alinierea și lărgirea stradelor 

de .prin comune, precum şi la malurile apelor ce enrg prin 

sau pe lângă ele, rămân în vigoare, ne trimete Ja următoarele 

texte de lege: art. 79 din legea dela 20 Octomvrie 1864, care 

dispune că drumurile mari astăzi existente afară de raza ora- 

şului, trebue să aibă o lărgime de 26 metri; articolele din Re- 

gulamentul organic, relative la întreţinerea uliţelor; diferite 

dispoziţiuni din legea comunală şi judeţeană relative la între- 

- ținerea căilor de comunicaţie. După unele din aceste legi, ori- . 

cine zideşte, e dator să lase din locul său pentru uliță,. sau 

4 palme domneşti sau mai mult, după trebuinţă. Proprietarul 

care zideşte pe marginea Dâmboviţei, să lase loc liber pe 

marginea ci, trei stânjeni şi jumătate. Constituţia menţinând 

în vigoare aceste dispoziţiuni ale regulamentului organic, a 

consacrat că în principiu proprietarii sunt obligaţi să lase în 

folosul străzilor 1,20 m. pentru aliniere; această obligaţiune 

este legală şi ca -izbește proprietăţile particulare de o servi- 

tute administrativă în folosul comunelor, care obligă pe pro- 

pictar să nu construiască şi să nu repare pe terenul destinat 
să fie încorporat; sunt ceeace se numeşte în dreptul adminis- 

trativ servituţile de non aedificandi, de non reparandi; negre- 

șit aceste servituţi, care izbese o parte a proprietăţii private de 
indisponibilitate, nu subsistă decât numai în urma unui de- 

eret de aliniere, şi în acelaşi timp pe baza unui plan ce tre- 

buie să fie publicat şi afișat în mod efectiv de primărie; fără 

decret și fără plan nu există servitute de aliniere şi Primăriile 

numai prin abuz de putere ar putea restrânge plenitudinea 

dreptului de proprietate, pe baza simplului decret de aliniere; 

Există legea. din 2 Tunie 1893 care obligă Primăria Bucureşti
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_să'şi facă planuri: de aliniere, lege care nu « fost aplicată până 
astăzi. Instanţele noastre judecătoreşti au ignorat această lege 
Şi în -numeroase cazuri jurisprudenţa a consacrat şi caraete- 
rizat o aliniere în absenţa unui plan determinat şi public. Chos- 
tiunea intră în domeniul dreptului administrativ şi aici nu 
facem decât să enunţăm numai punctele sale principale. 

Fapt cert este însă că proprietăţile pnivate sunt supuse 
servituţii-de aliniere şi că autoritatea suverană poate, păzind 
formele legale, să dispună a se încorporă la domeniul public o 
parte din proprietatea privată în mod forţat, 

Am spus că există tormalităţi administrative şi judi- 
ciare, care garantează "legalitatea acestei grave. restricţiuni 
ce se aduce marelui principiu al dreptului de proprietate. 
Astfel fiind, regulamentul organic nu prevede în ce mod 
să se. facă această desmembrare a proprietăţii, şi nu spune în: 
articolul respectiv dacă alinierea se face în mod gratuit sau 
după o prealabilă îndemnitate. Drepturile constituţionale sunt 

- eârmaite de.prineipii superioare şi aceste principii nu au pu- 
tut șă prezideze la întoemirea regulamentului organic. Cons- 
tituţia, când aduce, ce e dreptul, grava restricţie a. proprietăţii 
prin expropiere în caz de'utilitate publică, legalmente consta- 
tată, prevede o dreaptă şi prealabilă despăgubire. 

Caracterul alinierii de servitute durează atât cât ca iz- 
beşte proprietatea privată de indisponibilitate; însă din mo- 
mentul ce urmează încorporarea porțiunii. aservite la dome- 
niul public, acest caracter se schimbă: alinierea devine o eu- 
ată expropriere. Consecințele exproprierii sunt o justă şi 
prealabilă despăgubire. O întreagă literatură juridică susţine 
şi desvoltă această chestiune; astfel fiind nimeni nu poate fi 
expulzat de pe terenul său, supus alinierii; şi în nici un caz 
Primăriile nu pot aceedă la domeniul public 1,20 m. din pro- 
pictatea privată, pentru alinierea străzilor, decât în urma unei 
Juste şi prealabile despăgubiri. Este un principiu constitu- 
ţional şi dispoziţiunile lui garantează dreptul sacru şi invio- 
labil al proprietăţii. private. Prin urmare suntem datori să 
atragem atenţiunea autorităţilor publice că se făptueşte un 
necontenit abuz de putere şi se zdruncină Constituţia într'unul 
din principiile sale, prin faptul că se desmembrează proprie-
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tăţile private în mod gratuit şi instanţele judecătoreşti nu pot 

decât mumai prin toleranţă. să refuze particularilor lezaţi, 
care ar luă calea justiţiei, atât despăgubirea cât şi daunele su- 
plimentare prevăzute de legile civile. 

Aliniatul final dispune că râurile navigabile şi flotabile 
sunt de domeniul publie. Vom înţelege mai bine această ideie. 

când ne vom ocupă de, domeniul public, :în dreptul admi- 

nistrativ, Aa E 
A 463. Improprietărirea țăranilor. — Un fapt care a dat naş- 

“tere unei adevărate. revoluţiuni sociale şi. economice; în ţară 

la noi, o aplicare însemnată a: principiului expropriațiunii . 
pentru cauză de utilitate publică, s'a făcut prin legea din 15 
„August 1$64, care a împroprietărit pe sătenii elăcaşi. Pentru. 

ca să înțelegeri din ce cauze şi în ce condițiuni s'a făcut această 
împroprietărire, e bine să vedem care a fost condiţiunea ţăra- 

nilor la noi, ab antiquo. . 
In cele dintâi .timpuri ale fundaţiunii Principatelor, 

proprietatea lu noi neputând aveă altă origine decât munca 

prin ocupaţiune şi concesiune, găsim două feluri de proprie- 

tăți: proprietăţile parliculare și proprietățile Statului sau 

domneşti, eăei în acele timpuri ideia de Domnie se confundă 

cu ideia de Stat. Aparţineau de drept Domniei: locurile de 

pustiu nestăpânite de nimeni, locurile împresurate din hotare 

deschise, braniştele domnești, adică pământurile din jurul 

oraşelor, locurile “târgurilor. Proprietăţile particulare cu ca- 

racterul lor individual erau mai numeroase în partea despre 

câmp. Din potrivă, spre munte, găsim mai multe proprietăţi 

particulare colective stăpânite de moşneni, adică din moși în 

fiu prin moștenire. Moștenirea ne explică de ce pământurile 

moștenite din tată se chiamă baştină (dela başte adică tată 

slav.) şi moşie (dela înoş). Atât de mult se ţineă la păstrarea 
moșiilor încât' vechiul nostru drept admiteă, după cum am 

văzut, chiar dreptul de răscumpărare numit Ja Francezi re- 

trait lignager. Moşnenii în Muntenia sau rezăşi în Moldov: 

(dela eredium) sunt în cea mai mare parte descendenţii ve- 

chilor veterani eari au moștenit în indiviziune sau cărora li 

Sau coneedat în urma diferitelor războaie, drept recompensă, 

diferite proprietăţi. Mulţi însă dintre moșneni erau ȘI pro- 

s



pietari de câmpuri, care din cauza diferitelor invaziuni Sau 
retras la munte. Proprietăţile lor abandonate sau luat în 
stăpânire de cei puternici şi chiar de către Domni care le stă- 
pâneau sau le dădeau când Ja-boeri, când la oraşe, când la bi- 
seriei, Mulţi” proprietari miei abandonau de bună voe pro- 
prietăţile lor boerilor. Mulţi boeri făceau parte din obștii, 
căutau să se amestece în obştiile de moșneni și de răzeși și 
devenind și ci moşneni sau tăzeşi, puteau să cumpere pămân- 
turi Male obştiilori). Şi d. Rosetti, care a cercetat mai mult 
chestiunea rurală, dezvoltând acest mijloc al întoemirii marii 
broprictăţi spune: „Nu eră mijloe pe care să nu'l întrebuinţeze 
vecinul puternic pentru a ajunge la acest scop: silnieie, 
iraudă, coripţiune, toate erau încereate pe rând. Odată vârit 
în obşte boerul jucă din coate și cu toată împotrivirea uneori 
foarte dârză a răzăşilor, mai totdeauna izbuteă, ajutat de 
complicitatea, “și voia veghiată a tuturor dregătoriilor, dela 
cea mai mică până la cea mai mare, să se facă stăpân pe în- 
tregul hotari, 

Aşă o început să se formeze proprietăţile mari. La acest 
apt a trebuit să contrihue foarte mult şi rolul din ce în ce pre- 
ponderant al boerilor şi tendinţa de a absorbi pe proprietăraşi. 
Marii proprietari neavând destule braţe pe moşiile lor au adus 
locuitori şi din ţările vecine, înființând chiar sate sub nu- 
mele de Slobozii şi dându-le privilegii și scutire de dăjdii. In 
acest scop s-a dat așezământul din 9 Iulie 1752 din Moldova 
şi alte documente?). Mai târziă chiar Regulamentul organic, 

| art._ 99, partea_II,-despre finance, vorbeşte de asemeni colo- 
nizări. Afară de moșiile moșnenilor, ale boerilor şi ale dom- 
nilor, documentele ne mai vorbesc şi despre moșiile mânăsti- 
reşt:, dăruite de Domni sau boeri în scopuri pioase. Pe aceste 
moşii veniau mai cu deosebire țăranii din Transilvania, silit 
a fugi dn cauza privonirilor ungurești. Acest 6biceiu î rămas 

  

') Radu Roseti: Pentru ce s'au răsculat [ărunii? Pag. 96. : 
:) Haşdeu publică, documentul lui Ieremia Movilă Vodă din 1603, Martie 27 Iaşi, prin care permite de a funda în satul Vălenii.o colonie 

cu Ruși, Munteni, Unguri, Sârbi, Moldoveni sau oameni cu oricare altă limbă—dând şi oarecari scuteli (Arhiva Istorică 1, 118). Idern 1535, Martie 3. Petre Vodă dă lui Tomşa o pustietate cu drept de a coloniza acolo.



chiar şi azi. Pe la mânăstirile izolate se găsesc mai mult Te- 

tugiaţi din 'Transilvania. : 

“Din această varietate. de proprietăţi, moşnene, domnești, 

bocreşti, mânăstirești, a eşit și varietatea satelor, moşnene, 

domneşti, boereşti şi mânăstirești. Condiţiunea ţăranului nu 

eră identică î în aceste sate. Si 

“In genere pe moșiile mânăstirești condiţiunea ţăr anilor 

eră mai bună decât pe cele boerești. De aceia -se și refugiau 

țăranii de pe moşiile” boerești pe la mânăstiri. Mavrocordat 

prin urbariul său a şi dispus, la 1744 că boerii pot luă îndărăt 

pe țăranii ce pleacă dela ci” şi se due la egumeni şi că aceştia 

să nu-i primească. | 
464. Instituţiunea . României sau vecinătății. - — Proprietatea 

liberă n'a putut. să se perpetueze. Diferite împrejurări au 
avut de rezultat înlocuirea regirăului pe care-l arătăm. Am 

tratat această chestiune. Colonatul roman, un adevărat ser- 

vagiu, se introduce şi la noi încă de pe la începutul seco- 

lului al 16-lea, mai întâin de fapt şi apoi de drept. Ceu mai 
mare parte dintre proprietarii "mici nevoiţi de năvălirile 
tătare, turce, de foamete, de mizerie, de greutatea dăj- 

diiloz pe cari Domnii erau siliţi a -le impune pentru a se 

putea menţine, de neputinţa de a se apără contra celor mai 

puternici, vând moşia ce au, împreună cu persoana lor pro- 

„Prietarilor mari, eu condiţiune de a fi scutiți de bir şi pro- 

tejați ci şi urmaşii lor devenind astfel rumânii lor. Dau pro- 

prietatea reservându-şi posesiunea de fapt a unei. porţiuni 

de pământ trebuincioase existenţii. Acest obiceiu se genera- 

lizează din ce în ce. El ne reamintește „Rospitalitas“ ŞI n TE- 

comandaţiunea“ din ţările feudale. 
EI a fost cea dintâi şi cea mai tare lovitură dată senti- 

mentului de independenţă naţională. - 

De atunci incoace dăinuese neînțelegerile între boeri Şi 

(ărani, revoltele şi mizeria elaselor- rurale. 

Mulţi au crezut că acest colonat sau servagiu er ră o ade- 

vărată robie pentru țăran. Eroare. Noi am văzut că robi erau 

numai ţiganii. Când ţăranul se vindea „pe sine“ și moşia sa, 

el nu înţelegea a'și înstrăină libertatea întreagă a persoanei 
sale ci numai Wa luă îndatorire da nu părăsi nici odată mo-. 
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şia, precum şi dreptul de a nu. fi gonit, de pe moşia pe care o 
vindeă 'cu țărani cu tot. Nu puteă însă să'i „vânză separat: 
ceeace dovedește că nu erau adevăraţi robi, Să citează. chiar 
stricarea de. către Domnie a unui act de vânzare prin care 
mai “mulţi țărani din judeţul V. âleea se vând pe ci, fără să 
se vorbească și de moşie, pentru a şe scăpă de .dăjdii şi în- 
chisori. "Țăranii şi-au reluaț, Libert tatea fără a întoaree: “banii 
cumpărătorului, i 

„Aceasta eră. situăţiinea de tapi când Mihai- Y iteazul fi 
silit de. boerii țării — aristoer iția militară de atunci — să 
iscălească' actul din 1995, prin. care se dispunea: cum fiecare 
(țăran) pe unde va "fir să fie vecinie unde se află. Boerii ee- 
reau această măsură pentru ca să împiedice. pustii re ca moșiilor 
lor. Braţe nu nai er au, dăjdiile nu se pereepeau şi avuţia ge- 
nerală scădea. , 

De aci înainte colonatul zeînviază în. dre ept. Păranul 
pierde ex leg ge ca şi colonul roman!) libertatea migraţiunii şi 
rămâne adscriptus glebae. El se vinde împreună cu moşia, 
fără a puteă. îi separat. EI are un pecul al său propriu ca și 
coloriul roman. Dacă moare fără moştenitor, îl moşteneşte 
proprietarul. Acesta are dreptul de al bate, dar nu al omori. 
EI este dator să-i deă pământ şi instrumente de muncă, Și 
mâncare în timp de foamete. In schimb ţăranul e dator să-i 
lucreze un număr oarecare de zile, fizat de proprielar.. 

__ Care e scopul lui Mihaiu? A introduce robia ţăranului? 
evident că nu. A introduce regimul feudal pe care-l văzuse 
la Unguri şi Austriaci? Sau a împiedică despopular ea satelor 

Şi pribegirea ţăranilor? Aceste chestiuni într ă în domeniul 

discuţiunii istorice. . 
O coincidenţă curioasă . este însă de observat. Când în 

„ România Mihai-Viteazul reglementă condiţiunea ţăranului, 

“Parul o reglementează în Rusia (1592) printrun ucaz, tot în 

acelaș sens, pentru a ajută nobleţa mică. contra celei mari. 

In această stare mizerabilă de fapt şi de drept de servi 
„ai glebei, găsi pe ţărani regimul grecesc. Fanarioţii,. o oameni 
“fini şi intriganţi, pentru a slăbi puterea boerilor mari Pro- 
a 

1) Sutiman: NI, 49, c. 7.
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prietari, cari' făceau şi oarecare 6poziţiune, pentru a aveă în 
acelaş timp şi aerul că se interesează de interesele materiâle 
ale ţării, de mijloacele de împiedicare a despopulării, şi de 
souirta ţăranului român, mai cu seamă că erau şi la începuţul 
unei ere noi, agită chestiunea agrară şi-i pregătesc o şoluţiune. 
Scopul lor eră că în drept să vealizeze îmbunătăţirea ștării 
ţăranului; iar în fapt să găsească mijlocul de a-l împilă și 
jefui şi mai bine, fie ca guvern, fie ca proprietar, Se închi- 
pieşte o idee nouă: întervențiunea guvernului între proprie- 

tar şi săleau. a i 
Incă de pe la începutul secolului XVIII, proprietarii 

încep să introducă obiceiul — venit dela Unguri; prin Oltenia, 
ocupată câţiva ani — de a cer6 ţăranilor nu nuimai zeeiuiala 

bucatelor de pe pământ ce le eră acordată spre â munci, dar 

„Şi claca, adică un număr oarecare de zile de lueru pe seama, 

proprietăţii. La 1741 Obşteasea Adunare înadorează pe ţărani 
să dea pe lângă zeciuială şi claca. a 
„De adi noi nemulțumiri. | 
__ 405. Reformele agrare.— In urma unor răscoale de ţărani, 
în urma numeroaselor emigraţiuni care au scăzut întrun mod 

îngrozitor populaţiunea ţării, Adunarea. Ţării convocată în 
Bucureşti în toamna anului 1746, la Mitropolie de către Con- 

stantin Mavrocordat luând în cercetare plângerile țăranilor, 
a hotărît „desrobirea“ țăranilor de pe moşiile cumpărate eu 

ci cu tot, plătind fiecare cap de familie câte zece lei despă- 

gubire. Obşteasea Adunare întrebuinţează cuvintele „robire, 
desrobire“ însă şi aci din contextul actului se vede că este 

vorba de „servagiu-colonat“. pc _ 
In urma acestui act, Domnul Constantin Nicolae Ma- 

vrocordat pentru a regulă raporturile ţăranilor eu proprie- 
tarul, a publicat urbariul său, reprodus în Magazinul istorie 

al lui Laurian şi Băleescu (II, pag. 293). | „ 
In Moldova desrobirea, desfiinţarea rumâniei sa făcut 

tot de Obşteasea. Adunare întrunită la 1749 la Trei Ierarhi. 
e acum înainte regimul colonatului se înloeueşte prin Te- 

Simul urbarial, desvoltat şi prin alte acte date de Domnii 

fărilor pentru încurajarea țăranilor fugiţi în statele vecine.
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Principalele acte sunt: actul lui Alex. Se. Ghiea din 1768 şi 
legea din 1780. - 

Bazele regimului urbarial erau: | 
1. Libertatea pentru ţăran de a merge pe moşia pe.care 

vreă să o muncească; țăranul nu mai este adseriptus, glebae, 
cu condiţiune însă de a aveă cauze binceuvântate şi cerând 

autorizaţiunea autorităţilor locale — ceeace se plătea cam 
scump. | a 

2. Obhgațiunea pentru proprietar de a da ţăranului pă- 

mântul necesar pentru trebuinţa sa, islaz, lemne de foc şi 
construeţiune, la trebuinţă. 

Reforma ca să fie salutară ar fi trebuit să recunoască 
ţăranului nu numai dreptul de a lueră oarecare întindere de 
pământ în limitele trebuinţelor, dar şi dreptul la plina pro- 

prietate a unei părţi de pământ care fusese altă dată a lui şi 

pe care o abundonase, constrâns fiind. , 
3. Munca obligatorie pentru ţăran. "Țăranul trebuia să 

luereze pe seama proprietăţii 8, 10 sau 12 zile, după înțele- 
gere, să dea dijma din semănături, şi alte produse ale indus 

triei agricole şi să plătească păşunatul. 'Păranul mare voie să 
sădească vie pe moșia străină, nu poate peseni, vinde vin, 
rachiu şi alte băuturi fără consimăţământul proprietarului. 
Când ţăranul pleacă pe ascuns şi nu vine trei săptămâni, stă- 

pânul poate să dea casa lui altuia. 
- Tată îmbunătăţirea soartei ţăranului sub Mavrocordat! 

Să mai adăogăm la aceasta şi înfiinţarea Scutelmicilor, oa- 

meni scutiţi de bir către Stat, dar obligaţi de a'l plăti pro- 
prietarului care-l transformă în muncă!), mijloc de comperi- 
saţie pentru pierderea „Rumânilor“. 

Prin reforma lui Mavrocordat nu se aduse mai nici 0 

îmbunătăţire” reală stării ţăranului. Putem zice chiar că po- 
ziţiunea țărânului devine mai grea, căci pe de-o parte i se 

impune munca obligatorie cu „dijme şi prestaţiuni, i iar pe de 
alta țăranul nu e recunoscut pr oprietar!. EI continuă a fi un 

fel de'posesor de fapt. Din cauza schimbului de obligaţiuni 
între el şi proprietar, țăranul. poate, fi considerat, ca un fe 

y Xenopol, t. 6, pag. ua.
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de locatar, chiriaş, emphitheot. Şi în adevăr, Codul Caragea 
(art. 1, partea III, e. 6) aşă îl şi numește: „Claca este un fel 
de emphitheosă“.. | 

Condiţiunea ţăranuli eră mai bună în fapt, înainte de 

1746, cel puţin în multe locuri, pentrucă ţăranul fiind altă 

dată imobilizat, făcând parte din moșie, stăpânul aveă tot în- 
teresul de a-l protege, cum stăpânul protegiă pe sclavul său 
la Romani. 

Dar şi un alt rău a mai eșit din reforma lui Mavrocor- 

dat. In regimul colonatului, mai că nu sunt raporturi de re- 

glementat între proprietar şi ţăran. In regimul urbarial in- 

"teresele ţăranului sunt opuse intereselor. proprietarului. De 

aci conflicte și necesitatea intervenţiunii autorităţilor con- 

stituite. De altmintreli acesta eră şi scopul politie al reformei 
lui Mavrocordat; să mai aibă și aerul că ajută pe țăran şi în 

realitate să zdrobească şi pe boeri. Proprietarul caută să ex- 

ploateze cât se poate pe ţăran, mai cu seamă cu ocaziunea dij- 
muitului. "Țăranul cere protecţiunea guvernului. Dar acesta 
merge mână în mână cu proprietarul și pe lângă că-l părti- 

neşte mai găseşte şi mijlocul de a se amestecă și în daraverile 

ţăranului, şi a profită. De aci răul fanariotic, de care a avut 

a suferi cu deosebire săteanul român. Din contră, cred că 

boerii au trăit bine sub Fanarioţi. Azi, din contră, adminis- 

tratorul și judecătorul de ocol înclină a nedreptăţi pe popor. 

| Tată cum o instituţiune, o reformă bună în drept, poate 

în fapt să devie un mijloe de apăsare şi de guvernământ 

despotie. | _ 
Afară de acestea boerii şi egumenii se tot plângeau 

de reformele agrare şi prin diferite ediete date de către Hos- 

Podari s'au îngreuiat corvezile şi s'au înmulţit zilele de 

muncă: Constantin Mavrocordat la 1749, Grigore: Ghica la 

176, la 1 April 1765, la 1 Ianuar 1766, Alexandru Moruz la 

1805, Alexandru Ipsilant în Pravila hui, legiuirile lui Caragei 

şi Calimah, au impus săteanului un număr tot mai mare de 

zile de clacă, îngreuind dijma și poverile. a 
„Intre guvern şi proprietar, țăranul mergea din ve în ce 

“mai rău. Apăsat de unul şi exploatat de altul, devine din'ce 

în ce mai mizerabil. Refugiul îl găseşte când în revoltă, când
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în exil. O asemeriea stare 'de Tuerări aduce cu 'sine desereş- 
terea populaţiunii, scăderea avuţiei generale, micșorarea pro- 
dusului contribuţiunilor, criza financiară. Aşă: explică Senc- 
ralul Bawr în memoriul său publicat la 1778 în: Fr anefort!), 
enuzele revoltei şi tâlhăriilor făptuite de: țărani, fapte cari ne 
reamintese: pe cele: comise în Transilvania în vremea revolu- 
țiunti lui Horia, Asemeni revolte sau mai întâmplat la 1764 
sub Ștefan Racoviţă, din pricina abusurilor, când Albanezii 
au împnşeat pe ţărani Şi la 1S21 când Şuţu a voit s să ia moșia 
Târgoveştenilor. 

Spăimântaţi de rezultatele stării de apăsare a ţăranului, 
Demnii Al. 8. Ghica şi Ipsilanti fac apel la țăranii espatriaţi, 
promiţându- le uşurarea sarcinelor' dacă, se vor întoarce. 

Codul Ipsilanti şi Caragea aui: căutat să reglementeze 
raporturile dintre ţărani şi proprietar; său adus oarecare îm- 

bunătăţire, însă -până la 1864 starea populaţiunei ruiale a 

continuat a fi nenorocită: ţăranul eră considerat mai inult 
ca ua instrument de muncă decât ca persoană. Chiar Regu- 
lameniul organic în art. 138, la drepturile şi datoriile între 
proprietar şi al său sătean, consideră pe ţăranul stabilit pe 
moşie ca proprietate a stăpânului moşiei. Legea din 22 -Apri- 
lie 1$52 a îmbunătățit întrucâtva situaţiunea ţăranului pentru 
că-i dă în libera lui exploatare o cantitate oarecare de pământ; 
săteanul însă aveă mai mult folosinţa decât proprietatea. 
acestui pământ, căci şi legea din 1832 vorbind de r aporturile 
sătenilor cu proprietarii zice că sătenii locuese și să hrănesc 
pe pământul proprietarilor. . . ! , 

Dela 1852 încoace, prin întruniri, prin sericri şi presă 
periodică, în parlament chiar, chestiunea rurală s'a agitat ne- 
contenit. Această chestiune eră una din preocupările coimi- 

siunei centrale, de care am vorbit cu ocaziunea „cercetării 
istorice a Constituţiunei noastre?). 

În şedinţa dela 17 Iulie 1861, Barbu Catargiu a făcut 
prepunere ca guvernul să vie cu o soluțiune: a chestiunei. In 

  

„1) Mâmoires historirues et geographiques. sur la Valachie avec 1 
prospectus d'un Atlas giographiqu= par Monsieur de B..., Franctort et 
Leipsic, 1778. 

2) Boerescu: Za: “houmanie apres le Traile de 1856.
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şedinţa dela 29 Mai 1862 a venit în discuţiune proeectul comi- 

siunei centrale. -Cogălniceanu a vorbit pentru împroprietă- 

virea ţăranilor, iar alţii, între: cari Barbu Catargiu, contr: 

împroprietărirei şi pentru proectul comisiei. centrale: Ches- 

tiunea sa mai desbătut în ședințele dela 2, 4;'8-Tunie 1862 

fără să se ia o hotărîre. Din această trăgănire a chestiunei 

wmrale, principele Cuza a făcut un motiv al.loviturii de Stat 

dela 2 Mai.1864. Chestiunea. legii agrare, deei, a condiţiunei 

țăranilor la noi, este de o însemnătate capitală, şi aceasta ne 

explică pentruce 9: vedem tratată în: însăși Constituţiunea 

țării, pe când la alte” năţiuni, de exemplu la Belgieni, nu e: 

merționată, i i i 

466. .Legea rurală din 1864.— Lega din 1864, promulgată 

în urma loviturei de Stat, şi în puterea statutului, a pus capăt 

situaţiunei precare în care se găseau ţăranii, admițând teoria. 

economică și. politică,-că nu e bine ca întwo țară să fie sta- 

pilită numai-proprietatea cea mare, şi că pentru bunul mers 

al Statului e necesară şi existenţa proprietăţii mici şi mijlocii. 

Accastă lege în art. 1 dispune că sătenii clăcași sunt și rămân 

deplin proprietari pe locurile supuse stăpânirei lor, şi în art. 

10, că claca nn mai e permisă. Se remarcă în art..1 cuvintele 

sunt şi rămân. Nu se zice că 'elăcaşii de aci înainte devin pLo- 

prietari; „sunt şi rămân“. Cu alte cuvinte legea de împroprie- 

tărive nu e de earaeter translativ de: proprietatea țăranilor, 

ci vecunoaşte că propristatea este a lor. După legea din 1864, 

articolul 1, sătenii totdeauna au fost proprietari de drept. Nu 

e vorba dar. de o adevărată împroprietărire, ei “de 0 recu- 

noaştere de drepturi de proprietate; iar prestaţiunile în bani 

pe care dânşii le face câtre pentru a” despăgubi de avan- 

surile făcute către partieulari,'nu sunt alteevă:decât reseum- 

părarea clăcei. Prestaţiunea aceasta nu e preţul pământului 

pe care-l stăpânesc; ci e răscumpărarea obligaţiunei ce aveau 

sătenii de a munci proprietarului. Pentru ca proprietarii să 

nu se poată plânge de spoliare, li sa acordat despăgubiri în 

bonuri domeniale rurale şi eu chipul acesta săteanul, altă dată 

colon al pământului, devine mai liber și mai independent, ca 

orice cetăţean, cu drepturi şi datorii egale; datoriile le -aveă 

încă de demult, drepturile însă putem zice că li se conferă de 
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aci înainte. Legea din 1S64 e actul prin care ţăranii sunt 
chemaţi la folosinţa principiului egalităţii de drept, al liber- 

țății şi al proprietăţii. O asemenea reformă a stării întregei 

populaţiuni rurale, nu eră lesne de făcut; împrejurările însă 

au servit foarte mult cauza sătenilor şi reforma a putut să 

"se îndeplinească fără:a se da naştere la crize violente. Cu 
toate acestea sa născut oarecare neliniste în spirite şi o mare 

temere atât în inimile ţăranilor, eari se temeau dintr”o zi 

intralta că o să li se ia îndărăt proprietatea acordată, Dre- 

cum pe Caltă parte proprietarii. se temeau ca nu-cumva cu- 
rentul acesta de reformă, crescând din ce în ce, să nu i se 
mai plătească nici o despăgubire. 'Nemerea și neliniştea au 
reînceput cu deosebire la 1866, în urma evenimentelor poli- 

tice pe cari le. cunoaştem, când o nouă Constituţiune trehuiă: 

să se” deă ţării; să temeau şi unii și alţii că Constiuţiunea 

cea nouă are să desființeze lvgca din 1864, si atunei pentruca 

să se de asigurare tuturor, va înseris în-art.. 20, dispozi- 

țiunea următoare: „Propr ietatea dată țăranilor prin. legea 
rarală, şi despăgubirea garant: tă. proprietarilor prin acea 
lege, nu vor puteă fi nici odată: atinse“. Cu aceasta, legea din 

IS6+ î devenit o lege constituțională. 
„ Legea din 1864 deelară inalienabile pământurile î în timp 

de 30) de ani, până la 1894. Se eredeă că după expirarea acestui 
termen nu 0 să mai fie nevoe de această protecţiune legală, dar 

-1a revizuirea Constituţiunei în 1888, sa văzut-că. e necesar $ să- 
se prelungească acest termen şi s'a modificat actualul art. 133, 
proclamându-se “inalienabilitatea până. la 1916. In art. 152 
alineatul al doilea se zice: „Locuitorilor însă cuprinși în: vază 

„vreunei comune urbane, se va-puteă acordă. prin legi. speciale 
facultatea de a înstrăină locurile lor de casă“ Naşte între: 
barea dacă nu e ceva cu totul arbitrar şi funest de a împie 
dică- pe locuitorii din comunele urbane să poată înstrăină pro- 

prietatca lor teritorială? Sar păreă că da, dar noi trebue să 
avein în vedere că clăcaşi nn au existat numai Ja ţară; clăcaşii 

ani făcut să se introducă acest alineat. Nu e vorba aci, de pro- 
prietăţile tuturor locuitorilor din comunele urbane, € vorba 

numai de proprietăţile urbanilor cari au fost clăcași altă” dată 
_ Șl-eari sunt îniproprietăriţi în or aşe, căci. „trebue să avem în
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vedere ca elăcaşi nu au existat numai la ţară; clăcaşi au 

existat şi în .unele oraşe actuale, cari altă dată erau canmmnne - 

vurale. Aşă de pildă, Drăgăşanii, Călărași, erau înainte vreme 

simple comune rurale în care existau clăcași. Aceşti clăcași, 

fiind fost împroprietăriți şi dânşii la 1864 Sa născut ches- 

tiunea dacă pot ei să-și înstrăineze pământurile. După legea 

rurală nu pot; dar de oarece ei nu se găsese în comune rurale, 

se susținea că ci pot să înstrăineze. In faţa acestei situaţiuni 

care a dat loc la nenumărate conflicte, în cari de multe ori 

ţăranii. ce-și - înstrăinaseră, pământurile: intentau. procese de 

revendicare pe baza legii rurale, s'a. înscris alineatul b al 

art. 182, pi i i 

La dispoziţiunile legii din 1864, trebue să adăogăm si 

legea interpretativă din, 1879, prin care se anulează nu. nu- 

mai înstrăinările. făcute sub forma vânzării, donaţiunii, de 

către sătenii împroprietăriți, dar şi toate “acele înstrăinări 

făcute prin acte deghisate: sătenii ne putând vinde pămân- 

turile pe cari erau împroprietăriți, când erau în trebuinţă de 

bani găsiseră un mijloc “indirect de'a face înstrăinarea, în- 

chiriind pământul pe termene foarte lungi. Fi bine şi în-.: 

străinările acestea deghisate sunt astăzi isbite de nulitate. 

Raporturile dintre proprietarii si muneitorii vurali 

precum şi condiţia ţăranului, dreptul ini la pământ sunt 

chestiuni cari au fost reglementate printio serie de legi ce 

încep Ja 1907 şi continuă. Mișcările țărănești din 1907 le-au: - 

cerut imperios... - Si SE 

467. Exproprierea proprietăţii artistice şi literare.— După cum 

constată şi 'Phonissen!) această proprietate nu e suscepti- 

bilă de expropriere. Curtea de casaţie din Franţa a hotărit că 

„neexistând o lege care să încutiinţeze: asemenea exproprieri, 

expropriaţiunea fiind de natură restrictivă, ea nu poate să aibă 

loc. Fără îndoială că aceiași sohţiune vom da şi noi în lipsa 

unei legi eare să autorizeze exproprierea proprietăţii intelec- 

tuale. Nu poate dar nimeni să fie: împiedicat de a-și exercită 

facultăţile sale în a produce cevă, sau odată produsul făcut, 

de a'1 vinde, de a negoţia cu dânsul; în principiu e liberă pro- 
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ducţiunea oricărei materii. Insă! la această afirmare ni -se 
„poate opune legea din3. Februane 1872; care a înfiinţat mo- 
nopolul tutunurilor, legea telegrafului și poştelor,.legea pri- 
vitoare la fabricarea prafului de puşcă, care împiedică pe par- 
ăculari de a fabrică asemenea miiterii: explosive, şi legea 
care a.înfiinţat me iopolul chibriturilor, Aceste legi sunt: ele 
constituţionale? Noi răspundem: da, sunt constituţionale, deşi 
proclamă un monopol: Se Si Sia: 

AC€$. Monopolul. — Nu trebue să confundăm exproprierea; 
fie şi pentru utilitate publică, eu aceste legi de monopol și . 
apoi chiar monopolul ce se admite priri ele.nu e un monopol 

"de clasă, pe care Constituţiunea îl interzice în art. 12; ei un 
monopol de Stat, îngăduit de legea noastră . fundamentală. 
Am zis că nu trebue să confundăm exproprierea pentru cauză 
de utilitate publică eu monopolul. În “adevăr, exproprierea 
ridică cuiva dreptul. de proprietate indemnisându-l; ca e în- 
„dividuală; monopolul din contră, deposedează în mod colee- 
tiv societatea de.una din facultăţile ale, pentru a: o exereită 
Statul. i i : E 

“De şi monopolul în profitul Statului e permis de Con- 

stituțiune, care nu prohibă decât pe cele acordate în favoiul 
vreunei elase sociale, totuşi aceasta nu va să zică că ele o 
instituţiune binefăcătoare şi că trebue recomandat; orice mo- 
nopol, în principiu, e condamnabil pentrucă isbeşte în liber- 
tatea. individuală, în iniţiativa privată și pentru că suprimă 
legea ofertei și cererei, care singură trebue să fixeze preţul. 
Monopolul ce-o măsură care nu se veconiandă, dar care se 

justifică, și aceste cuvinte rezumă părerea ce trebue să avem 
despre întrebuinţarea monopolurilor. Ile se justifică uneori 
prin necesităţi fiscale, Statul având nevoe de resurse, alteori 
ele sunt direct cerute de un interes social suprem. Așă de 
exemplu, monopolul tutunurilor se: justifică prin necesități 
finaneiare, pe când praful de puşeă e mai mult de un interes: 
social ca el să fie fabricat exelusivamente de către Stat; 
la -monopohil poştei! şi telegrafelor de asemenea, fiecare din 
noi e:mai' bine servit şi secretul corespondenţei e 'mai bine” 
asigurat când corespondenţa se face de către- Stat, care e: 
desinteresat în secretul afacerilor al căror depozitar este.
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Din punet de vedere raţional, filosofic, monopolurile nu 

se pot legitimă, căci dacă industria și comerţul, dacă munca 

e o facultate pe care legea are dreptul de a o reglementă cum 

vreă, şi în profitul cui-vreă, atunci de sigur că muncea devine 

o concesiune a legiuitorului, un drept regalian. Nu aceasta e 

teoria pe care o admitem noi. | | 

„469. Alte restricţiuni. — Interesul social se manifestă şi 

sub o altă formă pentru a aduce restricţiuni dreptului de 

proprietate: astfel în materie de exploataţiuni de mine, de 

păduri, de desecare de bălți, de pescuit și de vânat, societatea 

e interesată ca exploatarea să se facă în aşă condițiuni încât 

să nu se vatăme interesul ce ea îl are la cultura forestieră,-la 

industria extractivă. De aci diferitele legi administrative, 

care aduc restricţiuni la dreptul de proprietate în asemenea 

materii. N a 

Am mai zis că dueptul de proprietate găseşte restricţiuni 

și în dreptul terţelor persoane'). Aceste restricţiuni sunt de 

interes privat precum, spre exemplu, servituţile legale şi cele 

cerute de vecinătate; ele sunt reglementate cu deosebire de 

codul civil şi de codul comereial. | 

Astfel noile jurisprudenţe franceze veprimă ceeace se 

numeşte abus de drept. Abuzează de dreptul său de proprie- 

tate, de pildă, un vecin care clădindu-şi o casă cu un zid enorm 

în faţa casei mele îmi astupă şi vederea şi "mi produce ume- 

'zeală; ubuzează de dreptul său suveran, acela, care fără motiv 

binecuvântat îşi concediază intempestiv servitorul sau amplo- 

iatul cărora Li se cuvine reparaţie prin daune interese. De multe 

ori găsim asemenea restricţiuni chiar și în legi administrative. 

Naşte chestiunea de a se şti: sunt constituţionale restricţiunile 

din legile speciale, impuse întrun interes privat? Când art. 

19 din Constiuţiune ne spune că proprietatea de orice natură 

e sacră şi inviolabilă, că nimeni nu poate fi expropriat de 

cât pentru cauză de utilitate publică și în condiţiunile pre- 

văzute de lege, cum alte legi ordinare pot să vie să aducă 

restricţiuni la dreptul acesta de proprietate? Răspundem la 

această obiecţiune că art. 19 din Constituţiune ma. înţeles 

. 

:) Laurent, t. 6, no, 136—155.
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câtuși de puţin să suprime art._380_din cod. civil, care ne 
“spune că: „proprietatea este dreptul tel are cinevă de'a se. 

bucură şi a dispune de'un lucru în mod exelusiv şi: absolut!),. 
„însă în limitele determinate de lege“, precum n a suprimatniei 

art. 475 C. civ. astfel că art, 19 vizează numai proprietatea 

- individuală nu şi pe cea legală, care poate fi oricând supri- 
mată”). Art.- 19 din. Constituţiune priveşte proprietatea şi pe. 

proprietar în raport:cu interesul public, cu Statul, determi- 

nând numai esenţa și prerogativele dreptului de proprietate; 
“când e vorba dea şti cari sunt elementele constitutive ale 

proprietăţii, caracterele şi limitele sale legale, atunci nu mai 
trebue să consultăm art. 19, ci trebue să ne referim la dreptul 

comun, care e Codul civil, şi la celelalte legi şi regulamente 
speciale. Alineatul al patrulea al art. 19; care nu figurează în 

textul belgian (art. 11), ne probează îndestul de categorie că 

proprietatea e supusă la restricţiuni, și fără indemnitate, de 

oarece. cinevă poate fi pus la retragerea casei Fără indeni- 

nitate, chestiune însă care pare controversată. 
„Art. 610 şi altele din materia servituţilor, de asemenea 

pot servi ca exemplu de restricțiuni dictate de dreptul veti- 

nului. Pe aceste consideraţiuni se poate susține că legea ser- 
vituţilor militare nu e anti-constituţională căci în acest caz 

ar În inconstituţional şi art. 610 CG. civil. De altfel asupra. 

acestor puncte nu există absolut nici o controversă; toţi co- 
mentatorii Co onstituţiunei asă înţeleg restr ângerile la dreptul | 

de proprietate. 

- Alte. restrieţiuni ale dreptului. individual sunt edietate 
de. către regulamentele administrative asupra exereiţiului 
unor anumite profesiuni; de pildă, nimic nu este mai arbitrar 

şi mai atentator la libertatea individuală decât măsurile admi- 
nstrative, pe care le ia administraţia în privinţa prostitua- 

telor; aceste abjecte ereuturi îşi alienează cu totul pers sonali- 
tatea şi ajung la disereţia primului agent de poliţie; odată 

ce îmbrăţisşează profesiunea de prostituată, adică îndată ce 0 

PI 

DĂ Numai de lege şi de natura lucrurilor? La această chestie riis- 
punde teoria abuzului de dreptul de proprietate (V. Jouserand). 

*) Beltjens, art. 19. 'Thonissen, pag. 54.
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femee începe să'și vândă” corpul pentru bani, întrun loe pu- 

plic de desfrâu, înti”o casă cunoscută ca atare sau într”o casă 

particulară, nenorocita este pierdută; sub: pretextul destul de 

justificat de altfel,-că aceste femei sunt periculoase societăţei, 

prin maladiile cele pot răspândi, ele cad sub prevederile re- 

aulamentelor comunale şi polițieneşti şi se aduce astfel cea 

mai gravă restricţie pe care cinevă o poate concepe în materie - 

de dreptuli individuale: Ele sunt supuse unui regim discipli- 

nar, care întrunele părţi, ma ales în Franţa, la Lion, de pildă; 

poata.să meargă până la douăzeci de zile de careeră. Cu toate 

acestea se impune prostituatelor un regim preventiv: din 

punctul de vedere al higienii medicale, dar eum spune d. Du- 

suit „regim de poliţie nu însemnează regim arbitrar“. Le- 

sislatorul trebue să se ocupe de această problemă socială și să 

o sustragă dela reglementarea arbitrară a autorităţii adminis- 

tiative. O altă rextricţiune o mai aflăm în legea pentru alienaţi 

din 15 Decembrie 1895 şi în regulamentul acestei legi din 13 

Noembrie 1596. | - 

$ VIII. LIBERTATEA CONŞTIINŢEI. A 

110. Ce se înțelege prin libertatea conştiinţii. — Articolul 

21 din Constituţiune tratează despie libertatea conştiinţei, Li- 

pertatea cultelor, raporturile dintre Stat şi Biserică, şi în 

special despre regimul pisericei ortodoxe române. In legătură 

“intimă cu acest articol, avem căsătoria religioasă din art. 22. 

Prin: libertatea conștiinței din art. 21, noi nu trebue să 

înţelegem, cum zice autorul de drept public român Meitani, 

numai credinţa . religioasă, desi sunt mulţi autori, cart con- 

tundă expresiunile „libertatea conștiinței“ cu „libertatea cul- 

tului“, Prin libertatea conştiinţei sau cum spune Bluntsehii 

Geatcissensfreiheit se înţelege libertatea gândirei, libertatea 

de a cugetă, de a oxamină. și de a erede. De gândire, consi- 

derată numai ca fapt psihic, intern, se ocupă art. 21 în primele 

lui cuvinte. De manifestaţiunea sândirei, de comunicaţiunea, 

ci prin grai, prin seris şi prin presă, se ocupă art. 24 precum 

“art. 21 în aliniatele lui, se ocupă de manifestarea gândirei e: 

credinţă religioasă. Tâbertatea conştiinţei e genul, pe când li-
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bertatea religioasă sau confesională e o simplă speţă, deși 

poate cea mai importantă. Libertatea conştiinţei e relativă 

esclusivamente la întreaga activitate psihică, internă, pe câtă 
reme sub numele de libertate religioasă se înţelege (prin ex- 
tensiune) un complex de mai multe libertăţi: nu numai liber- 
tatea cugetărei şi sentimentului religios, dar şi libertatea mani- 
testărei lor practice, externe, libertatea cultului și a ritualului. 

Libertatea conştiinţei, considerată în mod general, ca 

libertate de a gândi, a fost mult timp ignorată; ea a fost ne- 

cunoscută în vechime şi istoria este plină de numeroasele vic- 
time şi de martirii cari au suferit pentrucă au manifestat o 
anumită convingere religioasă, o anumită opiniune. 

Inchiziţiunea şi torturile ei întrebuințate secoli îndelun-. 

gaţi ca să înăbuşească cugetarea, căutarea adevărului, bu- 

nului, justului, au fost fără putere; asupra sufletului numai 

Dumnezeu are imperiu; omul poate impune tăcere, poate su- 

pune corpul, dar nu va puteă niciodată să forţeze conştiinţa, 

să impue credinţe, convingeri. Cuvântul lui Galileu: e pur si 

muove, şi triumtul creştinismului, sunt dovezi vii ale acestei 

idei. Dacă istoria întregei omeniri ne dovedeşte neeficacitatea 

suplieilor, oricât de atroce, îndreptate contra conştiinţei, fi- 

losofia pe de altă parte şi conştiinţa umană revoltată ne arată 

injustiţia, impietatea lor. . 
414. Libertatea religioasă. -- Libertatea conştiinţei, privită 

din punctul de vedere al religiunii, ia numele de libertate 

religioasă. | N | 

Religiunea, cum foarte bine a zis Renan, nu e nici 0 in- 

venţiune a omului luminat, nici o eroare a ignorantului; nu.e 
ceva accidental şi escepţional care se găseşte numai. la unii 

oameni. Omul e fiinţă religioasă precum e fiinţă inteligentă 

şi sociabilă. Pretutindeni și în totdeauna omul şi-a pus între- 

barea originii lui şi a nemărginitului final. Fiinţă mărginită 

şi imperfectă, el erede întz”o lume mai bună, înto existenţă 
fericită. Suteritor, cum foarte adesea € omul pe pământ, cl 

speră întw”un viitor mai bun, şi cu speranța se mângâie de 

suferinţele trecute şi actuale. Mai presus de materia care îl 

înconjoară şi îl oprimă, el erede că există ceva, dar acest 
ceva e un mister înaintea căruia. inteligenţa sa se opreşte.
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Tată ce e religiunea. Speranţa și credinţa, sunt factorii ei; 

misterul, cauza lor. Speranţa şi credinţa fac parte din eul in- 
tern al omului, sunt, cu alte cuvinte, individuale, personale, 
variabile şi având aceste însuşiri, ele nu pot există dacă nu 

sunt neatârnate în expansiunea lor. Religiunea e sistemul, 

modul de a simţi şi cugetă relativ la puterea supremă, Divi- 
nitatea, la acele mistere ale creaţiunii pe cari știința şi filo- 

zofia nu pot să ni'le rezolve. Religiunea e legătura dintre om 
şi Dumnezeu. N 

Când mai mulţi au aceiaşi religiune, aceleaşi credinţe 

şi speranţe, ei se numese coreligionari, şi de aci, prin exten- 
siune, se zice chiar în materie politică „coreligionari politici“, 
pentru a arătă pe oamenii cari ered în. aceleaşi principii. 

Religiunea, urmând schimbările stărei psihice şi senti- 
2 ON A Aa 

mentale a omului, urmează că e. susceptibilă de progres că şi 
“o . . *_vy . o pe . a... 

manifestaţiunea oricărei alte facultăţi a omului. Fiind. spon- 

“tanee şi individuală, adică neputându-se impune, şi referin- 

du-se la un ce afară de această lume care cade sub simţurile 

noastre, rezultă că ea nu se poate reglementă prin legi. Reli- 
giunea scapă acţiunei suveranităţii, care nu se referă decât la 
lucrurile pământeşti, la acţiunile externe. Ea stă în legătură 
intimă cu starea individului și a societăţii. Inălţând, înobilind 
mintea şi inima omului, ea îl sustrage dela acțiunea materiei, 

şi moderându-i pasiunile rele, ea poate fi un frâu la multe 
" excese, la multe acţiuni culpabile. ' 

42. Libertatea religioasă în România. — Dacă Brabantul, 
Spania şi celelalte ţări, oferă. în istoria omeniri o privelişte 

atât de cumplită și de sângeroasă ţările române Sau remareat 

în toate timpurile prin cea mai mare toleranţă religioasă. 

„Creștini de tegea lui Sân Paul, spune istoricul teleranţei re- 

ligioase la Români, nemuritoiul Haşdeu), Românii mau 0c- 
7 uz * . . sv . o . . as . se i 

troiat nici odată nimănui e diplomă de sanetitate, nu. sau 
.. u dj A 22 înN%0- 

„certat nici odată pentru subtilităţi de teologie, nu sau Inge 

nuchiat niciodată de dinaintea abuzului clerical, n'au cunoscut 

nici odată -convulsiunile bigotismului, mau persecutat nici 

odată pe cei de altă credinţă“. 
A : 

") Bucureşti, 1868, pag. 22.



538 - 

Astfel 'Pările româneşti au fost azilul tuturor persecu:. -. 
taţilor din civilizatele state ale occidentului european; la 1460 

o gloată de husiţi persecutați de regele. ungurilor au cerut 

ospitalitate Voevodului moldovean și Suu asezat pe malul 

Prutului, întoemind orăşelul Huşi. Erau cam. la-donă mii de 

oameni, după cum serie Vasari. Un italian Giovani Botero 

serie pe timpul lui Mihai: Viteazul că în T ârgovişte catolieii- 

-au două biserici, şi că sunt eatoliei luteranizăţi şi la Câmpu- 

lung, şi la Râmnie. Liuteranii aveau în 1042 o biserică şi un: 

pastor la Râmnie. Un document. latinesc din 1369 al lui Vla- 

dislav, publicat tot de către Haşdeu!) anunţă „mila si fa- 

voarea noastră tuturor credincioșilor nostri cetăţeni, indigeni 

şi colonişti de oriee naţiune sau limbă, din toată întinderea 

Statului nostru orișicâţi vor fi profesând ritul şi învăţă- 

tura Sfintei Biserici romane“. Şi documentul continuă poruu:. 

cind tuturor „să nu cuteze a pricinui. episcopului sufraganeu 

"al episcopului de 'Pransilvania, precum şi Gamenilor din cole-" 

giul său nici o piedică, supărare sau tulburare, ci din contră 

să-l susțină prin tot felul de favoruri şi ajutoare oportune... 

Se poate o mai.largă toleranţă religioasă? Alexandru cel bun, 

un principe foarte ortodoes, a tost protector nu numai al hi- 

serieci noastre ci şi al bisericiei catolice; soţia sa eră fica unui 

magnat maghiar catolie din "Transilvania. 

Vlad Vodă Dracul dă un hrisov în 1431, Februar $ „prin 

care acordă unor călugări catolici toată protecţiunea sa "dom- 

nească şi le chezăşueşte libertatea deplină. 

Pot Haşdeu publică după 'Theiner. că..pravoslav micul. 

domniilor, Neagoe Basarab ar fi încercat să se închină Papei 

Leon X și nu numai cl, ci şi fiii lui te filii Basaraba, et di- 

lectos filios “Theodosium et Petrum, filios et descendentes...“ 

Catolicii erau admişi în funcțiunile Statului, până chiar 

şi în divan, ci aveau biserici, case, moşii, venituri; în sfârșit 
o libertate absolută şi fără Declaraţie de drepturi: 

| Si nu numai protestanții şi catolicii erau primiţi, tole- 

raţi, ba chiar consideraţi pe picior de egalitate cu Românii 

ortodocşi î în ţările noastre. 'Poleranţa noastră a cuprins şi pe 

  

Sr m 

1) Idem, pag. 36.



mahometăni- şi: pe. Armeni şi pe Lipoveni; în Afârsit chiar 

Ovreii. nu au avut niciodată să se plângă, deși spune Haşdeu:) 

în “antisemitismul ce afeetă „nu credem ca pe toată faţa pă- 

mântului: să fi existat: cândvă vreo altă naţionalitate atât. de 

universalmente persecutată, atât de universalmente dispre- 

țuită, atât de universalhmente urâcioasă, “precum a fost mai 

în toţi timpii şi mai în. toate locurile xvagabunda posteritate: 

a lui Israel, a cărui istorie se:păre a îi o lungă demonstraţie 

a unei urgii fatale și. misterioase!,..“ 

"Un singur exemplu şi vom încheia: -- 

„Locuitorii satului Oniţeanii din Basarabia, acuză patru 

evrei de a fi omorât copilul “unui Român „din poruncă ha- 

hamului, | Me ae 

De aci ma urmat nici o tulburare, nici o violenţă, nici o 

vendetă din partea poporului. Cei ineulpaţi au fost trimişi 

de 'naintea lui Vodă la Iaşi, iată totul. - 

Mihai Racoviţă care domnea pe atunei, deşi îi credea 

vinovaţi în realitate, totuși nu socoti cuviineios a da 0 sen- 

tință pripită, ci din contră organiză un fel de tribunal, la care 

luă parte toată populaţiunea israelită din Capitală. 

„Vodă, zice cronicarul, făcut-a divan şi a chemat pe toţi 

jidovii din Iași şi Pureii, și pe toţi boerii cu mare, cu mic“, 

“m faţa acestui majestos sanhedrin, cei acuzaţi au fost 

SUpuși interogatorului şi Israeliţii au pronunţat verdictul 

zicând lui Vodă: cum au făcut să-si ia platăl. IE 

__ Negreşit, o asemenea toleranță neaşteptată chiar în. ţă- 

rile cele mai constituţionale face cea mai mare cinste țării - 

noastre. a e | PE 

413. Credinţa. — Acolo unde filozofia se opreşte, începe 

religiunea. Problemele pe care raţiunea omeneâscă nu le poate 

deslegă cu ajutorul ştiinţei, cu ajutorul filosofiei, religiunea le 

rezolvă, pe cale de revelaţiune: Domeniul religiunei, foarte 

vast la începutul societăţilor, merge restrângându-se, din zi în 

zi. Revelația e înlocuită de metodă, experienţă, observaţie. 

“Indată ce ştiinţa și raţiunea izbutese să deslege în mod fi- 

rese una câte una din problemele pe care în timpuri de igno-
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anţă omul nu și le poate explica pe cale naturală, şi e silit 

a“vecurge la religiune, îndată zic ce aceasta are loc, acea pro- 

„blemă încetează de a mai fi o problemă religioasă; trece în 

domeniul adevărurilor ştiinţifice necontroversate. Religiunea 

rămâne atunei circumserisă la celelalte întrebări imperioase 

încă nerăspunse, și la care dânsa va da cu ajutorul revelaţiei 

soluţiuni variate, după individ, după religiunea creştină, ma- 

hometană ori mosaică!). | - | 

Religiunea în vechime, spune Rossi?), eră leagănul pu- 

terii civile. Ceeace da putere legilor civile eră sancţiunea re- 

ligioasă. Legislatorii dictau preceptele lor în numele divini- 

tăţei. Credinţa religioasă, cultul comun eră legătura familiilor 

şi confederaţiunilor. Astăzi, din potrivă, religiunea tinde a 

deveni esențialmente individuală. Pe când în anticitate reli- 

giunea serveă ca mijloc de conservare a Statului, şi maveă 

decât un scop politie, — patrie şi religiune fiind sinonime — 

astăzi religiunea creştină dinpotrivă, are un scop al ei deter- 

minat, în afară de orice activitate politică. Ea se ocupă de 

viaţa eternă, și justifică raţiunea sa de a fi, nu în raporturile 

dintre oameni, şi dintre om faţă cu D-zeu: „Imperiul meu 

nu e în această lume“. | i 

In vechime, religiunea eră un drept al cutărei familii, al 

_cutărui Stat. Ea eră exclusivă şi egoistă ca şi cetăţeanul, ca 

şi Statul, cari priveau pe străini ca hostes, inimici. Religiunea, 

"zice Rossi, eră naţională şi locală ca şi celelalte instituţiuni. 

Chiar la noi, mult timp religiunea a fost națională, s'a con- 

fundat cu naționalitatea; în Transilvania, până stăzi, preoții 

reprezintă Românismul. Aproape întreaga naţionalitate ȘI 

toată coheziunea Statului la cei vechi o formă deci religia. 

Ce erau amfictionele religioase, despre care am vorbit?... Uni- 

tatea Greciei nui constă în consaguinitatea poporului, în legă- 

tura lui strânsă etnică ci în uniformitatea eredinţii, în cultul 

acelorasi zei. Zeii comuni, alcătuiau unitatea familiei, zei Co- 

muni alcătuiau unitatea cetăţii, zeii comuni alcățuiau conşti- 

inţa greacă. Şi această religie eră intolerantă, cu toate religiile 

1) Strauss: Vechea și noua religiune. 

2) Rossi: Cours de droil constitutionnel, pag. 311.
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vechi, ea religia mozaică şi ca religia egipteană. Pe câtă. vreme 

crestinismul a: venit cu un caracter de universalitate,  adre- 

sându-se la toate popoarele și chemând pe gentili: la mân- 

tuirea sa, NE i i 

Unul din principiile creștinismului -este dee universa- 

litatea.-Dacă în timpuri străvechi Zeii erau naţionali, ai cămi- 

nului, ai cetăţei, exeştinismul cosmopolit, nu recunoaşte decât 

un singur Dumnezeu, acelaş pentri toată omenirea şi pretu- 

tindeni. Un alt caracter al creștinismului este spiritualitatea: 

seopul său fiind adorarea lui D-zeu, mântuirea sufletelor, fe- 

ricivea eternă. In. manifestarea externă însă, erâştinismul în: 

cultul său, a admis o. mulţime de practice materialiste, idei 

materialisate:. aiasma, lumânările aprinse, procesiunile. Aceste. - 

ceremonii le-a. împ;umutat biserica creştină: cultului păgân 

greco-roman, pentru a, impresionă şi, mai viu imaginaţiunea, 

şi a atrage pe păgâni la ereştinism.. ae 

, 174... Ce este libertatea religioasă ?. — Publieiştii! nu. suni 

” încă de ăcord asupra definiţiunei acestor cuvinte. Unii 

înţeleg. sub. această denumire numai libertatea. de a..eu-. 
A 

gcta în .materie de. religiune: alţii ca. Jules Simon - co- 

prind nu numai libertatea. conştiinţii aplicată la reli- . 

siune,.. dar și. libertatea de. manifestare (libertatea cul- 

tului), precum și lihertatea de propagandă. In fine alții ex-: 

clud libertatea propagandei, reţinând sub noţiunea de liber- 

tate religioasă numai libertatea credinţei intime şi a cultului. 

Noi. vom urmă pe J. Simon, ca fiind preferabil din punct de. 

vedere: al metodei. De altfel, prin libertate religioasă. se mal 

- înţelege și. independenţa politică a. comunităţilor religioase, 

separaţiunea Bisericei de Stat. E IE 

_Să analizăm pe rând, fiecare din cele trei subdiviziuni, 

ale lui J. Simon. Începem eu libertatea credinţei. - ERE 

Am văzut .că 'cugetarea, credinţa, fiind un fapt intern. 

scapă: acţiunei: suveranităţei. Tot. omul are dreptul să exami-, 

neze, diferitele doctrine religioase şi să creadă sau nu. în inti-. 

mul conştiinţei sale, în sinceritatea unci zevelaţiuni care săi 

satisfacă mai bine tendinţele spiritului, starea lui psihică. Pre- 

cum omul este liber să aibă cutare, opiniune literară sau filozo- 

fică, tot. astfel este liber să aibă și opiniunea religioasă care-l
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convine. In acest înţeles, presa, adunările şi învăţăturile care 

propagă diferitele credinţe religioase nu pot fi întrer upte în 
propaganda lor, ei trebue să capete toată protecțiunea ȘI SI. 

guranţa legală. 

Corolariul necesar libertăţii credinţii, e libertatea cul- 

tului și înţelegem prin cult exerciţiul public al unei religii. EI 

se exercitează prin ceremonii religioase în interiorul edifi- 
ciilor, numite biserici, capele, oratorii, temple sau sinagogi. Dar 
el poate să cuprindă şi nişte ceremonii care se îndeplinese în 

plin-ăer, pe drumul publice, -de pildă. procesiuni, purtări de 
cruci, predici, înmonhântări”), A zice cuivă, eşti liber să ai 
în forul tău intern orice credinţe religioase, dar nu ai dreptul! 

ca în faptele tale să te confor mezi lor, a interzice o manifes- 

tare “sinceră şi inocentă, e'a distruge acea lege morală care 

prescrie armonizarea gândului cu fapta, e-a violentă demni- 
tatea naturei umane, constrângând-o la o hipoerizie absurdă, 
imorală. Libertatea. cultului e prin: urmare dreptul de a pro- 

fesă publicamente credinţa s sa. religioasă, fără a putea fi pro- 
“Vibit, nici persecutat din aceusiă cauză, De adi Şi dreptul de 

a nu fi constrânşi la nici un alt. cult, sau act exterior ce ar fi 

în “cont azicere cu credinţa noastră. 
Nu intră în cadrul nostru să facem istoricul Tibertăţii 

„religioase sau mai bine lipsei de libertate în materie religioasă 

la diferitele popoare şi la diferitele timpuri. Povestea este 
“lungă, crâncenă, dureroasă: :Avem marile: persecuţiuni  cre-. 

ştine ale „Romei păgâne, când adunările de creştini erau con- 

şiderate, cum spune ] Minutius Felix în oper a sa Octau ius, Ca 

nişte oribile conjuraţii, în care se adora un cap de măgar, 

saerifieau copii, le beau sângele și făceau orgii nocturne; se 
pedepseau creştinii, spune Giron?) nu atât din cauza cereno- 

niilor lor care păreau mai mult ridicule, decât criminale ci 
pentru că refuzau să sacrifice împăratului, să ia parte la ce- 

remoniile cultului public şi se făceau astfel vinovaţi de: in- 

disciplină şi rebeliune. Erau învinuiți. de l&se- majestate ome 

nească, nu de l&se-majestate dumnezeească. 

  

1) Beltjens:' Constitution, pag. 234. 
2) Giron: Op. cit.,-pag. 393.



D413 

Începe apoi reacţiunea creştină călugărească care a durat 

secole întregi; la Bizanţ, în Roma papală, în Franţa si în Ger- 
mania, în Boemia şi în Spania sa fulminat în potriva erezii- | 

lor şi sau dus lupte de exterminare în potriva acelora care 

marifestau 0 credinţă, o erezie, o schismă. In potriva Vo- 
densilor, în potriva Alhigenzilor, în potriva Hughenoţilor 
mau decretat legi aspre, atât canonice cât și civile. Bxilul, 

confiscarea, supliciile, vugul, iată ce aşteptă: pe oricine în- 

drăzneă să..se răzvrătească în potriva autorităţei suverane şi 

coereitive a Bisericei romane; ca să luăm numai o pildă, Carol . 
Quintul a publicat în potriva ereticilor o serie de edicte, care 

erau aşă de draconiee, încât orice veleităţi de erezie trebuiau 

să dispară. | | 
“Astfel acei care se, aduniu şi discutau. seripturile, agei 

care pomeneau. măcar opiniunile-lui Imther, în privinţa cu- 
municăturii, confesiunii, fecioarei, sfinţilor, acei care discu- 

tau. chiar în .seeret înţelesul. seripturilor, acei care imprimau, 

citeau, sau la care: se găseau cărți de Luther, Hus, Zvingle, 

Melanehton, acei” care dădeau azil er eticilor, anabaptiștilor; 

erau pedepsiţi cu munci:grele şi cu moarte. In Belgia edictele. 

lui Carol Quintul uu făcut cele niai îngrozitoare ravagii. Van 

Metern arată că sub Carol Quintul și F ilip II au fost execu- 

taţi cincizeci de mii de er etici; această persecuție a ruinat ţă- 

vile flamande. Asemenea şi ovreii au fost arşi în mare număr” 

la: Bruxelles-şi la Louvain, sub diferite învinovăţiri atroce. 

Libertatea de propagandă e libertatea Ma apără. crâ- 

, dinţele noastre, de a combate ceeace er edem eroare, de a dis- 

“cută şi convinge, "de a face proseliţi la credinţele ce ne însu- 

fleţesc. O- religiune fără propagandă e o religiune moartă. 

Propaganda vie a religiunei creştine, a ajutat. foarte mult 

progresele ei. 

Libertatea religioasă a fost mult timp 3 ne reennoscută, 

Chiar sub religiunea creştină care din natura sa e tolerantă, 

propag xandistă şi universală; după «un spune Rossi, vede 

în istorie o mulţime de măsuri aspre deeretate contra păgi 

nilor, de cei dintâi împărați ereştini, persecuţiuni îngrozi- 

toare contra Israeliţilor, Maurilor (în Spania), cruciadele con 

tra Mahometanismului, . inquisiţiunea, lupta între puterea



544 

papală şi imperială (papa Gregore VII cu împăratul Enrie 

TV), cunoscută sub numele de cearta investiturilor, persecu- 

țiunile contra: catolicilor din Irlanda, masacrul St. Barthâ- 

Jemy, revocarea edictului de Nantes: Pentru mândria noastră 

naţională, Românii, în istoria lor, nu au de înregistrat nici o 

pexsecuţiune religioasă. - i ia ă 

- Propaganda şi cultul fiind fapte externe, care intere- 

sează şi ating ordinea publică, ele cad sub acţiunea suvera- 

pităţei. Suveranitatea va veghiă prin-urmare ca manifestarea 

externă a diferitelor credinţe religioase să nu atingă con- 

viețuirea socială şi organismul politie. De acest spirit sunt 

dictate şi art. 167—169 codul penal, preeun și art. 92 din legea 

sinodală, care prohibă serisorile pastoiale politice. De aseme- 

nea dacă observăm'art. 2]. din Constituţiune, vedem” că liber- 

tatea conştiinţei şi libertatea” cultului nu sunt puse pe aceiași 

linie. Acest art. zice: „Libertatea conştiinţei este absolută. 

Libertatea tuturor culelor este garantată, întrucât însă cele- 

in ațiunea lor nu_aduee o atingere ordinei publice sau bunelor 

moravurii, Diferenţa “între dispoziţiunea primului alineat și 

a cehii de al doilea e însemnată. Când e vorba de conştiinţă, de 

cugetare, libertatea ei e fără restricţiune; nici nu putea îi 

altfel: eul intexn al omului nu cade sub acţiunea legiuito- 

vului. Când e vorba însă de cult, libertatea lui e numai ga- 

“vantată, nu e absolută. Şi legea garantează libertatea cultului 

numai întru atât, cât nu atinge ordinea publică. Astfel un 

cult care autorizează. bigamia, care repudiază serviciul mili- 

tar, care admite şi ordonă uciderea soţului supravieţuitor, sau 

alte dogme contrarii organizării Statului nu poate cere dela 

lege gurantarea lui. Sa a | 

"*-» Greşit. interpretează Constituţia . autorul român, Mei- 

tani!), când afirmă că art. 21 al. 2 din Constituţiune, garan- 

- tează libertatea acelor culturi cari erau în ființă la facerea . 

Constituţiunei, şi că :orice cult care sar manitestă dela 1866 

încoace, măcar de mar fi contrariu ordinei publice, nu mai € 

gârantat.: Am înţelege interpretarea lui „Meitani, dacar Îi 

vorba de statutul itahan, care în' art. 1 zice clar şi expres: 

"Celelalte culturi acum existenie, sunt tolerate“... -. 

) Meitani, pag: 65, fusc. IIL.! a
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Ti legătură cu această cestiune se ridică o violare a con- 

ştiinţii, după cum consideră Giron, faptul că printr'o lege po- 

litică se face un delict social din accea că nu se observă re- 

paosul duminical. Legea nu se cuvine să ordone celor săraci 

să rămână îri inactivitate şeaizeci zile pe an şi să le ofere 

astfel prilejul de a cheltui înti”o zi salariul dint”'o săptămână 

întz eagă.... Repaosul duminical este prevăzut la noi prin legea 

din 14 Aprilie 1910 şi prin regulamentul acestei legi din 3 

Tunie 1910; este însă o atingere directă a libertăţii religioase, 

impunând tuturor culturilor, tuturor, indiferent de credinţă, 

repaosul forţat al unei zile pe care ei o detestă poate în con- 

ştiinţa lor. In acest sens deci această lege ar trebui abrogată, 

lăsându-se la libera voinţă a fiecăruia de a'şi alege ziua care-i 

convine pentru repaosul legal. - 

Libertatea cultelor e sancţionată de art. 209—212 codul 

penal. .: | | | 

“415. Raporturile dintre Stat şi biserică.— Cuvântul biserică 

înseamnă nu numai locul sau clădirea consacrată pentru ado- 

rarea lui D-zeu, dar mai înseamnă şi asociaţiunea, corpul 

colectiv al creştinilor. Raporturile variate cari se pot stabili 

între Biserică şi Stat, pot fi reduse la următoare patru tipuri 

fundamentale: 1) Situaţiunea numită regim theoeratic; 2) Ce- 

saro-papia sau confusiunea; 3) Regimul concordatelor “sau 

alianţa; 4) "Regimul libertăţii religioase propriu zise, sau se- 

paraţiunea. Aa ” 

416. Regimul teocratie__— 'Theocraţia, cuvânt compus, 

de origină grecească, dela. Theos, D-zeu şi krateo, Suver- 

nez, înseamnă acea formă a Statului, în care guvernământul 

se practică sub direcţiunea lui D-zeu, sau a zeilor și în numele 

lor. Regimul theoeratie îl găsim la societăţile cele mâi vechi, | 

în India, în Egypt, la Evrei. In acest regim Statul e cuprins 

şi „subordonat  Bisericei; preoţii sunt miniștrii cărora 

Duninezeu le revelează legile divine; ei formează clasa. su- 

vernantă. | | | 

Sistemul acesta cră foarte natural în anticitate,. când 

" oămenii eu desăvârşire inculţi, atribuiau ei însăși zeilor, toate 

fenomenele ce-i impresionau. In așă stare sufletească, puteau 

foarte uşor să fie induşi a crede în existenţa unor relaţiuni 

52053 e 5,
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directe al6 clerului cu divinitătea, şi să primească astiel o 

dominaţiune absolută. In Europa a tost realizat de către papa 

Hildebrand“si Inocenţiu. E ă d 

Sa realizat astfel în Europa romană un regim de ab- 

solută reatârmare a Bisericei. Clerul sa degajat de orice 

înrâurire a puterii timporare. Se atribue lui Hildebrand 

“maxima următoare: „lumea este luminată de doi luminători, 

soarele: mai mare şi luna mai mică. Autoritatea apostolică 

seamănă soarelui, puterea “regulă lunii. Şi: precum lună nu 

luminează decât numai” mulţumită soarelui astfel împărații, 

regii şi principii nu subsistă decât graţie” Papei“. Această 

prezumție orgolioasă şi insolentă, aveă aerul să facă din Papă 

o divinitate. a N 

In acest chip Papa care visă o monarhie universală, 

primi omagiul lui Robert Guis ard, ducele Calabriei şi Sici- 

liei care se declară vasalul sfântului Scaun; principii care 

doimneau' în Argon, în Sardinia, în Dalmația, în Ungaria şi 

în' Rusia. îi supuseră: de asemenea Statele lor sub titlul de 

fiefuri. Insă Vilhelm cuceritorul a refuzat să-i facă omagiu 

regatului Angliei. Nichifor Botanitul împăratul din Constan- 

“tinopol, Boleslas regele Poloniei, Filip 1 regele Franţei Sau 

împotrivit acestor veleităţi. Sub Inocenţiu III puterea papală 

a mers progresând şi Anglia a fost supusă de către Toan fără 

ţară, care ă declarat în genunchi în faţa legatului papal Pan- 

dolphe că primeşte suzeranitatea Bisericească. Autorul de 

drept constituţional Giion desvoltă-cu deosebire această parte 

a istoriei omenirei în cartea sa: Dreptul public al Belgiei!). 

Legislaţiunile teocratice sunt imobile şi lipsite de orice 

spirit de piogres, căci legea fiind cuvântul lui D-zeu; eine ar 

îndrăsni să o modifice, să o amelioreze? E de ajuns a judecă 

acest sistem prin urmările lui, care-redue societatea la apatie. 

şi produc imutabilitatea nefirească a Statului, pentru a-l e- 

clară de absurd, fără a ne mai ocupă de falşitatea principiului 

pe care se bazează, şi asupra căruia am insistat în partea 

introductivă” şi vom 'reveni când vom. studiă' formele de su- 

vernământ.. a Da ” 

1). fe droit. public de la Belgique per A. Giron: pag. 185 ss.
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417. Regimul cesaro-papal. — Cu progresul inteligenţei, 

Biserica îşi pierde a tot puternicia, puterea civilă se emauei- 

pează, trăeşte viaţa ei proprie şi ajunge chiar să asume 

dânsa supremaţia, puterea. Dacă în sistemul teoeratic Statul 

e cu desăvârşire confundat în biserică, în: cel cesaropapie din 

contră, biserica se confundă în Stat. Principele, Cesarul, 

adică şeful Statului, e-si cap al religiunei, papă. Biseriea fiind 

absorbită de Stat, puterea civilă e aceia care institue Şi mo- , 

difică religiunea. Acest sistem îl găsim astăzi în Rusia şi 

Anglia”). - Sa 

Când'capităla imperiului roman sa transferat la Con- 

stantinopol, înalții prelați din acest oraş au obţinut dela con- 

ciliul din Constantinopole (380) întâiul rang în Biserică, 

după seful suprem din Roma, acordându-li-se astfel oarecare 

autoritate asupra celorlalte biserici din Orient. Biserica din 

Constantinopoli afirmându-și din ce în ce drepturile, sfârși 

prin aşi atribui o autoritate egală cu aceia a papilor, ceeace 

a produs sehisma din Orient, provocată de Photius (862) și 

săvârşită pe deplin de patriarhul Cerulavius (1053). Dela 

această epocă, Biserica greacă e de sine stătătoare, indepen- - 

dentă de autoritatea papală. Mult-timp se recunosc de cap— 

unic Patriarhal din Constantinopole, până la 1585, când pa- 

triarhii ruşi san. separat de cel din Constantinopole, şi avură 

patriarhul lor deosebit cu reşedinţa la Moscova. Această stare 

de lueruri dură până la 1719, când Petru cel Mare se declară 

Capul biserieei ruse, Dela această dată avein în Rusia cesaro- | 

papismul pe care. l-am sehiţat dejă când am vorbit de Rusia 

în partea istorică a cursului nostru. 

In Anglia Cesaropapia datează dela 133£ când Henric 

VIII, necăjit pe papa care nu voiă să-l divorţeze de soţia sa, 

ca să se căsătorcască cu. Ana Bolena, se proclamă de parla- 

ment protectorul și capul suprem al biserieei anglicane. 

Cesaropapia e n6greșit preterabilă regimului teocratic. 

Progresul e mai posibil cu dânsa, căci puterea civilă in mâna 

căreia stă soarta hisericei, € prin natura ci proaresistă. To- 

1) G. G. Disescu: Patriarh şi Impăral la Bizanţ, conferinţă publi- 

o. - - ” . : , _ - po . 

cată în ziarul «Universul. -
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tuşi acest progres nu poate fi repede. căci monarhul, mai 

totdeauna. povăţuit de interesele sale personale sau. de ale 

celor ce-l înconjură, nu va schimbă decât cu greu ordinea, 

lucrurilor. Apoi noi ştim că suveranitatea, adică puterea ci- 

vilă, nu trebue să aibă nici o acţiune asupra credințelor. re- 

ligioase, şi în sistemul. Cesaropapiei nu numai că afacerile 

religioase, rămân la discreţia puterei civile, dar suveranul 

„îşi va, face din puterea lui spirituală chiar “un .mijloc.de gu- 

vernare. Cesaropapia, cum sa zis cu drept cuvânt, crează 

autocraţia cea, mai absolută. Dacă autocraţia nu sa produs 

în Englitera, aceasta se datoreşte existenţei regimului par- 

 Jamentar, culturei şi instituţiunilor engleze cari au neutralizat 

totdeauna tendinţele autocrate; imperiul bizantin a fost însă, 

tipul regimului cesaro-papal şi împărăţii au cumulat auto- 

"ritatea sarcedotală cu cea civilă atât de mult încât prin au- 

toritatea, 'lor civilă ei dogmatizau și. stabileau articole de 

credinţă. Chiar legea, spune. Justinian în Digeste, cra. regina 

lucrurilor divine şi umane. a 

418. Regimul' concordatelor sau alianţa. — În acest. regim 

Statul şi biserica stau în raport ca două, puteri egale şi in- 

” dependente. Aceasta, a fost regimul Franţei, până la legca 

nouă, 9 Decembrie 1905, când sa. proclamat separaţiunea. 

Block -afirmă. că acelaş sistem există în China şi Japonia: 

Actul prin care se reglementează drepturile respective ale 

bisericei şi ale Statului, se numește concordat. Franţa a încheiat 

mai multe concordate cu papa. Cel mai însemnat e din 1802, 

încheiat de Bonaparte, primul consul, cu Piu VII. Prin acest 

concordat sa restabilit în Franţa autoritatea pontificală; 

numirea, prelaţilor s'a acordat Capului Statului, dar instituirea 

lor sa rezervat Papei.  : - Si 

Prin numitul concordat se recunoaşte: că religiunea ca- 

tolică este, nu religiune de Stat, ci religiunea, majorităţii po- 

pulaţiunii franceze. Cultul acestei religii este public în Franţa 

şi potrivit regulamentelor de -poliţie pe-care guvernul le va 

judecă necesare pentru pacea publică. De acord cu Sfântul 

Scaun, guvernul francez va stabili o nouă împărţire diecezană. 

Guvernul francez. numeşte pe titularii. avhiepiscopatelor ŞI 

episcopatelor; Sfântul Scaun dă numai instituţiunea canonică;
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după formele stabilite sub regimul vechi. Episcopii numesc 

pe preoţi, dar alegerea lor trebue să fic făcută dintre per- 
soanele primite de guvern; toate bisericile neclienate sunt 

la. dispoziţia episcopilor. Biserica renunţă la orice vechie re- 

vendicare a bunurilor ecleziastice, dar în schimb guvernul 

asigură episcopilor şi preoţilor o renumeraţie îndestulătoare. 

In caz când urmașii primului consul nu vor fi catolici, nu- 
_mirea episcopilor va fi regulată printr'o nouă convenţie!). 

Regimul: concordatelor presupune biserica, putere în- 

semnată. De altfel el nu reglementează, cum s'ar putea crede, 

diferendele între biserică şi Stat într'un mod definitiv, pentru 

că e cu neputinţă de a fixă limitele morale, care trebue să 

„separe cele două puteri. 
Regimul concordatelor are rezultate relc, pentru că 

fiecare din cele două părţi contractante are speranţa secretă 

de a face din cealaltă parte un instrăment de dominaţiune. 

Pe lângă aceasta, regimul concordatar presupune preferinţă 

din partea puterei civile pentru o 'religiune oarecare, ceeace 

nu trebue să fie, căci în Stat pot fi cetăţeni de diferite 'cul- 

turi şi credinţe; nu e just ca o credinţă religioasă să fie mai 

protejată decât alta. Preferința suveranităţii pentru-o reli- 

giune mai are şi inconvenientul de a îndemnă la ipocrisie. 

Mulţi se vor declară ca membri ai unui cult şi ai unei cre- 

dinţe religioase pe cari în forul interior le desaprobă. Adevă- 

ratele şi profundele convicţiuni sunt totdeauna independente. 

Sistemul concordator păcătueşte şi prin baza sa. EI tra- 

tează, religiunea, şi suveranitatea ca două puteri faţă în faţă. 

Or, religiunea, nu e şi nu poate fi o putere; ea nu e decât 

o facultate, un' drept, precum e și munca sau facultatea de 

a gândi. Afară numai dacă luăm cuvântul putere în alt sens, 

dacă judecăm că dreptul prin efectele lui e o putere. 

479. Regimul libertăţei cultelor. Separaţiunea. — T coria se 

paraţiunei absolute a Statului și a hisericei a apărutîn zi- 

lele noastre. Biserica şi suveranitatea sunt instituţiuni cu 

misiuni deosebite. Biserica se ocupă de credinţă şi speranţă, 

pe când misiunea statului e conservarea și perfecționarea 

  

1) 0 vopuos Bravzioy sas Boasiheuz Osiwuv zi at reaoztutny zpagptrazoov.
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fiecăruia din noi, reglementarea acţiunilor noastre externe. 

Biserica şi suveranitatea îşi fac in mod independent, fiecare 

drumul lor; una te pregăteşte: pentru cer, pentru viaţa . 

viitoare unde îşi va exercită “jurisdicţiunea, — de va îi—.cu: 

pedepse şi recompense, cealaltă reglementează lucrurile pă- 

mânteşti, viaţa socială de toate zilele.  - . - a 

„_ Sistema reparaţiunei a, fost formulată de Contele Cavour 

în” cuvintele următoare: «biserică liberă în Stat liber». Acest 

sistem care exclude ideia unei biserici de Stat, e singur 

conform cu libertatea, căci lasă tuturor asociaţiunilor reli- 

gioase grija de a se reglementă şi de a se administră sin- 

gure, în afară de orice intervenţiune a Statului. 

Contra 'acestui sistem se aduc două obiecţiuni: 

-4. Religiunea, se slăbeşte, piere dacă .statul o abandonă 

2. Puterea, spirituală devine prea puternică, dacă Statul 

nu o reţine în limitele sale. | 

La întâia obiecţiune sa răspuns de unii că drepturile 

religiunei, ale bisericei, sunt foarte slabe, dacă se afirmă că: 

ea nu .poate subsista prin sine însăşi, şi că are trebuinţă de 

ajutorul Statului pentru a- putea trăil. Va, să zică e covă 

şubred, factice? Cu atât mai bine dacă va pieri! Eu cred 

“că această argumentare e prea radicală, prea. extremă. A$& 

raţionau Spartanii când omorau copii născuţi cu o consti- 

“tuţiune fizică debilă! Dacă biserica, română, astăzi neglijată 

de Stat e în decadenţă, eu cred că ar fi funest să 0 Con- 

damnăm peirei, chiar din punct de vedere social. Interven- 

țiunea, Statului poate fi în multe: împrejurări—cum € ia noi— 

nu numai utilă, dar binefăcătoare. 

La obiecţiunea doua, că puterea spirituală ar deveni 

excesivă, sc răspunde că temerea nu ce fundată din momen- 

tul ce vor existi diferite biserici, diferite credinţi, dogme şi 

culte. Aceste secte influenţându-se şi neutralisându-se reci- 

proc, Statul poate asistă fără grije la desvoltarea lor. In tot 

cazul, obiecţiunea aceasta a doua .precum şi răspunsul ce i 

sc dă, nu au pentru ţara noastră nici-un interes practic; 

o lăsăm dar scriitorilor francezi şi italieni, unde temerea 

unei supremaţii religioase poate fi mai mult sau mai puțin 

justificată. .
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| * Acest regim există în Statele-Unite. şi există în Belgia.. 
„Constituţia; belgiană il consacră: expres prin art. 16: „Statul 

- n'are drept să intervină nici în numirea, nici în instalaţiu- 
nea miniștrilor unui cult oarecare, nici să-i oprească de a 
corespunde superiorii lor, şi de a'și publică actele, numă- 

rându-le numai răspunderea, ordinară in materii de presă 
şi de publicaţiune.. Căsătoria civilă va trebui întotdeauna să 
procedeze benedicţiunea ruptuală, afară de excepţiunile sta- 
bilite prin lege, dacă au loc“. | 

„In Franţa am arătat că sa stabilit separaţiunea Bise- 

ricei de Stat prin legea din 9 Decembrie 196. Scriitorii 
francezi discută dacă această separaţiune eră oportună într'o 

țară în care sunt milioane de catolici și 60.000 biserici. 

Această lege a fost complectată prin trei regulamente de 

administraţie publică: 1) in ce priveşte inventarul; 2) lefu- 

rile şi alocaţiunile preoţilor; 3) asociaţiunile culturale. Apli- 

carca acestei. legi a dat naştere la mari şi sgomotoase mis- 

cări după această lege: „Republica asigură libertatea con- 

ştinţii. Ea .garantează liberul exerciţiu al cultului numai sub 

restricţiunile mai sus dictate în interesul ordinei . publice. 

Republica nu recunoaşte nici salariu nici subvenţiunea. vre- 

unui culte. D. Duguit face o analiză acestei legi!) arătând că 

wuvernul francez a făptuit o incorectitudine gravă din punct 

de vedere diplomatic, deoarece nu a denunţat întâi concor- 

datul cu Vaticanul. Apoi legea declară drept proprietăţi ale 

Statului departamentelor și comunelor toate locaşurile ecle- 

siastico.. Papa a protestat împotriva acestei legi prin două 

enciclice: Vehementer. și purvissimo. O întreagă literatură ju-. 

ridică, clericală şi anticlericală s'a produs cu această ocazie?) 

Biserica. în Anglia. 'Loate bilurile în Anglia relative la 

Biserică, se aduceau în Cameră după ce au trecut prin Com- 

mnitee of the YVhole Ilouse?). In 1869, de pildă, când cu pri- 

lojul disestablishement-ului Bisericei irlandeze, dezbaterile au 

început printr'o rezoluţie votată în Commitee, asupra moţiunii 

lui (iladstone prin care „Chrirman-ul să [ie invitat să pro- 
  

5 Op. cit., pag. 607. 
2) A se vedea Duguit: op. cil., pag. 020. 

5; Anson: op. cit., pag. 300.
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pună Camerei autorizarea de a introduce un bill destinat 

să pună. capăt Establishmentului DBisericei irlandeze şi ecmi- 

siunii dispoziţiunilur legale relative la temporalities ale acestei : 

Biserici şi lui Royal College din Maynooth. Această regulă 

a fost însă găsită incomodă şi abrogată în 1888. 

Biserica anglicană are ostructură specială; erarhia este 

absolut nulă şi piscopii sau episcopii nu au nici cea mai mică, 

putere asupra pastorilor subalternilor; care formează clerul 

activ; ei trebue să-i cheme în judecata tribunalelor, în casuri . 

de abateri disciplinare. Sunt doui arhiepiscopi, de Cantor- 

bery şi "de York, înpărţiţi în mai multe scaune episcopale, . 

numiţi de către Coroană Şi pe viaţă, cu dreptul de a Sieieja 

în Parlament.: " 

, Bisericile parohiale deţin. beneficii numite fizvings, care 

se ţin după un drept antic. numit «duozsons. Aceste advo- 

woson!) constituesc nişte adevărate proprietăţi. Păstorii se 

aleg printre cei ce participă la sacramente şi printre simpli 

fideli. 
Doctrirele bisericei sunt cuprinse în troi-zeci şi nouă 

- articole, cuprinse într'o Convacaţie, apoi sancţionate prin lege; 

aceste articole nu pot fi schimbate decât printr'un act al 

parlamentului, ele au fost confirmate în 1571; Cartea de ru- 

găciuni a fost confirmată în. 1571 prin Act of uniformily; 

vestmintele sacerdotale pun Avertismentele din 1566, orna- 

mentele bisericeşti, prin Rubrica ornamentelor şi prin Cartea . 

rugăciunilor lui Eduard VI, din 1549. Cu toată acâastă legis- 

laţie civilă: sacerdotală nu sa putut stabil O uniformitate 

„rituală 

Bisericile anglicane nu sunt persoane civile, de aceea 

averile “lor aparţin. beneficiarilor, episcopilor, canonicilor, 

rectorilor, -vicarilor, câre constituese corporaţiuni seculare. 

Rectorul este proprietarul bisericei (friehold) al cimitirului; 
în Anglia biserica este chiar 0 forţă. politică. Scriitorii mMo- 

derni ca Lawrence?) cer chiar separarea hisericei anglicane 
ce Stat şi întrebuințarea, veniturilor ei în opere de bine- 

acere. 

  

  

') Lawrence Love : Le gouverniement de b Angletevre, pag. 453, vol. 1 
„?) Lawrence Lovel: op. cit., pag. 467, vol. II.
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480. Raporturile dintre Stat şi biserică în România.— In Ro- 

mânia aceste raporturi au varial. după epoci. Vom analisă 

mai întâi situaţiunea anterioară anului 1866 şi in urmă vom 

trece la starea actuală, care există dela 1866 încoace. 

Pentru epoca, anterioară regimului nostru constituţional 

dela 1886, raporturile dintre Stat şi biserică le putem cu- 

noaşte prin cercetarea, diferitelor hrisoave domneşti date 

mânăstirilor, şi chiar prin examinarea, unor, documente pe. 

care le găsim în fundaţiunile bisericilor de mir, documente 

care ne dovedesc confuziunea ce există altă dată la noi între 

ideile politice şi cele religioase; de aci rezultă şi caracterul 

oare cum naţional al$ rdbiunei noastre, sau mai bine zis 

caracterul religios al poporului român. 

La început Românii au avut o formă religioasă naţio- 

nală, creştinismul latin. După ce au intrat însă sub do-- 

minaţiunea Bulgarilor, 'aeeştia, le-au impus ritul lor, şi au 

gonit din biserică pe cel latin. De aceia şi vedem bisericile 

din ţările române atârnând de Patriarhia din Ohrida, apoi 

de cea din Constantinopol. Elementul slavon a exercitat 

astfel o înrăurire puternică asupra limbei noastre bisericeşti, 

mărită, şi prin faptul că cele mai multe din cărţile biseri- 

ceşti, erau aduse de peste Dunăre de către călugări și preoţi 

bulgari, cari fiind persecutați de “Turci, se refugiau la noi. 

Din numeroase documente!) rezultă că din; cele mai 

vechi timpuri Domnii noştri au exercitat dreptul de direc- 

ţiune atât în afacerile temporare cât şi în administraţiunea 

monastirilor. Monastirile erau persoane juridice, 'şi nu se 

puteau întemeia” decâtGlu autorizarea Domnului. “La 1596 

Mihai Viteazul "văzând „jalnica stare în care ajunsese mă- 

năstirile românești din cauza egumenilor. greci, din a. căror 

viaţă scandaloasă şi plină de hrăpiri se corupsesenii ȘI egu- 

menii români, adună soborul bisericesc sub preşedenţia Mi- 

, tropolitului țărei şi a episcopilor eparhioţi, şi formă o con- 

stituţiune canonică prin care voind a restabili morala reli- 

  

1) Nicăieri ca în Biserică nu sc evidenţează mai lămurit influenţa. 

: ilor POMĂ ri icarică 

Statului şi societăţei bizantine asupră țărilor române. Prin Biserică a 

trecut în Stat şi în obiceiuri.
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gioasă intre monachi, și a asigură proprietatea averilor 
mânăstireşti, decretă că dela data acelei constituțiuni înainte 
să numai fie îngăduit călugărilor străini a se ridică la dem- 
nitatea de egumeni în mânăstirile  ţărei, şi la caz de a vă- 
duvi de egumeni vreuna din mânăstiri, să se aleagă dintre . 

monachii ce se vor află locuind de mult timp în mânăstire. 
și împodobiţi cu fapte bune, iar la caz de nu se vor găsi 
„între “monachi oameni cu asemenea calităţi, să se caute 
într'altă mânăstire de ale ţărei. Acest hrisov s'a întărit de 

(Leon Ștefan prin hrisovul din 1630 şi de Matei Basarab prin 
Cel din:1647, Astfel prin acte emanate dela capul țărei, 

“a introdus în biserica noastră principiul electivităței ma- 
rilor, dignitari ai bisericei, cerânduli:se şi naționalitatea de 

român, | 
In codul lui Matei Basarab găsim o mulţime de dispo- . 

ziţiuni din cure se vede amestecul ideilor de ordine religioasă 
cu cele de ordine socială, civilă. 

«La rânduiala stabilită de Mihai Viteazu, sa supus pă- 
triharhul din Constantinopoli Ieremia şi: alţii, dovadă cărţile 
lor patriarhale din 1648 şi 1664. precum şi Luca, Mitropo- 

litul Ungro-Valahiei, dovedeste acesta, prin pastorala sa din 

1667. Nicolae Mavrocordat a adunat toate hrisoavele privi- 

toare la raporturile dintre: stat şi biserică, şi le-a împărțit 

„la monastiri ca să urmeze în tocmai. La 1775 Alexandru 

Ipsilante dete un nou hrisov, prin care dezvoltă bazele con 

stituţiunei în privinţa administrărei materiale şi spirituale 
a mânăstirilor, fără ca Rusia, Poarta, său altă putere să se 

amestece. Astfel se proclamă autonomia bisericei roman. . 

La 1798 Constantin George Hangerli proclamă din nou acest. 
principiu de autonomie. Cu toate acestea călugării greci de 

fapt nu au părăsit țara. La 1823, în urmarea anaforalei ve- 

liţilor! boieri, Grigore D. Ghica a hotărit luarea veniturilor 
dela, mânăstirile închinate şi înlocuirea Grecilor cu'Români. 
Grecii alergară la protecţiunea străină, cu deosebire la cea ru 

scască, şi izbutesc, căci în urma convenţiunei dela, Acherma”, 
printr'un firman, sa ordonat reintegrarea egumenilor gre 
în administrarea mânăstirilor române închinate. De aci, des 
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conllicte între guvernul român şi călugări greci. Pentru s0- 

luţiunea lor a intervenit adesea Rusia» !). - | 

Această stare de lucruri a durat până la 1863, când s'au : 

luat averile mânăstireşti din mâinile călugărilor. Puțin timp 

după aceasta, s'a făcut şi legea sinodală din 1864. 

„481.:Sistemul care reglementează raporturile dintre Stat 

şi biserică, în a doua perioadă, dela 1864 incoace, e un 

sistem mixt. Noi nu avem nici unul din cele patru regime 

pe care le-am studiat. Legile care regrementează regimul 

nostru sunt: a) Decretul organic din 6 Decembrie 186-4, care 

admitea în Sinod pe preoţii de mir; b) Regulumentul «lin 6 

Decembrie 1864, care conţine dispoziţiuni de caracter demo- 

cratic; c) Constituţia din 1866 avt. 21; d) Legea din 19 De- 

cembrie 1872 si Legea Sinodului din 3 Aprilie 1909. 

Art. 21 din constit. al.:3 zice „Religiunea ortodoxă a 

Răsăritului este religiunea dominantă, a statului român“. O 

dispoziţiune analoagă găsim în constituţiunea, greacă art. 1: 

„Religiunca dominantă în Grecia este aceea a Bisericei cre- 

ştine ortodoxe din Orient. Orice altă religiune recunoscută e 

tolerată, şi liberul său cult e protejat de lege“. In vechile 

provincii flamande, cultul catolic. eră religiunea de Stat. Con- 

slituţia belgiană din 1830 a despărţit biserica de Slat. 

“In alin. 3 art..2L trebuie subliniat cuvântul dominant. 

Din momentul ce se declară prin-Constituţiune că religiunea 

ortodoxă e religiune dominantă a statului român, nu se poate 

zice că separaţiunea e regimul nostru. Cuvântul dominant 

nu trebue însă luat într'un sens prea absolut; el nu inseamnă 

decât că biserica ortodoxă e singura în drept dea fisalariată 

de Stat. Mai găsim apoi un avantaj pentru aceia care sunt 

de religiune creștină ortodoxă, în art. 1 şi ll din Legea 

sinodală din 3 Aprilie 1909, prin care se modifică legea din 

19 Decembrie 1872, înființându-se și Consistoriul superior bi- 

sevicesc. In acest articol se prevede că compoziţia - colegului 

electoral al Mitropoliţilor şi Episcopilor se compune, între 

alţii, din toţi deputaţii şi senatorii, afară de aceea care aparţin 

altei confesiunei sau religii decât acea creştină ortodoxă. 

, 1) Din eruditul studiu asupra materiei făcut de Bengescu în De- 

vista roindnir, pe 1880. .
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Va să zică deputatul şi senatorul care nu aparţine bi- 
sericei ortodoxe răsăritene, nu poale să ia parte la votul 
Mitropoliţilor şi Episcopilor. De altfel, aliniatul 3 din art. 21 
nu are o însemnată aplicaţiune practică; el nu are un caracter 
obligator în sensul că toţi românii trebue să aparţină cre- 
dinţelor și cultului bisericei ortodoxe; are mai mult o însem- 
-nătate istorică, e o simplă enunțare a unui fapt existent. 
Alte consecinţe practice, ce decurg din proclamarea. unei 
religiuni de Stat, le găsim enumerate în Bluntschli. Aceste 
consecinţe sunt: 

a) Că solemnităţile religioase care preced sau însoțesc 
un mare eveniment naţional şi politic, se vor celebră după 
cultul religiunei de Stat. De exemplu, solemnitatea religioasă 
ce precedă deschiderea sesiunilor parlamentare, serviciul 
divin cu ocaziunea, urcărei pe tron, aniversarea unei. victorii 

pe câmpul de rezbel, sărbătorile naţionale; 
b) Legile acelui Stat se vor face în armonie cu spiritul 

şi exigenţele religiunei de Stat; 
ă c) In principiu general seva stabili că jurământul trebue 

depus după formula, prescrisă, de acea, religiune; 
d) Creştinii vor fi singuri în drept să ocupe funcțiuni 

de guvernământ în justiţie. 
La noi, înainte de modificarea art. 7, principiul acesta 

din urmă aveă o aplicaţiune radicală. Astăzi însă diferenţa 

de credinţe religioase şi confesiuni nu constitue în România 
o piedică spre a dobândi drepturile civile și Politice și a le 

exercită. 
Aliniatul 4, art. 21 ne spune că „Biseri ica română e şi 

- rămâne neatârnată de orice chiriarchie străină, păstrându-și 

însă unitatea cu biserica ecumenică a răsăritului, în privinţa 

dogmelor“. Biserica ortodoxă română e prin urmare depo- 
sitară a puterei spirituale. Ea poate institui orice regulament, 
canon sau disciplină eclesiastică, fără a fi nevoe să consulte 

vreo chiriarchie străină, cu condiţiune însă de a-şi păstră 
unitatea, cu biserica ecumenică a răsăritului în privinţa dog- 

“melor. In paragraful precedunt am văzut că la mai multe 
epoci, înainte de 1864, autoccfalia bisericei române a fost 
intermitentă, pentru câtva timp recunoscută; în 1889, că sa
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recunoscut din nou de către Patriarhie. Dar dacă Sinodul, 
în contra. desideratului exprimat de alin. 4, aduce'vr'o mo- 

dificare însăşi dogmei, rupând unitatea cu biserica ecumenică 

a răsăritului, care ar fi sancţiunea? Cred că nici una, pe cât 

timp legile ţărei n'ar fi atinse-prin acea, modificare. In adevăr, 

cine ar aveă dreptul să declare nulitatea acelor inovaţii? Pe 

cale legală nu e nici o sancţiune. Constituanţii noştri au voit 

şi aci să consacre o tradiţională unitate religioasă, şi să re-. 

comande autorităţilor noastre. spirituale, să respecte dogmele 

acelei. biserici pe care o avem de atâtea, secole şi care în 

“momente de adevărat pericol, ne-a salvat însăşi naţionali- 

tatea noastră. E un simplu consiliu, căci de alifel ar fi în 

contrazicere cu alin. 1 şi 2 care ne spun că libertatea con- 

ştiinţei e absolută şi libertatea cultelor garantată; în baza 

acestor aliniate, nimeni nu ne-ar putei dar impiedica de a 

ne schimbă credinţa. Ar fi-fost mai bine dacă aliniatul 4 sar 

fi mărginit a declară că „biserica ortodoxă română e şi ră- 

mâne - ncatârnată de orice chiriarchie străină“ suprimând 

cuvintele care urmează după aceasta. | 

Cestiunea, e.mai gravă dacă autorităţile cclesiastice ro- 

mâne, de exemplu Sinodul, ar face regulamente sau ar luă 

- hotărîri în contrazicere cu legile organice sau administrative 

ale statului român; aşă de. exemplu, când un regulament 

sinodal ar scuti pe preoţi de serviciul militar, atunci când 

legea civilă nu-i-ar dispensă, sau i-ar opri da merge la vot, 

pe când legea civilă le recunoaște acest drept, sau în fine 

le-ar prohibi a doua, căsătorie, pe când legea civilă le-o per- 

mite. Ce vom zice în aceste cazuri? Biserica. română, fiind 

în principiu neatârnată de orice chiriarchie străină, ordinele 

ei sunt obligatorii chiar şi atunci când sunt în conflict cu 

legile ţărei, ori sunt izbile de nulitate? Legea noastră, tocmai 

pentrucă n'a admis. principiul separaţiunei absolute a bisc- 

ricei, de Stat, şi pentrucă s'a temut ca nu cum-va, autori: 

tăţile bisericeşti să aducă. vreo slăbire constituirei Statului, 

a dispus prin legea: sinodală că nicio încheiere a autorităţilor: 

eclesiastice nu poate să aibă caracter obligatoriu, până ce 

mai întâiu această încheiere nu va fi fost-aprobată de Capul 

statului, de puterea executivă. Avem dar o garanţie.
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Legea sinodală din 1872 nu permitea intrurea in Sinod, 

decât a călugărilor; din acest punct de vedere biserica e 

incomplet reprezintată; preoţii de mir constituind o mare 

parte dintre cei însărcinaţi cu afacerile spirituali, ar trebui 

ca, şi dânşii să fie reprezintaţi în Sinod. 

182. Consistoriul bisericesc.—Prin legea din 3 Aprilie 1909 

s'a înfiinţat o a doua autoritate cu caracter disciplinar şi de 

administraţie eparhială ale bisericei ortodoxe. Art. 18 din lege 

determină atribuţiunile .acestui consistoriu: el se va ocupă 

“cu chestiile privitoare la alcătuirea parohiilor,. la schimbări 

în-statul clerului parohial, la programele de studii şi la re- 

gulamentul de ordine şi disciplină al seminariilor clericale, 

ale facultăţii de teologie şi ale internatului teologic; la pro- 

gramele învăţământului teologic în celelalte şcoli şi altele. 

Caracteristica consistoriului constă în faptul că în al- 

cătuirea, sa, întră pe lângă membrii Sinodului încă şi urmă: 

torii meinbrii:'a) un cleric hirotonit, profesor definitiv la 

facultatea teologică, ales de către profesorii respectivi; 0) un 

cleric hirotonit profesor de seminar, ales d& către proleso- 

rii: respectivi; 'c) doi stareţi de mânăstiri aleşi de către sta- 

reţii tutulor mânăstirilor şi schiturilor din eparhia fiecărei 

mitropolii şi din eparhiile episcopiilor ci sufragante, si de- 

senaţi de Minister; d) din -17 clerici, preoţi sau diaconi. 

Deoarece consistoriul superior are şi atribuţiuni du- 

novnicești a fost considerat de unii ca anti-canonic, fiindcă 

conţine şi preoţi de mir. Acela care sa ridicat şi a protc- 

slat cu o profundă şi mişcătoare convingere a ideilor, a fost 

episcopul Safirin. al Romanului, din care cauză a și fost 

“depus din scaun; noi înșine am combitul în Senat legea nu 

însă pe motivul anti-canonicității, întrucât istoriceşte şi s0- 

cialmente am dovedit indeajuns în cuvântările noastre cil 

intrarea preoţilor de: mir intr'o autoritate sinodală este o să- 

tisfacere-a unci drepte revendicări, foarte canonice, noi an 

susținut însă că deoarece Constituţia, prevede categoric cit 

«afacerile spirituale, canonice şi disciplinare ale bisericei Or” 

todoxe .române se vor regulă de o singură autoritate sino- 

dală centrală» existența unei a doua autorităţi este 0 fla- 

grantă violare a acestei dispoziţiuni catesorice. [ste 0 tul-
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burare a Statului constituţional care a trecut prin Parla- 

ment şi persistă încă. Sperăm într'o viitoare reintrare in 

ordine şi aşezare. ” 

483. Căsătoria religioasă. — In viaţa omului, intâmpinăm 

trei mistere: naşterea, căsătoria şi moartea. Religiunea fiind 

prin ca însăşi mister, eră natural ca biserica să-şi intindă 

acţiunea asupra acestor trei evenimente însemnate şi să le 

reglementeze. Din cele mai vechi timpuri, şi la toate statele. 

vedem pe preoţi celebrând solemnităţi religioase cu ocazi- 

unea acestor trei fapte, şi constatându-le prin acte scrise. 

Din acest punct de vedere, societatea civilă trebue să fie re- 

cunoscătoare bisericci, fiiră care mult timpnu sar fl putut 

dovedi epoca nașterilor, căsătoriilor si morţilor, dându-se 

Joe la contuziuni enorme în privirea fliaţiunci, moştenirilor. 

Dar tocmai flindcă societatea “civilă e mult interesantă la 

stabilirea certă a acestor fapte, şi fiindcă într'un Stat, nu toţi, 

cetăţenii împărtăşesc aceleaşi credinţe, acdlaş cult, eră ne- 

cesar ca înregistrarea lor să [ie încredinţată unor ofiţeri, 

unor reprezentanţi cizili ai societăţii. cari se pot impune tu- 

tulor membrilor unui Stat, fără distinețiune, şi fără a vio- 

lentă vreo conştiinţă. Din momentul ce legiuitorul proclumă 

principiul libertăţii religioase, el eră pus in alternativă, sau 

să prescrie că biserica fiecărui cult e competinte să înre- 

gistreze actele de starea civilă ale cultului respectiv, sau 

pentru a înlătură mulţimea inconvenientelor practice la care 

ar fi dat loc adoptarea acestui sistem. să institue o autori- 

tate unică, civilă, singură competinte în această materie. 

faţă cu toţi. Din acest punct de vedere se poate concepe că- 

sătoria în două moduri fie ca un sacrament, fie ca un cone 

tract civil. Ca sacrament depinde de autoritatea bisericească. 

iar ca contract civil, atârnă de autoritatea suverană 1). Con 

stituantul nostru în art. 22 a zis: „Actele Statului civil sunt 

de atribuţiunea autorităţii civile“. In aliniatul al doilea al 

art, 22 găsim insă o derogaţiune la acest principiu general, 

in privirea căsătoriilor. Aliniatul al doilea zice: „Intocmirea 

acestor acte va trebui să preceadă întotdeauna benedicţiu- 

1) Giron: Op. cil. pas. 420,
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nea religioasă, care pentru căsătorii va fi obligatoare afară 

de cazurile ce se vor prevedeă prin anume IGge“. Caree 

însă sancţiunea dispoziţiunei cuprinse în acest aliniat? Quid, 

dacă se concepe un copil în intervalul care ar separă cele 

două, căsălorii şi dacă tatăl încetează din viaţă înainte de 

benedicțiunea, religioasă ? Quid, dacă unul din soţi ar refuză 

de a procede la celebrarea religioasă.? In acest caz, fi-va, 

căsătoria nulă şi prin urmare copilul considerat ca ilegitim ? 

Sau căsătoria e valabilă deoarece aliniatul al doilea nu con- 

ţine decât. o dispoziţiune fără sancţiune în vreo -lege pozi- 

tivă, un. simplu deziderat ? Cestiunca e foarte viu discutată, 

și jurisprudenţa a variat. Există o hotărire a Curţii de ca- 

saţie, care rezolvă cestiunea în sensul nulităţii căsătorii şi 

“alta mai recentă în sens contrariu, pentru validare. Intrun 

sistem se susţine căicăsătoria e valabilă şi fără celebrarea 

religioasă pâiitiică, căsătoria e un-contract esențialmente 

civil, şi într'un mod accesoriu şi excepţional are şi un ca- 

racter religios. Alţii zic: căsătoria e un contraci mixt, Și 

civil şi' religios, deci celebrarea religioasă e esenţială pentru 

validitatea, lui. Eu crez că o. căsătorie celebrată numai 

_ înaintea . ofițerului -stărei civile nu e valabilă, mai ales în 

faţa cuvântului „obligatoare“ din art. 22. Oricare ar fi cri- 

-tica ce sar puteă îndreptă contra art. 22 din punctul de Ye- 

dere filosofic, al: principiilor, cred că textul se impune. Mai 

întâi, nu se poate zice că. lipsa unci sancţiuni anume pre 

văzută în constituţiune sau vre'o lege, ne conduce la ncce- 

sitatea de a validă căsătoria, pentrucă în materie censtitu- 

" ţională totul e de ordine publică şi'tot ce e prescris, e sub: 

pedeapsă de nulitate. In dreptul comun, numai acele acte' 

sunt nule, 'cari sunt anume declarate de lege sau acele acte 

cari suut lipsite de vre'un element esenţial. Aşă de exem- 

plu, o chemare în judecată care n'ar cuprinde numele. che- 

matului, 6 nulă. Sunt însă condițiuni, cari deşi „prescrise. de 

lege, pot lipsi. fără ca. prin aceasta actul să devie nul; de 

exemplu, în châmarea în judecată în loc să se arate toate 
motivele, se arată numai unul dintr'însele; în acest caz, che- 

marea nu e nulă; se va da loc cel -mult la o amânare, că 

să se comunice şi celelalte. In dreptul constituţional nu e
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aşă: toate prescripţiunile sunt sub pedeapsă de nulitate im-. 

plicită. Aşă, când se zice: delictele politice se judecă. de ju- 

raţi, 'nicăeri nu se spune „sub pedeapsă de nulitate“ şi cu 

“toate ăcestea, nimeni nu se îndoieşte că orice hotărire dată 

de vre-un tribunal ordinar, în această materie, e isbită de 

nulitate. O deciziune a Curţii de conturi, care ar privi 

„pe o persoană ne justiţiabilă de dânsa, e nulă. Tot astfel şi 

cu art. 22; din momentul ce constituțiunea ne spune că în- 

tocmirea acestor acte va trebui să preceadă totdeauna be- 

nedicţiunea religioasă, care pentru căsătorii e „obligatorie“, 

din 'acel moment trebue să zicem că nulitatea e de “drept. 

Apoi chiar .intenţiunea constituanţilor a fost de a prescrie 

celebrarea religioasă sub pedeapsă de nulitate, . căci se te- 

meau că în sistemul contrariu, locuitorii dela ţară văzând 

că e suficientă căsătoria civilă, şi ca unii ce-nu cred în im- 

portanţa, acestor .formalităţi civile, să neglije sau renunţe cu 

totul la orice celebrare, și să trăiască în: concubinaj. S'a 

temut, zic, legiuitorul ca să nu încurajeze în acest mod in- 

direct imoralitatea clasei rurale, inculte. Ori-cum ar fi însă, 

textul constituţional e pozitiv, şi trebue respectat, cu atât 

mai. mult că e conform şi cu tradiţiunile țărei noastre. Ni 

„se. obiectează 'însă că' consecinţele : sistemului nostru sunt 

prea. riguroase: în. practică. Recunoaştem că e aşă; legiui- . : 

torul merită, poate critici că a înscris o dispoziţiune prea 

severă, dar a înscris-o. Şi apoi dacă considerăm acest arti- 

col cu textul corespunzător din codul belgian vedem că le- 

„ giuitorul belgian nu consacră de loc caracterul obligator al 

benedicţiuni religioase. Constituţia noastră, îl consacră însă 

în mod oficial. după cum am văzut şi altă, dată. 

Ni se mai zice că dacă căsătoria e un contract mixt, 

atunci şi divorțul nu se poate face decât tot, de ambele au- 

torităţi civile şi eclesiastica. Iustinian ne spune că orice 

obligaţiune, orice contract trebue desfiinţat eodem modo cum 

a fost încheiat. Obiecţiunea e. oarecum logică; poate că le- 

giuitorul a. fost inconsecinte, .dar el şi-a exprimat în mod 

clar voinţa, şi dacă n'a voit să-și întindă rigoarea sa şi. asu- 

pra divorţului, mulţumindu-se numai cu judecata ' civilă, e 

că a avut în vedere consideraţiuni mult mai importante. Di- 
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„vorţul e un fapt oarecum scandalos; legiuitorul dispune chiar 
ca uşile să fie închise la desbaterea lui; pentru căsătorie din 
“contră, el reclamă publicitate cât de îmare, atât în ordinea 
civilă cât şi cea religioasă. 

S'a susţinut de unii că alineatul al doilea din art. 92 
trebue considerat ca neavenit faţă cu principiul libertăţei 
conștiinței din art. 21. Impunând benedicţiune religioasă, vio- 

“lentăm conştiinţa părţilor, care după art. 21 trebue să fie 
absolut liberă. La, aceasta răspundem: libertatea conştiinţei 

e absolută întrucât priveşte faptele interne, dar îndată ce 
faptul trece în lumea externă, el cade sub acţiunea socială, 
legiuitorul are dreptul să-ţi reglementeze faptele tale. Vrei 
în forul tău interior să, te consideri ca soţ? eşti liber abso- 
lut, s'o faci; când însă, vii să te impui societăţii ca să te con- 

sidere atare, am dreptul să te supui la îndatoriri. Dacă Ii- 
bertatea conştiinţei sar înţelege în ' altfel,- atunci cum ră- 

mâne cu o mulţime de acte în care trebue să zicem că con- 

ştiinţa e și mai revoltată decât în cazul art. 22? Fără în- 

doială că textul art. 21 are aceiași autoritate astăzi, după 

1879, ca şi înainte. 
Inainte de 1879, un israelit nu puteă obține naturali- 

zarea. Nu e acest principiu o violare patentă a libertăţei 
conştiinţei ? Şi cui i-a venit în minte să susţie că art. 7 eră 

inconstituţional, pentru că era în contrazicere cu principiul 

libertăţii conştiinţei? Libertatea conștiinţii principiu absolut? 

"Chem în.judecată pe Secundus, şi nu am altă probă decât 
jurământul: „Jură “în faţa lui Dumnezeu“. Nu e aceasta vio- 
lentare a, conștiinței? Unde e dar principiul absolut? -Se vio- 
lentează conştiinţa unui soţ care 'n'ar avea credinţe _reli- 

_gioase? Dar atunci întorc argumentul şi întreb: cum de- 
clari căsătoria perfectă pentru celălalt soţ, când femeia. în con- 

ştiinţa ei, poate nu să consideră legată decât înaintea altarului? 
Altă obiecţiune e un argument tras din lucrările prepa- 

ratorii.. La, votarea constituţiunei, Boerescu întrebase_ ce 

se va face cu' căsătoriile până la: votarea legei promisă 
de art. 22 ? Şi: atunci Blaremberg a răspuns: se 2a aplică 
codul civil. 'Oricât de categorică să fie această declaraţiune, 

ea nu e decât expresiunea unei păreri personale şi dacă
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argumentul tras din lucrările preparatorii poate să-şi: aibă 

importanţa sa câte odată, când e vorba de a se precisă 

sensul unei frase care pare obscură din pricina unui cuvânt 

sau punerea unei virgule, el însă nu' poate nici odată să 

desființeze o dispoziţiune clară a. constituţiunei. Ceeace 'se 

aplică şi are forță obligatorie nu e:părerea nici unuia din 

cei care fac legea; nu e-părerea raportului, nici chiăr a 

tutulor deputaţilor ci a corpului legiuitor, care formează 'o 

persoană deosebită. In 1880, când s'a făcut legea Dobrogei, 

s'a înscris un articol special (22) care reproduce art. 22 din 

_constituţiune, -prescriind pentru validitatea, căsătoriei, cele- 

brarea religioasă. . 

In fine se invoacă. ultimele cuvinte ale 'art. 22 „afară 

de cazurile ce se vor. prevedeă prin anume: lege“, şi se 

susţine că această lege nefiind încă făculă, întreaga dispo- 

ziţiune din aliniatul al doilea e nulă. Eu cred din contră 

că dacă nu a venit legea, aceasta însemnează că nu sunt 

excepţiuni. i i o j a 

/ 7 $ IX: LIBERTATEA PRESEI 

484. Opinia publică.— Cercetând ce este presa şi care este 

efectul ci, trebue să considerăm, acest efect în ceeace el are 

un caracter impunător, adică opină publică. Opina publică 

este expresiunea, conştiinţei sociale la un moment dat. Unii 

contestă 'existenţa opiniunei publice, alţii, împreună cu Vol- 

taire, o proclamă: regină a lumei. i 

“Cei ce susţin că opinia publică nu există ne întreabă: 

unde e dânsa? Cine o vede? 'Cine o reprezintă. Răspundem 

că multe lucruri nu se 'văd, cum ar fi curentul electric, şi 

cu toate acestea există. a 

Opiniunea. publică, fiind rezultanta aprecierilor şi con- 

vingerilor individuale: ne prezintă aceleaşi caractere ca, Şi 

opiniunea individuală: mobilă, vagă, variabilă dintr'un mo- 

ment într'altul, progresistă. Ea se manifestă prin scrieri, 

teatru şi prin presă. Presa care exprimă opiniunea publică în” 

mod continuu, zilnic cu aplicare în deosebi la acţiunile politice, 

se numeşte jurnalism. Pentru ca opiniunea publică să aibă
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autoritatea. unui adevărat judecător, se cere să fie luminată 

şi inteligentă. Acest lucru se observă în ţările civilizate Mai - 

“cu seamă în Anglia 'şi în America. ” 
FI psd 

_ Opiniunea publică este vagă, o rumoare; oamenii, de 

incapacitate de multe ori, alte ori din indiferență îşi însu- 

şesc, mai ales în materie de gândire ceeace li se dă gata; 

concret, determinat de către ziare. Ziarele formează curen- 

tele de opiniune publică, şi, se adoptă din ziare, toată cultura. 

pe care oamenii mediocri o manifestează. Fi se feresc chiar, 

sau, în lipsă de instrucţie, nici nu pot să-şi individualizeze 

gândirea, şi să:şi manifesteze o idee personală. Adeseori 0a- 

menii .ordinari îşi manifestează, nu opinia, ci. impresia, şi 

" totalitatea impresiunilor lor, unele absurde, altele mai. pon- 

derate, alcătuesc vagul opiniunii publice. | 

La noi 'opiniunea,.publică este încă pasivă. La ţară nu 

se citesc şi pătrund.-cu greu gazete şi scrieri, iar în oraşe 

masa muncitoare este -sleită şi desorganizată; pentru acest. 

lucru, fermentul socialist şi sindicalist poate pătrunde în 

aceste mase, agenţii acestor teorii, ocupându-se direct și cul- 

tivându-le ce aproape cu o idee gata, cu*o revendicare, cu 

o promisiune. Dar, opiniunea este încă, plutitoare, întrucât 

adesea, vedem micile noastre organizaţiuni muncitoreşti, eX- 

ploatate de partidele. demagogice,. în scopuri electorale... 

“Restul, milioanele de ţărani sunt departe de a fi con- 

ştiente de vre-o viaţă politică, sau de vre-o viaţă naţională. Sin- 

gura, lor preocupare este nevoia economică, și de accea, 

opiniunea publică a acestor mari mase nu se ridică decât 

numai pe marea cestiune economică a exploatării capitaliste, 

deţinătoare de teritorii; pentru aceste mase este indiferent 

„dacă, vine la putere un guvern conservator sau unul liberal; 

ele ar acceptă şi un. guvern al partidului socialist, ale cărei 

doctrine se ştie că suprimă, tocmai proprietatea, individuală, 

“ tocmai ceeace a legat pe ţărân cu sângele său de ţara aceasta. 

Opiniunea, publică este deci. pasivă; ea, poate deveni 

"activă, mai ales atunci când poporul se deşteaptă şi-şi dă. 
seama că are drepturi pe care el le ignorează; ea se mani- 

fostează, uneori sub formă de revoluţiuni sângeroase. 

In Statele-Unite opiniunea publică guvernează; dar. în.



  

„db 

Statele-Unite toţi cetăţenii sunt în curent cu marile probleme 

ale Statului şi fiecare ştie ce rol joacă în organizaţiunea 

“de Stat. | 
„Examenul naturii guvernului Statelor, precum şi acea 

a guvernului naţional, spune James Bryce!) ne arată că teoria 

legală precum şi încrederea poporului în el însuşi, dau naş- 

tere acestei supremaţii a opiniunei publice. Puterea, supremă 

este în 'mâinile. întregei mase cetăţeneşti. Cetăţenii fixează. 

printr'un document . legal; forma de guvern. Ei singuri au 

dreptul să-l schimbe şi numai întrun singur mod. Ei au în- 

credinţat numai o parte din suveranitatea lor mandatarilor 

lor executiv şi legislativ, şi şi-au rezervat restul. Pentru 

“aceasta mandatarii simt foarte pine că voinţa pupulară, sau, 

cu alte cuvinte, opinia publică, este legalmente şi în practică, 

autoritătea supremă. In Anglia Parlamentul este națiunea, nu 

numai printr'o ficţiune legală, dar pentrucă națiunea nu-și 

întoarce privirile decât spre Parlament, pentru că ea, nu şi-a 

rezervat nici o autoritate şi nu şi-a întrupat în nimic alt vreo 

parcelă. In America, congresul nu este națiunea, el n'are pre- 

tențiunea de a fÎ..*. a 

Opiniunea publică în America, este puternică, pentrucă, 

în- definitiv aleşii nu sunt mai presus de alegători; alegătorii 

sunt conştienţi şi-şi dau seamă că fără ei Statul' nu poate să 

meargă, că ei sunt responsabili, în aceiaşi măsură cu aleşii 

de mersul statului. : 

M. Ostrogorsli?) insistă asupra despotismului opiniunii 

publice, şi arată cum politicianii, deşi tremură în faţa opi- 

niunii publice, o înşală. Mașina adică funcțiunea partidelor 

care merge în mod automatic şi inconştient, înşală opini- 

unea publică, prin felurite şi nespuse procedee. E. o strategic, 

'e o tactică particulară. Mai întâi în ce priveşte impunerea 

oamenilor mediocri pe care Maşina îi caută într'adins; Maşina, 

îi impune partidului, maşina confundă apoi interesele par- 

tidului cu acelea ale intereselor publice său mai bine cu 

interesele cotidiane ale marei majorităţi cetăţeneşti, precum 

  

1) La republique americaine, t, II, pag. 354. Sa 

2) La democratie el vorganisation des partis politiques, vol. Il, 

pag. 597. 
,
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protecţiunea industriei naţionale sau a etalonului monetar, 

„O altă speţă de candidaţi cu care: Maşina joacă pe electori 
sunt dummies (morţii în sensul jocului de Whist), candidaţii 
“imaginari. Astfel Maşina, temându-se că adevăratul său can- 
didat să nu'fie respins de către electori din cauza, indignității 
sale, pune înainte un alt candidat de zece ori mai nedemn. 

„ Această candidatură odioasă provoacă o revoltă a con- 
Ştiinţii publice. Respecioasă în faţa opiniunii Maşina se în- 
clină. cu umilinţă, şi retrage pe acest candidat pentru a pune 
în locul lui pe acela pe care îl alesese în pe/to“ D 

„+ Nu putem intră în mai. multe detalii asupra opiniunii 
publice, deşi chestiunea este extrem de interesantă, şi oferă 

un .spectacol admirabil în statele civilizate. Constatăm numai 

că unul. dintre organele care înrâuresc opiniunea publică a 
- acestui suveran „a cărei voce o ascultă toată lumea spune 

Bryce, este presa şi în special ziarele. 

IN - . 

Sarei Cp PRESA 

„485. Libertatea presei. — Libertatea. conştiinţii am văzut 
că a fost mult timp oprimată, nu se puteau nu numai publică 

cărţi dar. nici citi în toată voia, nici chiar în taină; am văzut. 

că unii erau arşi; alţii îngropaţi de vii; legi severe făceau din 
spionaj şi din: delaţiune o datorie; libertatea presei nu: poate 

fi concepută subt un asemenea regim: Biserica medievală şi 
chiar biserica modernă au interzis, în special, această, liber- 

tate considerând-o ca cea mai primejdioasă dintre libertăţi.. 
Cel d'intâi care a instituit censura cărţilor a fost Papa. Ale- 
„Xandru I şi papalitatea a continuat să osândească libertatea 
presei până chiar în zilele noastre... Astiel spre a: se vedeă 

părerea Bisericei despre libertatea presei reproducem 0 cn- 
ciclică papală Mirari vos, din 15 August 18322), „Experienţa; 
spune Papa, a demonstrat că, din toată: anticitatea, Statele 

care au strălucit.mai mult prin bogăţia lor, prin puterea 
lor, prin gloria. lor; au pierit de acest rău, libertatea nestă- 

  

1) Ostrogorski: op. cit, pag. 3602. 
2) Giron: op. cit., pag. 47,
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pânită a opiniunilor, licenţa cuvântărilor şi iubirea noută- 

ţilor. In legătură cu aceasta avem libertatea funestă, libertatea. 

pe care unii au solicitat-o şi înţeles-o cu atâta, zzomot şi 

ardoare. Noi suntem spăimântaţi, venerabili fraţi, cugetând 

de câte doctrine, sau mai bine zis de. câte erori monstruoase 

noi suntem copleșiți, şi văzând cum 'se propagă în.depărtare 

printre mulţime de cărţi şi prin. scrieri . de tot felul, care 

sunt puţin lucru ca, volum, dar care sunt pline de răutate 

şi din care ese o maledicţiune pe care, o deplângem, se răs- 

pândeşte pe toată suprafaţa. pământului. Constanta solicitu- 

dine cu care sfântul Scaun s'a forţat totdeauna să osândească 

cărţile suspecte sau vătămătoare cei, de a le izeoni din mâ-, 

nile credincioşilor, arată cât este de falșă, temerară, înju- 

rioasă, pentru sfântul Scaun, şi fecundă în rele pentru poporul 

creştin, doctrina acelora care nu numai nu recunosc cenzura 

cărţilor, şi o consideră ca, un fapt. oneros, şi care au ajuns 

la exces, culme a răutăţii, în cât o reprezintă ca prea, opusă 

principilor de drept, şi de echitate, şi care îndrăznesc să, 

refuze Bisericei dreptul dea o ordonă şi de a o exercită“. 

Acest pasagiu spune mai mult decât toate și ne dă pu- 

tința să înţelegem marea luptă în potriva stânjenirii de res- 

tricţiuni şi prigoniri libertăţii presei, adică mijlocul liber-. 

tății omenirii, de a-şi comunică gândurile, de a le manifestă. 

486. Restricţia libertăţii presei. — Legiuitorul a căutat să 
” 

. 

reglementeze această libertate şi să se ocupe de ca; dar această 

libertate de multe ori poate să fie vătămătoare societăţii. 

De multe ori un delict făptuit prin graiu, scriere sau presă, 
pr 

poate face impresiune mai dureroasă, de cât chiar violenţa fi- 

zică. Lovirea unui om în onoarea lui, în respectul şi considera: 

ţiunea pe care are drept să O ceară din partea concetăţe- 

nilor, poate fi un delict foarte grav pentru convieţuirea socială; 

greutatea constă în modul de apreciere al delictelor de presă; 

deliciele comise prin calomnii, injurii şi ofensc, delictele 

comise prin licenţă şi-atentat la bunele moravuri, sunt mai 

greu de determinat, înţelesul cuvintelor, intenţiunea ofensă- 

toare nu e totdeauna uşor de sesisat; ofensa poate fi făcută cu 

un sarcasm aşă de fin, şi injuria e un ce aşi de relativ în cât 

“librăriei, libertatea de a publică orice scriere ar fi, libertate . 
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multe dificultăţi întâmpină legiuitorul care vrea să reglemen- 
teze aceste delicte. O carte poate să fie o operă de. știință, 
sau poate să fie'o murdară pornografie, să izbească în de- 
cenţă şi pudoare; e greu de constatat dacă o publicaţie e cari- 
catură, pamflet; dacă este o carte de doctrină sau o ațâţare 
la dezordine şi nesupunere la legi. Greutatea legiferărei însă, 
nu a împiedicat până acum pe nici o societate constituită de 
a renunţă la datoria ce i incumbă. Chiar legea celor XII table 
aveă dispoziţiuni contra abuzului manifestărei gândirei; qui 
malum carmen incantassel; injuriile, defăimările se pedepseau 

la Romani; din timpurile cele mai vechi. Ulpian în titlul De 
înjuriis et [amosis libellis1), prescrie că acela care a defăimat 
pe cine-va într'o scriere, sau a răspândit în acest scop o 

asemenea, scriere, ori cu rea intenţiune a, contribuit la aşă 

faptă, poate fi urmărit “după legea Corneliană. E însemnat 
faptul că'--Romanii, cu deosebitul lor spirit juridic au ştiut 
să vadă aşă.de bine elementele esenţiale cari constitue azi 
delictul de presă. Ştim din dreptul-penal că delictul de presă 
constă nu. atât în faptul unei scrieri injurioase, cât în faptul 

- publicităţei; dacă am făcut un articol injurios, acest fapt nu - 
“e încă un delict de presă, se mai cere ca să-l dau publici- 

tăței. Tot astfel și la Romani, dacă, citim întregul fragment 
“care reproduce edictul pretorelui, vedem că pentru conviciutn, 
cum am zice noi azi delict de presă, se cercă și elementul 
publicităţei, pe când injuria eră posibilă între patru ochi. În 
trecutul românesc s'au reprimat delictele de presă. In pra- 

„vila lui Vasile Lupu, publicată după cum ştim în 1643 se 
pedepseau asemenea - delicte; eră pedepsit acela „care vă 
scrie versuri sau va, scoate cântece întru ocara cuiva“ 2), 

Asemănarea între timpurile vechi şi cele moderne nu 
poate fi mare, pentru că : între anticitate: şi noi, a mijlocit 
un eveniment imens: descoperirea imprimeriei. P. Rossi, ra- 
portează în vechiul, tratat de Drept. constituțional, pasagiul 
din Eneida), când vorbindu- -se despre fana, poetul o repre- 

  

:) Dig. C. 48. tit. 8,9 şi 10. | 2) Misail: Epoca lui Vasile Lupu, pag. de. Hasdeu: Răzoan și vidra, 
pag. 185. 

Nu Cartea IV: Vers, 174—187.
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sintă cu aripi uşoare şi repezi, plină de vederi pătrun- 

zătoare, de auzuri sigure, şi voci o sută la număr. Această 

descripţiune, care poate păreă un efect al imaginaţiunei 

nemuritorului poet, de sigur astăzi este o descriere exactă 

şi reală a famei, represintată prin jurnalism, sau gazetă. 

In adevăr, imprimeria a. dat aripi gândirei omului, şi 

dacă vaporul a micşorat distanţele, fără îndoială tipografia 

le-a. suprimat. Astăzi discuţiunile de orice ordine de idei, 

politice, literare, producţiunile artistice, nu mai sunt.loca- 

lisate: teatrul lor e lumina. întreagă. Astăzi mii de exemplare 

pot fi imediat. răspândite pretutindeni. Învenţiunea, impri-. 

meriei se poate consideră, într'un chip mai hotăritor de cât 

celelalte invenţiuni, cauza care a determinat deosebirea evului 

mediu de evul modern. In imprimerie sa descoperit mijlocul 

cel mai bun de a răspândi ideile pentru cultură şi pentru - 

progres. a | _ 5 | 

Dacă tiparul nu ar fi avut decât această influență pe. 

care o enunţarăm, cestiunca presei nu ne-ar fi interesat de - 

cât în mod indirect pe noi, şi am fi lăsat-o celor ce se ocupă 

cu istoria civilizaţiunei; chestiunea. însă trebue reţinută şi 

în dreptul constituţional, căci descoperirea tiparului a. .avut 

şi are puternică influenţă în ceeace priveşte acţiunea poli- 

tică. Presa, şi în special ziarele nu sunt numai un mijloc de 

răspândire a culturei, de ridicare a nivelului intelectual şi 

moral, dar şi un mijloc de ban guvernământ, o chezăşie 

directă că regimul constituţional va funcţionă bine. In regimul 

-reprezentativ presa liberă e necesară, indispensabilă chiar; 

cu drept cuvânt a, zis Thonissen că libertatea presei e de 

esenţa guvernului reprezentativ. Un exemplu ne va îhvederă 

această, ideie. Să prespunem că ne aflăm într'una din acele 

epoci de care istoria, politică e plină, unde alegerile se fac 

prin violenţe şi .corupţiuni de tot chipul. lată că guvernul 

cu majoritatea, produse ale forţei, caută să-şi prelungească 

existenţa, tot prin violenţe. In acest caz controlul pe care na- 

_ţiunea, e în arept să-l exercite, prin cine se vă face? Nu ne 

ar rămâne de cât puterea judiciară. Insă ea e de natura sa 

o putere, dar lipsită de spontaneitate în sensul acesta că mai 

totdeauna, lucrează după impulsiuni, după „cererea ce îl se
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face; în materie de of'dină privată, nu intervine de cât după 
ce .e reclamată,; în materie de ordine publică de asemenea, 

după iniţiativa ministerului public, care porneşte acţiunea 
penală. Dar ministerul public e ochiul ministrului de justiţie 
şi ca atare el nu va pune acţiunea în mişcare înpotriva in- 
tereselor guvernului. Atunci ce ne rămâne de făcut? In paza, 
cui rămân, libertăţile publice şi chiar drepturile private? 
Cine dă alarma? Ducă suprimăm şi libertatea presei, regi- 
mul constituţional se transformă de fapt într'un regim des- 

„potic, autocrat. De altmintrelea chiar dacă prespunem că 
puterea judecătorească e.pusă în mişcare, ultimul judecător 
trebue și el, la, rândul său, să fie judecat de cineva: cine, 
dacă, nu presa, ar puteă îndeplini acest rol? Presa e mijlo- 
cul cel mai puternic prin care se manifestează opiniunea 
“publică. Și opiniunea, publică am . văzut în ce constă, cum 
„poate fi dirijată, cum poate fi determinată cum poate fi în- 
'șelată; presa contribue în cel mai înalt grad la toate aceste . 

"jocuri ale .opiniunei publice, aci cârmuitoare, aci ecou puter- 

nic al impresiunilor şi rumoarei generale.. 
«Un journal, spune Bryce!) poate fi influent în trei chi- 

puri: ca povestitor, ca, avocat şi ca giruetă. E! povesteşte în- 

tâmplările, el prepară argumentele, Ciirică prin atitudinea 
sa, ceeace aceia. pe care-i dirijează consideră ca opiniune 
generală a cititorilor săi. El nu se. mulţumeşte numai cu 
evenimentele. care sau. întâmplat, el descrie şi alte eveni-. 
mente, care s'au,produs poate, dar în privinţa căror nu sunt 
de cât mărturisiri foarte îndoelnice. şi foarte neînsemnate: 
pariter facta atque infecta canebut». 

„Cu toate acestea presa este «un câine de gardă ale cărui 
lătrături trebuiesc tolerate» spune Br yce; multe abuzuri sunt 
desvăluite prin ajutorul ei, multe altele sunt împiedicate de 

frica publicităţii. Astfel redactorii de gazete au devenit oameni 
cu o influenţă, considerabilă în Statele- Unite; Horace. Greeley 
proprietarul lui N: 2u4- York. Tribune, aveă o mare înrâurire. şi 
vocea, sa eră totdeauna ascultată. 

„În Anglia multă vreme » Times a avut o putere nimici- 

    

1) Op. cit., pag, 361, vol, III.
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toare; toţi Englezii îl citeau şi opiniunile lor se oglindeau în 

coloanele: acestei tribune; Times eră personificaţia jurnalis- 

mului. Oricare Englez citeşte. Sunt în Anglia jurnale peng/- 

papers, de două, centime, care ajung în mâinile celui din urmă 

şi celui mai depărtat Englez. Primul ziar imprimat la Londra 
poartă data de 23 Mai 1622 şi numele de IWechilu/-Nemwves; 

primul ziar tipărit în româneşte poartă numele de Fam — 

Lipscei, e tipărit la Lipscă în 1821; Curierul românesc al lui 

Heliade şi Albina lui Asachi în Moldova, au hrănit ani în- 

delungaţi pe toţi cei ce ştiau sau începeau să citească în | 

țara românească !). 
Unii susţin părerea, că libertatea presei e de. drept po- 

zitiv, îar_nu de drept natural, zicând că că 'şi are origina 

în invenţiunea omului. Dreptul natural, afirmă aceşti publi- 

cişti, ne vine dela Dumnezeu, dânsul ne-a dat facultatea de 

a-gândi şi de a comunică prin vorbă gândirile noastre. Dar 

presa ne este ea oare”dată de Dumnezeu ? Nu, ea e o inven- 

țiune omenească, utilă, dar departe de i. fi esenţială vieţei 

noastre? Presa e un ce.contingent pentru gândire, care se 

poate manifestă, şi fără dânsa; Grecii şi Romanii nu cuno- 

şteau presa, şi cu toate acestea civilizaţiunea lor e inconte-. 

stabilă. Libertatea presei nu e dar legată de principiele drep- 

tului natural; ea e de drept pozitiv, şi datorește constitu- 

țiunei crearea sa. Si 

Argumentaţiunea, ce se face pentru 2 dovedi. că li- 

bertatea, presei .nu e de drept natural, o cred ne fundată. 

Imprimeria ca şi cuvântul.nu e decât un mijloc de a comunică - 

gândirea. Din dată ce libertatea manifestărei gândirei e de 

drept natural, puţin importă dacă această manifestare are 

loc prin graiu, scriere, presă, sau telefon. Odată ce sa re- 

cunoscut libertatea muncei ca un principiu de drept natural, 

nu e permis să, se limiteze această recunoaştere numai la 

ce] ce munceşte cu braţele, şi să se susţină că libertatea 

muncei ustensiliare, mecanice, e de drept pozitiv, de oarece 

ciocanul şi maşinele cu .care se servă, nu sunt inventate de. 

  

5) 1. Brumărel: Ziarismul românesc, în revistă Literatura şi drtă 

română, anul. 1899.
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D-zeu. Și apoi, principiul libertăţii presei nici nu datează de 
-la. Gutenberg; 'cei. vechi îl cunoşteau şi ei, căci aveau. şi 
dânșii presă. Nu scriau ei în mai multe exemplare versurile 
lui Virgiliu şi scrierile lui Cicerone? In felul şi în limita 

mijloacelor de cari dispuneau Romani, aveau şi ei publicitatea. 
7 Unii archeologi găsesc chiar origina gazetelor în acța diurna: 
— şi acta publica ale Romanilor. Aceste acta erau nişte afișe. 

„oficiale cari dedeau noutăţile. Pe lângă acest mijloc de ase 
pune în curent cu noutăţile, Romanii mai aveau şi un altul: 
întreţineau sclavi nuvelişti, cu singura misiune dea află ce 
e mai nou, cu alte cuvinte reporterii de azi. Principiul li- 
bertăţii presei 'există dar şi înainte de Gutenberg, căci Ro- 
manii se serveau de acest principiu de şi tiparul .nu eră! 

încă, descoperit. 
„487. Abuzul libertăţii presei. — Libertatea presei e ea,  ab- 

solută, jlimitată.?. Mulţi publicişti, precum Voltaire şi Emile 
de Girardin au susţinut că libertatea presei nu trebue să fie 
supusă la nici o restricţiune. Libertatea presei, e ca liber- 
tatea vulturului; a îi dirige sborul, e a îi tăiă aripele. Un 
jurnal, zice Girardin, poate.să. comită erori, exageraţiuni, 

dar. nici odată crimă sau delict. Un jurnal poate să mă nu- 
mească asasin, dar aceasta nu va schimbă întru nimic rea- 
litatea faptelor petrecute; eu sunt și rămân inocent. Calificarea, 

„de asasin nu va ridică nicidecum pretinsei mele victime o 
"viaţă de care eu nu m'am atins. -Asasinatul nu reiese. din 

„afirmaţiunea pe care o face altul, ci din faptul 'meu propriu. 
“ Crimă şi delict de opiniune nu există Delictele de cuvânt Şi 

de presă sunt infracţiuni imaginare, 'cum erau altă dată 
crimele şi delictele de heresie şi magie. Jurnaliştii din secolul 
XIX sunt ceeu' ce erau altă dată. ferinecătorii, tot atât de 

inofesivi în fapt. Conştiinţa publică, e singură care poate pro- 
tege societatea şi individul contra injuriilor, difamaţiunilor, 
calomniilor, greşelilor, şi a tot ce. constitue azi delict de 
cuvânt sau de presă. Opiniunea publică e singura autoritate 

competinte de a dă pedeapsa, prin disprețul său. 
Părerea lui Girardin e greşită. Mai întâiu; el însuși re- 

cunoaşte: că presa poate să difameze, să calomnieze. Cum 

Sar putea atunci societatea mulţurni cu o pedeapsă vagă,



  

  

ineficace, cu totul discreţionară şi - problematică? Cel isbit 

prin. presă, în: averea, sau onoarea, sa, e în drept să ceară 

reparaţiunea cuvenită, căci. pedeapsa se impune de justiţia, 

absolută şi de utilitatea socială. De altmintrelea nu servesc 

cauza, presei, cei ce cer impunitatea, ei. Libertatea fără li-. 

mită, e desfrâul, e discreditarea, libertăţii; .o libertate care 

nu e. responsabilă, e funestă. La liberte qui n'est pas: 0u- 

vernable,. mest pas _sociable, ziceă, Hello. Cine pretinde că poate 

face tot, şi că nu trebue supus la nici o 'restricţiune, uită că 

trăeşte în societate. a | 

438. Libertatea presei este un bine sau un rău?— Declarăm 

dela început că e cu neputinţă a răspunde în chip precis şi 

hotăritor. In ordinea moralo-socială nimic nu e periect, 

nimic nu e absolut. Presa, ca orice instituţie omenească, are 

şi foloase dar are şi inconveniente. Se. obiectează contra, li- 

bertăţii presei că dânsa e un rău, de oarece e piedică continuă 

ia ordine şi stabilitate. Guvernul în acţiunea sa are trebuinţă 

de linişte; cu ajutorul unei prese libere se va submină în 

fiecare zi puterea şi principiile guvernative;, presă, liberă. 

dă necontenit alarma şi agită pasiunile. Ce -guvern poate 

rezistă la atacurile violente, la disprețul ce.zilnic i se aruncă, 

şi la teoriile politice contrarii sistemului său de guvernământ?. 

Apoi o manifestare de gândiri fără restricţiuni, fără, măsuri 

preventive şi represive are şi efectul desastros de a lăsă, 

să se manifesteze în societate tot felul de idei rele, imorale, 

răsturnătoare a principiilor esenţiale organizărei sociale şi 

politice. Gustul literar se corupe, şi generaţiunile tinere atât 

„de uşor impresionabile, se vor imbibă cu idei nesănătoasc, 

în dauna lor şi a întregei societăţi. n asemenea împrejurări 

presa, discreditându-se, ea va încetă de a mai fi o putere 

în stat, şi se va, slăbi şi controlul ce în altfel ea e destinată. 

să exercite asupra puterei guvernative. 

- Aceste obiecţiuni fără îndoială sunt puternice şi în parte 

_fundate; nu e mai puţin adevărat însă, că în sistemul con- 

trar, de restricţiuni la, libertatea, presei, ne putem isbi de 

inconveniente şi imai .mari. Presa(liberă„negreşit, poate 

să facă rău şi politiceşte şi moraliceşte, dar în definitiv 
A 

aceste desavantaje sunt mai mult de cât contrabalansate 
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prin foloasele unui regim de libertate. Presa nu e alt ceva 
decât cuvântul imprimat, purtat la auzul mai multora. E 
adevărat că acţiunea, de convingere a cuvântului e răstrânsă 
în timp şi spaţiu, dar în foarte multe împrejurări, vorbirea 
deşi “influenţează, asupra unui număr mai restrâns, e însă 
mai energică. La căldura cuvântului prin care se ex- 
primă cugetarea, se âdaogă și acţiunea gestului, ceia ce - 
face ca auditorul să fie mult 'mai: adânc impresionat. Alt 
ceva e să produci impresie asupracriiii de persoane, luând 
pe fiecare în parte, şi cu totul altfel va fi efectul! vor- 

„birei tâle, când 'cei o mie te ascultă întruniţi la 'un 106, în 
acelaş timp. Electrisarea pornită dela tribună se acumulează 
cu acel entusiasm care e în “atmosfera însăşi a adunărti; | 
fiecare din persoanele ce te ascultă, pe lângă rolul lor pasiv, . 
esercită printr'un fel de reverberaţie' o influenţă inconștientă, 
dar. reală asupra celor alţi; se electrisează, reciproc. 

In manifestările prin presă, după ce fiecare e încredinţat 
și hotărit,'e trebuinţă de a se adună, de a-vedeă ce e de făcut, 
pe când în întruniri publice, cei 'ce ascultă, 'constituesc 0 
masă, compactă, şi imediat pot purcede la acţiune. Când dar 
e dovedit că cuvântarea poate da, loc la consecinţe mult mai 
grave decât presa, şi când nimeni nu s'a gândit să aducă 
restricţiuni la libertatea cuvântului, pentru ce âtunci să fim 
mai riguroşi în ce e priveşte libertatea presei decât: libertatea 
vorbirei ? 7 

„ g/f«Presa» zice B. Constant, «e liberă şi trebue să fe liberă, 
nu numai pentru. folosul_ scriitorilor: ea este necesară ca Și 
cuvântul _cetăţenilor_din_orice_clasă_socială. Prin presă li- 
beră, ne supusă la regimul | cenzurei,-cetiţenii_știu_ ce.se pe-_ 
teece_în_guvern _ Şi_camere;_printr'insa_capitaliştii_pot. să. 
previe bancrutele, nevinovaţii să rumpă_ Janţurile_închisorei,, 
funcţionarii să să evite arbiţrarul superiorilor, cetăţenii să sal-. 

  

veze « dignitatea naţională, câ când guvernul: prin co! concesiuni ar 
compromite interesele şi onoarea_ţărei».__. 
SS aDin toate garanţiile “politice ale libertăţii», zice Labou- 
laye!), «cea mai energică e libertatea, , presei şi a jurnalelor. 
PUI 

1) Ze parti liberal, p pag. 260. 

.»
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Presa e forum popoarelor moderne. A: suprimă presa e a 
„suprimă libertatea». | 

489. Măsurile preventive şi represive în materie de presă. — 

Ni se arată oarecari inconveniente ale libertăţii presei, dar 

ce lucru rău întrebuințat, nare inconveniente? Legea com- 

pensaţiunei este aşă. Concluziunea noastră este că presa trebue 
să fie liberă. Şi când emitem această ideie, înțelegem că presa 

nu trebue să fie supusă la regimul măsurilor preventive. Mă- 

surile represive din contra, sunt şi trebuesc admise, căci ele 

nu încatenează libertatea presei, ci sunt mai mult o garanţie. 

Bluntschli!) arată că, presa, rea. sau coruptă poate să nască 

multe rele, să favorizeze înclinări deplorabile, mai ales la, 

un popor care nu a fost pregătit pentru libertate. Este o 

eroare a crede că presa liberă lecueşte toate relele unei 'so-. 

cietăţi. Ea va sfârși prin a pierde mai mult un popor dejă 

corupt. Pentru aceasta 'se impun măsurile restrictive şi în 

materie de presă. | a 
Măsurile preventive, după cum arată şi Rossi, sunt acelea 

cari spun mai dinainte întrebuinţarea ce se poate face de cutare 

sau 'cutare facultate, şi sub împlinirea căror condițiuni. i 

se restrânge sau paralizează exerciţiul unei libertăţi, în mod 

prealabil. E măsură preventivă interzicerea de a, vinde tutun 

sau băuturi spirtoase fără o prealabilă autorizare. Relativ la 

presă, ar fi de pildă, interzicerea de a publică o gazetă până 

n'ai obţinut autorizarea prefectului, măsură care te împiedică 

dejă dela primul pas. Altele ar fi cevă mai liberale: de pildă, 

eşti liber să scoţi jurnale, dar cu condiţiunea să ai un editor 

"responsabil. 

Măsurile represive sunt acelea care lasă fiecăruia libera 

întrebuințare a facultăţilor sale, dar sub responsabilitatea șa 

personală ulterioară ; nu piedici prealabile, ci pedepse după 

comiterea faptului delictuos. Aşă de exemplu: voie deplină. 

să, publici ce vrei prin presă, dar dacă calomniezi, cazi sub 

aplicaţiunea art. 77, 294 și 299 codul penal. 

" “ Măsurile preventive cele mai uzitate, au fost următoarele: 

a) Uauţiunea. E un mijloc de a asigură plata amenzilor 

  

») Droit public, pag. 39.
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"Ja cari poate fi condamnat un gazetar, împiedicând impuni- 

tatea; gazetarul înainte de a, scoate foaia, e obligat a depune 

o sumă oarecare. Ideia cauţionamentului se datorește, în 

Franţa, lui Chateaubriand. .. | 

5) Timbrul. E'o măsură fiscală, care are de scop nu 

de a împiedică apariţiunea,. jurnalului cum e cauţiunea, dar 

-de a urcă preţul foaiei şi a restrânge astfel indirect vân- 

zarea. Timbrul e o măsură vexatorie, care iritează fără a-şi 

atinge scopul, pentrucă cititorii încetează de a primi şi citi. 

jurnalele favorabile guvernului, încurajând pe cele ostile. AŞ. 

e lumea. Reacţiunea e de ordine naturală. 

c) Obligăţiunea, pentru autor de a semnă articolele şi 

obligaţiuneă de a primi comunicatele şi a l6 publică, Aceste 

măsuri nu sunt deloc vexatorii, din contră, ele se bazează. 

pe principii juste, şi au o netăgăduită utilitate practică. Ele nu. 

sunt măsuri preventive propriu 'zise, şi nici sunt cuprinse 

în prevederea articolului prohibitiv din conștituţiune. 

-d) Dobândirea unei autorizări prealabile. Aceasta e 0 

măsură, preventivă foarte gravă, şi incompatibilă cu. liber- 

tatea, presei. Scopul ei principal e de a împiedică, apariţiunea. 

presei opozante,. | E - 

Monopolizând tiparul în mâna câtorva favoriţi, se crează. 

o presă unilaterală a partidului dela putere. Lumea conş- 

tientă, de acest fapt, va încetă de a da crezământ, unei prese 

stipendiate de guvern, sau în tot cazul unei prese care n'a 

fost autorizată” decât în vederea, apărării neclintite a faptelor 

puterei executive. Pe d'aită parte, e o naivitate să-şi închipue 

cineva, că poate paraliză opoziţiunea, împiedicând-o, a se ma- 

nifestă, pe calea presei; nemulţumirile contra guvernului Vor 

aveă destule căi să se propage, şi intensitatea lor va creşte, 

căci în loc de o discuţiune sincer contradictorie, criticile 

adresate guvernului, fie oricât de exagerate şi nedrepte, Nu 

vor puteă fi neutralizate prin apărarea unei prese pe care 

„publicul o suspectă, . n LL 

e) Alături cu autorizarea prealabilă, sa întrebuințat in 

unele .state-şi se înțrebuinţează şi. azi în Rusia, avertismentul; 

care e un aviz administrativ dat unui jurnal, un fel de cen- 

zură retroactivă sau represivă. După un număr oarecare
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a existat fără nici-o piedică; sub Terdâr e oprimată; eman- 

STI 

„Je: avertismente, jurnalul se suspendă sau se suprimă. Sis-" 

-temul avertismentelor e condamnabil pentru că recunoaşte 

autorităţei administrative o putere enormă, cu totul arbi- 

trară şi iresponsabilă. . | o 

Sistemul preventiv a fost mult timp în vigoare în Eu- 

ropa nu numai în cea continentală, dar chiar în Englitera. 
In marele său arsenal de legi găsim o mulţime de dispoziţiuni 

xexatori. In primul statut se edictează dispoziţiuni, în potriva 

«publicaţiunilor de ştiri falşe». Sub asprul regim al. Tudo- 

rilor, libertatea presei a, fost, înăbuşită. Stuarţii şi Camera. 

înstelată consideră ca delict orice atac, adus unui funcţionar 

public, ba încă, stabiliseră că şi morţii pot fi calomniaţi. 

- In primele timpuri, cenzura se exsercită de către bise- 

rica din Roma; în urmă, Coroana şi-a asumat dânsa acest 

oficiu, şi pe la 1637 publicaţiunile periodice devenind foarte 

dese, s'a stăbilit un sistem general de cenzură, decretat de 

Camera. înstelată. Așă de exemplu, istoria ne raportează 

„cazul jurnalistului -Stubbs, care a. fost condamnat să i se taie 

mâna dreaptă, fiindcă cu dânsa ' scrisese. o broșură contra 

proectului de căsătorie a Reginei Elisabeta cu ducele.d'Anjou. 

După execuţiunc, .se zice că Stubbs, care în realitate eră re- 

galist devâtat, cu mâna cea, sănătoasă şi-a aruncat pălăria 

în aer, strigând: „Trăiască Regina! E 

"Cea dintâiu voce tăres'a'ridicat în Englitera în favoarea 

libertăţei presei a . fost. vocea poetului Milton în celebrele 

-sale_Areopagitice. 

"Blrepunei-«Eine ucide un om ucide o fiinţă inteligentă 

imaginea lui Dumnezeu, dar cine nimiceşte -o-carte bună, 

nimiceşte raţiunea chiar». ” 

Insă” în zadar, căci d'abia la 1694 expirând termenul 

pentru care se reînoise legea, asupra presei, Camera comu- 

nelor a refuzat “so mai : preînoiască. Nu. mai insist asupra 

evoluţiunei libertăţei presei. în Englitera, de oarece noi am 

studiat dejă această „chestiune, cu .ocaziunea istoriei constir 

  

-tuţionale. : 

In Franţa înainte 'de 1189 regimul censurei eră dreptul 

comun în materie de presă. Dela 1789—1798 libertatea presei 

' 
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- cipată oarecum sub: Directoriu, recade sub Consulat şi Im- 

periu, şi după mai “multe. supresiuni și reinvieri,' cenzura: & 
u . 

„cu totul desfiiinţată prin charta' din. 1830. - Da i 

“ Legea română, -eare a precedat. dispoziţiunile art: 24 dii 

Constituţiune,. e legea presei din 1804; această lege, astăzi 

negrezit abrogată în dispoziţiunile ci contrare Constituţiunei, 

“veglementează după cum am văzut, chestiunea. proprietăţei 

literare si regimul libertăţei presei. In art. 26 dispune că cen- 

zura. e şi-rămâne desfiinţată. pentru. totdeauna. Prin art. 29 

“însă, :supuneă .jurnălele politice. la obligaţiunea depunerei 

-cauţiunei. Cauţiunea şi depunerea ei se fixă prin art. 41—43. 

. Una.din măsurile,:represive de ordine mai mult morală, . 

decât penală propriu zisă: e mdicele, Indea:. librorum prohibi- 

torum, se numeşte .catâlogul cărţilor trjaprite de: Biserică, de 

a--fi citite. O comisiune conipusă din înalţi prelați decide: cari 

cărţi sunt contrarii. credinţei reliaioase,. contrarii bunurilor 

moravuri. Astfel erau interzise in Belgia o mulţime de cărţi 

recunoscute ca toarte folositoare de: către autoritatea civilă; 

erau astfel izbite- cărţile lui Dupin, asupra istoriei bisericeşti 

și vechei discipline bisericeşti, Oprirea declaraţiunii clerului 

în Franţa de Bossuet. Fasti Acădemici Lovanienses, Instituţiile 

«de drept bisericesc ale lui de Fleury, tratatul lui Grotius i 

despre răsboi şi pace, operele lui Van Espen, Stoclkmans,etc."). 

In comparaţiune. cu. cenzura, noi preferim indicele, căci 

condamnarea: indicelui face apel la conştiinţă lectorului, pe 

când cenzura tăgădueşte inteligenţei dreptul de a judecă; în- 

dicele invită lă abţinere, cenzura la ignoranță. a: 

490. In România. — Art; 24 din Constituţiune, în urma 

modificărilor introduse de Constituanta din: 1983—15$8%, pro 

hibă orice măsuri preventive; şi nu''admite decât regimul. 

represiv. Acest articol dispune: .«Constituţiunea gărantează 

tuturor libertatii de a comunică şi publică ideile şi .opiniu- 

niile 'ăor prin graiu, prin. scris și prin presă, fiecare. fiind 

răspunzător de abuzul acestor libertăţi în cazurile determinate 

prin codicele penal, care nici într'un.caz nu va putea res 

trânge dreptul în sine. - . Sa De | 
„ 

1) Giron: Op. cit. pag: 449. -: Ea Da o Si
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„Nici. O , lege escepţională, nu se va putea înființa în 

această materiei). 

Nici cenzura, nici o altă măsură, preventivă pentru apa- 

_riţiunea, vinderea. sau distribuțiunea oricărei publicaţiuni nu 

se va putea înfiinţa. 

Nu. este neyee, de autorizaţiuinea pre ealabilă. a nici unei 

autorităţi pentru apariţiunea or icărei publicaţiuni. 

„Nici-0 „cauţiune | nu: se. va cere dela ziariști, scriitori, 

editori, tipoarafi şi litografi. : 

" Presa nu va i pusă, niciodată sub vegimul avertis- 

mentelor: . 

„Nici un ziar sau publicațiune nu va a puleă fi suspendat 

sau suprimat .. 

Delictele - de presă se. judecă de juriu, afară de acele 

cari sar comite conta persoanei Regelui şi.a familiei Re 

gale, sau contra suveranilor statelor. streine. Aceste delicte se 

vor judecă de tribunalele ordinare după dreptul comun» . 

Atacarea, prin” presă a persoanei suverane a regelui 

este un delict politie.. Legea nu defineşte acest delict, de aceea, - 

el este lăsat la aprecierea instanţelor judecătoreşti. In ce 

priveşte . familia regală, legea nu. arată care sunt anume 

membrii familiei. Familia regală, după. Beltjens?), cuprinde: : 

regina, prinții şi prinţesele, fii şi fiicele regelui, regina-mamă. 

Cât despre nepoți -nepoate, unchi şi mătuşii, instanţele” vor 

apreciă. 

Pentru ce. constituţiunea noastră, ca - “şi legea engleză, 

admite principiul jurisdicţiunei juriului în materie de presă? 

Unii au crezul că această dispoziţiune constituțională are 

de scop a asigură oarecum impunitatea delicuenţilor, sau în 

tot cazul de a le da nişte judecători mai indulgenţi. Credinţa 

aceasta e eronată; niciodată legiuitorul nu creează jurisdic- 

ţiuni indulgente şi, severe, Sau e  culpabilitate:ș şi atunci trebue 

pedeapsă. sau nu e, şi atunci nu poate fi vorba de pedeapsă. 

Legea nu poate stabili mai dinainte că în cutare caz deli- 

a     

i) Op. cit. pag, “516 “No. 240, i -. 

2) Chiar dacă delictul de presă este făptuit de un militat; singurii 

judecători compâtinţi sunt juraţii: Codul de justiţie: militară nu poate să 

deroage dela articolele clare ale Pactului nostru fundamental.
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cuenţii au să fie pedăpsiţi cu. indulgență, şi. în alt caz cu 

severițate. Răspunsul nu trebue căutat în vr'un spirit de fa- 

"voare al legiuitoiului; ci în sentimentul de dreptate pe care 

l-a urmărit el, proclâmând competinţa juriului. “In''adevăr, 

„delictele de. presă aduc cu dânsele agitaţiuni: în ordinea poli- 

tică, şi e bine, mai ales în statele cu regim parlamentar, ca: 

magistratura, să fie cât se poate la adăpostul pasiunilor po: 

_litice; Scrierile incriminate au foarte adesea un caracter. mai. 

“mult sau mai puţin politic, şi niagistraţii cenzurându-le, sar 

expune la criticele unui partid politic sau ale celuilalt; nu e 

bine dar ca. magistratura, să fie învăluită : de această atmo- 

sferă pasionată. 'Apoi delictele de presă; prin însăşi natura 

„lor, consistând în atingerea, în influențarea ce. se aduce 0r- 

_dinei publice, nimeni nu ce în măsură, să le judece mai bine 

decât juriul, căre reprezintă oarecum însăși opiniunea publică ; 

_juraţii mobili şi variabili sunt mai direcți şi mai naturali re- 

prezentanţi ai opiniunci publice, şi ai sentimentelor poporului,. 

decât judecătorii.  Juraţi sunt mai independenţi de puterea- 

executivă, mai neinfluenţaţi de acel spirit rutinar, strâmt, 

„cu care se obişnueşte judecătorul, predispus a vede&"numâi 

_culpabili înaintea -sa. Pentru a judecă delictele de presă nu se 

“ cere atât să fii jurisconsult, cât se cere bun simţ, judecată. 

"sănătoasă, o apreciere liberă, suverană, nu interpretarea. 

celui ce se simte sclav al legei. | 

Dacă ne-pronunţăm împreună” cu constituțiunea pen- 

“tru 'compâtinţa juriului, ne înţelegem a. ne referi la un juriu 

"special, care să judece. numai delictele de presă; ne referim 

la acel juriu care e instituit în materie criminală, prevăzut 

„în art. 1405 din constituțiune. | 

„494. Delictele de presă. — Chestiunea' definiţiuni -delictului 

"de presă e tot aşa de delicată ca şi aceia da se şti,. ce sunt: 

aclictele politice? Fără a o examina în toate. amănuntele ei: 

„căci e 'de domeniul. dreptului penal, vom zice că delictul de 

presă este o infracţiune de drept comun:căreia presa 'i a servi! 

de instrument. Un delict de presă se poate făptui şi rin O 

iimagiriă ca şi printr'un articol de jurnal. Delictele de pretit 

nu sunt intracţiuni sui-generis; cari se. disting. de celelalle 

prin natura lor întrinsecă. e m
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Când art. 24 şi 105 ne spun că delictele de presă se 

judecă de juriu,. nu trebue să luăm cuvântul „delicte“ în sens 

prea riguros. Prin delicte in dreptul penal, 'se “înţeleg nu- 
mai acele infracțiuni cari se pedepsesc cu pedepse corecţio- 
nale; în: materia, insă care ne preocupă, sub cuvântul defect. 

nu înţelegem numai, delictele propriu zise, ci ori ce fel. de in- 

fracțiune care se poate comite prin abuzul de presă. Asttel 

sunt provocările la. crime sau delicte de drept comun, delicte 

de calomnie şi de injurie, faptul de a expune spre. vânzare 

sâu ' distribuire scrieri imprimate tinzând la coruperea MO- 

ravurilor. Dar contravenţiunile de presă vor fi şi ele 

tot de compelinţa juriului. Cestiunea aceasta din. urmă € 

însă controversată şi mulţi. autori sunt de: părere că tribu- 

nalele ordinare 'au exclusiv competinţă. Așă, de exemplu, 

un jurnalist refuză dea. publică „in gazeta să. răspunsul 

unei persoane care a fost pusă în joc într'un articol ante- 

rior. Art: 193 din codul penal pedepseşte pe cel. ce. reluză 

să insere răspunsul. Cine va judecă? 'Thonissen e de părere 

că tribunalele ordinare sunt competinte. EI zice că nu poale 

ii vorba de delict de presă, atunci când presa se abținie, când 

ca lipseşte. Eu cred din contră, că şi aceste infracţiuni tre- 

huese judecate tot de juriu, căci refuzând. inserțiunea se im- 

picdică luminarea, opiniunei publice. Cine mai bine de cât 

juriul va .apreciă dacă răspunsul eră prea injurios şi. nu se 

puteă publică fără a aduce atingere însăși jurnalului, sau a 

lipsei dela respectul datorit cetăţenilor? Jurisprudenţa noastră 

e în acest sens, 

Juriul e sau nu: comppetinte să judece şi despăgubirile 

civile? Chestiunea aceasta. eră foarte discutată sub regimul 

nostru constituțional anterior modificărilor din 1853. Astă-zi 

avem un text categoric, art. 105, din Constituţie: „Acţiunea 

pentru daune-interese rezultând din fapte şi delicte de presă, 

nu se poate intentă de cât înaintea aceleiaşi juridicţiuni. 

Numai. comisiunea juraţilor. va judecă. şi. pronunţă. Asupra 
daunelor-interese Şi asupra cuântumului loră. | 

Cu ocaziunea revizuirei- „dela 1883 se propuncă., o. dis- 

tincţiune” între delictele. de” presă. cu caracter privat și "cele 

de aracter public; cele d întăi să fie, țrimese inaintea tribu-
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.. nalelor ordinare. Această distineţiune nu s'a admis; și cu 

drept 'cuvânt, pentrucă e foarte anevoe dea o stabili.. şi. 

sar găsi uşor mijlocul. ide a trimite toate delictele de presă 

la tribunalele ordinare, carăcterisându-le ca fiind de natură 

„privată. AŞă, de.exemplu, dacă un jurnalist atacă prin presă 

pe un ministru, foarte lesne vei putei susțineică e un delict 

de presă privat, care atinge pe ministru ca om, în.viaţa 

lui particulară. 
La principiul jurisdicţiunei juriului s'a făcut o sinoură 

. - 
5 

su 

excepţiune, pentru Suveranul ţărei şi ai statelor străine, de 

oarece delictele de presă inpotriva acestor persoane se ju- 

decă de. tribunalele. ordinare, după dreptul comun. a 

- In Anglia e declarat de felonie şi se pedepseşte cu moarte, 

- orice ăpel sediţios, tinzând la 'detronarea suveranului, hla 

adunarea, de forţe înpotriva sa, la provocarea de rezbel şi 

“de 'invaziune. Dar această lege . priveste mai mult Irlanda, 

întrucât până astăzi nici nu s'a aplicat. . | 

Din citirea textului constituţiunei, vedem că arestul 

preventiv în materie de presă e prohibit. Dispoziţiunea 

această, e logică. In adevăr, delictul fiind ușor de constatat, 

nu există temere că probele au să dispară, și nici nu e pro” 

Dabil că deliquentul are să fugă din ţară; jurnalistul, ca și 

vechiul cetăţean roman, trăeşte în forum. Depărtarea, de azi- 

“taţiunile politice ale ţărei lui, ar fi pentru dânsul o pedeapsă, 

pe care se va feri să, 'şi o înlligă singur. . 

Alineatul 8 și 9al art. 24 din.const. Zice: „Autorul este 

răspunzător de scrierile sale; în lipsa. autorului este răspul- 

zător girantul; iar în lipsa acestuia, editorul. | 
pi . 

_" —Ori”ce ziar trebue să aibă un girant respunzător care 

să se bucure de drepturile civile și politice“. 

Prin urmare aceste două alineate coprind întinsele o 

derogare la dreptul comun. In dreptul penal e un principlu | 

fundamental, că nu se pedepseşte de cât persoana dovedită 

că e autorul material sau intelectual, sau cel puţin com: 

plicele unei infracţiuni. In materie de presă, dacă autorul 

6 cunoscut, e singur 'responsăbil; tipograful şi editorul Di 

sunt consideraţi nici chiar ca complici; dacă autorul € 

necunoscut, e responsabil girantul, și în lipsa acestuia cdi-
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torul. Distincţiunea . aceasta o: găsim şi in art. 18 al-consti- 
tuţiunei belgiane. —'Arlicolul : nostru nu vorbeşte de cât de 
autor, editor şi -girant. Despre: imprimor (tipograt) și distri- 

puitor nu zice nimic. După dreptul comun ar trebui şi dânşii 

pedepsiţi, pentrucă tipograful e cel care execută actul esen- 

ţial publicităţei și distribuitorul complectează elementele de: 

lictului- punând jurnalul la dispoziţiunea cetăţenilor. Consti- 

tuţiunea însă, cu drept cuvânt, ianorează pe aceşti doj 

participanţi, căci: dânşii mai nici odată nu-și dau seama de 

conţinutul articolelor publicate; nu fac alt ceva «de cât să 

exercite o profesiune legitimă. Cu toate acestea, dacă lipo- - 

graful şi editorul cumulează, dacă pe lingă faptul de a.im- 

primă sau distribui, se dovedeşte că ei sunt aceia -cari au 

-şi conceput articolul, neapărat că se pedepsesc. . 

Editorii si giranţii. cari vor.să se prevaleze de imuni- 

tatea art. 24 al. $, trebue să arate pe autor, la inceputul 

procedurei şi nu “sunt urmăriţi de cât dacă scrierea este 

anoniniăi dacă încep. desbaterile în fond ale procesului» 

fără ca, aceştia să fi declarat pe. autor, atunci ci nu mai pot 

fi scoşi de sub judecată. Tot asemenea dacă editorii şi giranţii 

- ies din'rolul lor şi devin colaboratori sau complici la intrac- 

ţiune, prin “fapte străine de exerciţiul legitim al: profesiunei 

lor, atunci reintră în dreptul comun). Aşa de exemplu. un 

editor -care plăteşte unui jurnalist — revolver, ca să calom- 

nieze pe cineva, nu se poate 'sustrage dela pedeapsă arătând 

pe jurnalist, A 

Să ne întrebăm ce e un. editor? Sub acest cuvânt se 

- înţeleg două lucruri: - 
a) Omul de litere sau de ştiinţe care. revede şi publică 

operele altuia sau pe ale sale. - Ş „. | 

b) Librarul care publică cu cheltuiala sa opera unui 

autor. Acesta se numeşte, de: obşte, librar-editor. In acest al 

doilea, sens e luat cuvântul editor, în constituţiune. | 

Teoria creată de art. 21, am zis că e o. excepţiune 

adusă principiului culpei personale, pentru că stabileşte ideia 

că un om trebue să fie pedepsit chiar atunci când se ştie că 

„"2) Beltjens, pag.-2%, No. 20. 

 



    

58 

el e autorul faptului. Pentru ce să fie pedepsit girantul, dacă, 

nu poate sau nu vrea sii denunțe pe autor? Când se comite 

un falș, un asasinat şi eu ştiu cine Pa comis, dar nu vreau 

să-l denunţ, oare sunt pentru aceasta pedepsit ca asasin? 

Evident că nu; denunțarea e lăsată la facultatea fiecăruia; 

întrucât se va dovedi că e complice, se va pedepsi; dar 

intr'alt fel, nu. | - 

Pentru a se'răspunde la această obiecţiune s'a zis că 

delictele de presă se «leozibesc de delictele ordinare, prin 

aceia că cele două elemente, intenţiunea şi faptul, foarte 

rar se giisesc întrunite .în aceiaş persoană; acel care con- 

cepe delictul nu are totdeauna l dispoziunea sa mijlocul 

mecanic de a-l îndeplini. In dreptul comun găsim în per- 

soana ce trebue pedepsită şi intenţiune și fapt; ei bine, 

dacă am face aplicaţiunca aceluiaș . principiu, ar trebui ca 

în materie de presă nici odată să nu pedepsim, pentrucă 

cele două elemente mai nici odată nu le vom găsi întru- 

nite in aceiaşi persoană. Jurnalistul concepe, dar numai 

concepţiunea singură nu poate constitui un delict de presă; 

pentru comiterea lui se mai cere caracterul publicităţei, ne- 

cesitând asttel intervenţiunea altei persoane, a tipografului. 

Aplicarea dreptului comun în materie de delicte de presă, 

ne ar conduce la supresiunea ori cărei pedepse, la destiin= 

țarea ori cărei măsuri represive, și libertatea ar deveni ne 

guvernabilă, funestă: A trebuit deci să: se facă derogaţiune. 

„Argumentarea aceasta nu ni se parc temeinică, şi ori- 

care ar [ necesitatea de-a restrânne libertatea presei cu 

măsuri represive, nu putem înţelege cun se poate da satis- 

facere societăţei ofensate, pedepsindu-se un om care sc ştie 

mai dinainte că nu e vinovat. Girantul. e "de multe ori 0 

persoană care nici nu ştie să serie şi să citească! 

Faţă cu greutatea problemei, unii publicist? îi PrODUS 

oblizaţiunea pentru toţi scriitorii ca *% subsemneze arlica- 

lel» lor. în acest cas, autor! und totdeauna cunoseul, 

nu: Sar: chemă la. răzetadere . decât dânsul. Indatorirea 

aceasta generatii ar [| poate cam jenantă. mai ales pentru 

încenitezi și pentru corespondenţii din străinătate, dar eo 

idei» bună, si am dori să o verem introdusă in Iegislnţiuneii
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noastră, 'Prebue să recunoaștem insă că in această materie 

mai mult decât in oricare alta, moravurile au o influenţă şi 

acţiune mai puternică, mai eficace decât legea scrisă. 

Actualmente România se allă in materie de presă sub 

imperiul legei din 13 April 1862 cu moditicările din 14%; 

in privinţa arestului preventiv avem legea din 330 Decembrie 

1976; se pedepseşte conf. art. 149 din codul penal oricare 

funcţionar va indrăzni să aresteze în mod preventiv pe un 

dolievent în materie de presă, 

ŞN. SECRETUL SCHISORILON MISIVE 

syo.—Art. 25 tratează despre principiul secretului seric 

sovilor, Preseripţiunea acestui articol e o consecință a ruse 

pctului ce se datorește persoanei omului, sub tonte mani- 

festările ei. Precum e înviolabilă personalitatea omului, do- 

miciliul lui, tot asă de inviolabilă e şi gandirea lui consetule 

nată intro scriere sau telegramă. Din punetul de vedere al 

dreptului raţional, inviolabilitatea secretului scrisorilor e un 

principiu pe care toţi sunt datori să-l respecte, Leea noase 

tră pozitivă penală, chemată ca să saneţioneze în mod etl- 

cace principiul art, 25, pedepseşte insă numai pe agenţii 

insireinaţi din partea guvernului cu serviciul corespondn- 

ți. în Belgieni art. 460 codul penal pedep-ezte chiar po 

„rticularii cari ar violă sceretul scrisorilor, legea noistră 

pozitivă prin art. 156 codul penal şi S2 Legra telearafelor 

si postelor «din 27 Iulie 1S7I sa pus din alt punct de vedere. 

Ea consideră secretul scrisorilor ca 0 consecință a 1Mon0- 

polului postelor si telegrafelor. Din momentul ce lecare e 

silit să incredinţeze statului transmiterea serisoarei, statul 

e dator săi aaranteze secretul, şi prin urmare Si pdep- 

sească pe delicuenţi. Noi insă cari nu considerăm mono 

dul ca origină a principiului din art. 25, căci secretul seri- 

zorilor şi depezilor trebue să Ne inviolabil chiar şi făra mor 

nopol, noi zic. considerăm saneţiunea legilor naustre actuale, 

ca necomplectă, , 

In interesul ataverilor de familie, in întepesul atareri- 

lor pecuniare, care cer disereţiune, al relaţiunilor diploma
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tice internaţionali şi chiar in interesul combinaţiunilor „po- 
litice, secretul scrisorilor e o .necesitate. Fără acest .princi- 
piu sar da publicităţei sentimentele. şi gândirile noastre 
cele mai intime, sar pune în joc onoarea noastră, ni sar 
compromite averea, sar paralisă .cea mai mare parte din 

relaţiunile noastre cu cei, absenţi. Ordinea publică este înte- 

resată. , | 

O practică constantă, sprijini pe doctrina. dreptului 
public,.a stabilit că nu se pot. citi la tribună, în “parlament, 

corespondențe. politice sau private, nici chiar cu ocasiunea 

verificărei titlurilor, unde, în special nu se judecă numai le- 
galitatea: unei alegeri, dar şi moralitatea ei. 
Precum libertatea presei are o mare acţiune şi întiu- 

inţă asupra vieţei politice, tot astfel principiul. secretului! 

serisorilor e de esenţa regimului representativ. „- 
-Inviolabilitatea acestui principiu e supusă şi dânsa la 

restricţiuni, în interesul social. Acește restricţiuni sunt con- 
sacrate în art., S4 şi 85 procedura penală, când scrisorile 
unui autor pot! servi ca dovadă unei crime sau unui delict. 

Tot astfel și în 'ce priveşte chestiunea, dacă se pot citi. şi 

când-se pot citi corespondențe intime înaintea tribunalelor 

fie civile, fie penale. : 
:. In materie de secret al scrisorilor, se ridică cestiunea 

de a se şti cui aparţine proprietatea scrisorilor aflate la poştă: 

destinatarului sau -expeditorului ?: Cestiunea nu are numai 
un interes moral şi politic, ea are şi un interes practic, 

bănese, căci dacă admitem că scrisorea aflată încă in biurou- 

rile poştale e proprietatea expeditorului, atunci creditorii 

“lui pot -să facă poprire, să sechestreze valorile atiate in- 

tr'insa; dacă din! contra admitem că e proprietatea desti- 
natarului, atunci numai creditorii acestuia vor avea acest 

drept. Cestiuiea e foarte discutată; Labb6 !) susţine că des- 
tinatarul este proprietarul scrisoarei; el .are drept de a O 

“conservă. Poate el dispune .de scrisoarea confidențială ce 

i-a fost trimisă? Nu. Autorul serisoarei a reţinut un drept. 

Destinatarul nu ar putea” să dea publicităţii corespondenţă 

1 Sire 3t 193.
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pe care a primit-o, tără consimţimântul autorului ei. EI are. 
proprietatea - scrierii, -instrumențului, dar _nu_a gândirii şi 
ici a_expresiunii. “El nu are proprietatea literară șia nici” 

dreptul de' reproducţiune. EI nu ave drept de a scoate un 
profit mercantil dintr'o comunicaţie cu totul amicală, cu 

totul străină de consideraţiuni de interes pecuniar. Autorul 
sa uşural intro scrisoare conţinând sufletul său. El n'a 
cedat “dreptul de a face bani din cugetările și din sentimen- 
tele sale fixate şi perpetuate prin scrisoare. Abstracţiune . 
făcând de „această chestiune de proprietate literară, necesi- 

tatea consimţimântului autorului lor, derivă dintro rațiune 

morală, scrisoarea a fost alcătuită spre a fi citită, și nu 

spre a fi publicată, scrisoarea este o mărturie a vieţii intime, 

a vieţii private a omului!). 

Proprietatea scrisoarei aparține destinatarului, in Siau- 

torii care au tratât această costiune: R. Dousseau?), Legrin2), 

Baudouin +). Vanier?), interzic în unanimitate divulvarea con- 

ținutului lor.-Quid când scrisorile confidenţiale se allă in activul 

unei succesiuni? Caşaţia franceză a interzis crezilor unei 

succesiuni (de a luă cunoştinţă de scrisorile trimise de un 

covrede 'autorului lor şi care le revendică proprietatea 5). 

Instanţele de fond în această afacere au retuzat permisiunea 

de a se ceti scrisorile nu numai în şedinţă publică, dar chiar 

în fața părţiloi, şi a dispus cercetarea lor in camera de 

consiliu spre a stabili care au şi care nu au un caracter 

confidențial. Eu cred mai fundată în rațiune opiniunea că 

scrisoarea îndată ce e depusă în cutiile sau biurourile po- 

Ştale,: devine_ imediat -pr :oprietatea destinatarului. Logea 

noastră comereială prin art. 421, tradus după art. 390 al 

codului italian, nu a admis insă acest principiu, - 

SI. LIBERTATEA DE ASOCIAȚIUNE 

49. Dreptul de reuniune. şi asociaţiune nasc din exer- 

  

1) Sirey SL 1 93. - A | 
:) Traite. theorique. et pratique. dela jurisprudence par lottre 

missive, 
3) Du secret des leltres miszives. 

_*) Des lettres mizsives. 
__5). Des lettres missives.
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ciţiul: legitim al facultăţilor individuale ale omului; ele sunt 

trebuinţe inerente, întemeiate pe chiar - însuşirile lui... Aso- 

ciațiunea e singurul mijloc de desvoltare -puternică pentru 

individ, ca şi pentru speţă. Fără asociaţiune nici odată omul 

nu ar fi izbutit să deă civilizaţiunii lui gradul actual de des- 

voltare. Fără asociaţie, Statul nu poate există. | 

Asociaţiunea se înfăţişează sub două torme: sau ca fapt 

izolat, tranzitoriu, cazual, şi în acest caz se numeşte reuniune, 

. sau ca fapt permanent, prestabilit, şi atunci avem usociafiune, 

Reunirea, sau cum zic englezii meeting, e un act momentan 

care după ce, a avut loc, se dizolvă, nu mai lasă decăt me- 

moria faptului, pe.câtă vreme asociaţiunea presupune un 

organism. permanent care continuă a trăi chiar după ce sa 

dizolvat întrunirea. Reunirile se fac nu numai pentru comu- 

nicarea oândirilor privitoare la artă şi ştiinţă, binefacere 

sub forma, conferinţelor, dar cu deosebire, în ce ne priveşte 

mai direct pe noi, în materie politică, când cetăţenii vor,să 

iea o hotărire, şi de obiceiu în materie electorală, pentru a 

se stabili candidaturile, și a se ascultă programa şi fănădu- 

inţele candidaţilor. Oricare. ar [ modul sub care SC mani- 

fosta necesitatea sociabilităței, eu e un fapt de mare impor- 

tanță; ca şi presa, ca cun instrument puternice spre i servi 

sau.:.vătămă interesul social: Am arătat cât de energică 

poate. fi. acţiunea cuvântului rostit. Constiluanta nu putea 

să treacă cu vederea importanța acestei insusiri omenesti, 

şi nu putei să se deszintereseze dela reglementarea ci, după 

cum a reglementat şi celelalte libertăţi. Pentru asociaţiuni, 

ca şi pentru presă, ne găsim iarăşi în faţa diticultăţei de a 

stabili punctul de intersecţie intre dreptul, intre Jibertatea 

acelora cari voiesc a se asocia și intre dreptul şi interesul 

corpului şocial. 

491. Dreptul de reuniune. — Art..26 vorbeşte de reuniune. 

pe când art. 27 prevede asociaţiuuca. | , 

“ Art. 26 recunoaste tuturor omânilor si aci deschid 

„o parinteză; trebue să inţelegem: terteror acelora cari se ai 

“pe pământul Iionidniei, căci acesta e sensul cuvântului [pd 

nilor; el nu insemnează naționali; străinii au şi ei drept d": 

reuniune, căci e un drept public, nu e drept politic. Art. 26
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recunoaşte tutulor Nomânilor dreptul de a se adună, de a-şi 
comunică ideile, de a se consultă impreună şi a luă hotări- 
rile ce cred mai nemerite; pentru aceasta nu e trebuinţă de 
nicio autorizare prealabilă, Deci, circulara din 1800, care 
supuneă întrunirile la necesitatea unei autorizări prealabile, 
e desfiinţată de drept. 

Două condițiuni se cer pentru liberul exerciţiu ul drep- 
tului de reuniune; aceste restricțiuni <unt impuse do însăși 
«onstituţiunca: . 

«) Intrunirea să se ţie în loc inchis, căci dacă se face 
in locuri deschise rămâne cu totul supusă legilor poliţienesti, 
si poate [ dizolvată de poliţie. Pentru ce aceasta? Pentru 
că în locuri deschise, se pol adună zecimi de mii de oameni, 
cari sub impresiunea unei idei, a unei cuvântări, cu inles- 

nire ar putei aduce turburări, "Tocqueville în admirabila lui 
scriere asupra Democraţiei in America, ne arată ce întlu- 
enţă puternică poate să exercite asupra unci țări libertatea 
intrunirilor și a asociaţiei. In Anglia, mai ales în perioadele 
electorale, reuniunile se fac şi in locuri deschise, sub cerul 
liber, Adeseori, după cuvântările inflăcărate ale oratorilor, 
muzică implineşște restul; fin sare (he Queen se cântă cu 

versurile adaptate circumstantelor ?). La mectinaul lordului 

Churchill, ţinut la 26 Iunie 1S55, in meetingul din (iloucester 

erescent se imprimase pe programul distribuit asistenţilor 

versul următor: : 

„lrustrate their fenian tricks" 

In Peckam, la t Iulie, o tânără, miss Morlez cântă v 

odă electorală alcătuită de D. Greenwood şi toată “luarea 

a reluat strofele in cor. | 

De Franqueville descrie astfel un asemenea mertin): 

«Nimic nu poate să deâ o idee despre ieeste reumuni ace- 

lora care nu au asistat; ziarele sunt neputincioase ca si 

reproducă şi să povestească totul, faţă de avalauzele de 

cuvinte care cad in același timp din toate părțile țării. An- 

gajez pe aceia dintre compatrioții mei care vorbe de Mega 

:) Ie Franquevilbe, op. cil pati, HUI,



  

290 

„pritanică şi. de lipsa pasiunilor la Englezi, să urmărească o 

- campanie electorală pentru a-şi da scamă de realitate. Asis-" 

„tenţa nu este numai pasionată, ea este, vibrantă. Un cuvânt, 

un. gest un nume îi. smulge . rând; pe..rând urale, aplauze 

frenetice, urlete. lungi şi surde. Dacă cuvântul este puternic, 

adunarea tremură sub suiletul oratorilor...:Ea se ridică toată. 

Mâinile, pălăriile, batistele <soagită. Cu toată lunga aşteptare. cu 

+oată durata adesea considerabilă a şedinţei, asistența rămâne 

până. la urmă atentivă, şi când se întonează imnul veginei, 

această -mulţime se ridică şi se descoperă capetele, iar din 

_46ate.piepturile, se ridică. aceste cuvinte religioase şi. de cre- 

'dinţa monarhică: Dumnezeu să aibă în pază pe hege». 

b)-A doua condiţiune. e ca întrunirile să fie pacinice și 

fără arme. In adevăr discuţiunile mau nevoe de arme, ci 

de argumente. Prin cuvântul erme nu trebuc: să inţelegem 

decât. armele aparente, iar nu şi cele :ce ar fi ascunse. 

E vorba de a vedei caracterul adunării după aspectul său 

exterior, iar nu după bănuielile posibile asupri intenţiunilor 

celor adunaţi. Nu vor putea dar agenţii administrativi, sub 

pretext că cei ce se întrunesc au arme ascunse, să. pătrundă 

în localul închis şi să dizolve întrunirea. Dacă însă se. dote- 

deşte: înarmarea, atunci soluţiunea se schimbă. Art. 91. codul 

penal vorbind de pedeapsa cetelor turburătoare, armate; NC 

spune că se socotesc arme, atât cele proprii, cât şi barda. . 

toporul, ciomegile. 'Lot astlel în art. 26 din constituţiune cu 

cred că cuvântul ummă se referă la orice instrument sau 

obiect care prin natura, prin forma lui inţepătoare sau cu tăiș, 

prin. dimensiinile lui, dovedeşte un scop nu ioemai pacinic. 

- Art.:36 -losă în domeniul legilor. ordinare „veglemen- 

“4area exerciţiului dreptului : de reuniune. Deşi. fixează el 

însuşi două din condiţiunile: sub cari se poate oxercilă acest 

drept, nu ridică insă puterei legiuitoare dreptul de a impune 

şi alte restricţiuni. Asemenea. legi până acuma nu avem. În 

Starea -moravurilor. noastre de astăzi e de regretat aceasta. 

La 4876'0 încheiere a 'consiliului de miniştri sub formă | 

de jurna!;- reglementă până la facerea unei legi dreptul de 

întrunire. După această încheiere, chiar în locuri închise 

întrunirile nu se puteau face. decât cu prezenţa comisarului
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de poliţie. Acest lucru eră inconstituţional; pentrucă art. 26-nu 

supune! dreptul de. intrunire la restricţiuni administrative; 

îl supune numai: la: restricţiuni ce sar stabili prin lege. Con- 

siliul de miniştrii eră incompetinte.: Francezii au legea din 

30 Iunie 1881 asupra libertăţâi de: întruniri: publice: După 

această lege intrunirile publice sunt libere; ele pot aveă loc 

„fără autorizare prealabilă, dar ţinerea lor trebue să fie pre- 

cedată de o declaraţie indicând locul, ziua, și. ceasul: întru- 

nitei. Această declaraţie făcută la prefectură sau: primărie, 

- trebuie subsemnată de cel puţin două persoane.: cari: să ise 

bucâre._ de ' drepturile civile şi: politice. Fiecare reuniune . 

trebue să aibă un birou compus din' cel puţin trei persoane. 

Biuroul este însărcinat cu menţinerea ordinei, cu iriterzicerea 

oricărui discurs contrariu ordinei publice: şi . bunelor: mora- 

vuri. Un funcţionar administrativ poate fi delegat să asiste 

la întrunire. Art, 5 e redactat în modul următor: «Intrunirea 

electorală e aceia care are de seop alegerea. sau „ascultarea, 

candidaţilor la; funcțiuni publice elective, și la care nu pot 

asistă decât ălegiitori din circumseripţiune, candidaţi, membrii 

celor două camere, şi mandatarul. fiecăruia din candidaţi». 

'Restricţiunea auditorului impusă de art. 5 a căzut . insă în 

-desuetudine, căci e foarte greu să distingi pe alegătorii unci 

circumscripţii; oricine n'ar avea decât. să declare că e can- 

didat pentru ca să între la toate întrunirile. Art. 7 interzice 

-eluburile politice. Cu: ocaziunea discuţiunei l6gei, ministrul 

de interne a definit elubul politic în modul următor: reuniuni 

publice în capul cărora se află totdcauna un comitet de aso- 

ciăţi; întruniri care au un caracter de periodicitate constantă, 

care au o ordine de zi, cari afectează forme deliberante-și 

cari nu âdriit să delibereze decât membri asociaţiunei...». 

D. Naquct, raportorul, a dat o definiţiune şi” mai precisă : 

«cluburile sunt reuniuni periodice având în general un biurou 

permanent şi fiind. ţinute de membri afiliaţi, a căror afilia- 

iune se traduce, fie prin 'cotizaţiuni pe cari le plătesc, fie 

altfel». Interdicţiunea -a fost dictată «de teamă să nu lase 

Franţa expusă la agitaţiuni “politice; continui. Francezii sunt 

încă sub impresiunea tristelor evenimente-din timpul: revo- 

luţiunei celei mari, din timpul comunei, când cluburile poli-
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ice au adus foarte mări turburări. La noi interdicţiunea 

'aceasta nu există.. In ce priveşte dispoziţiunile codului penal 

francez relative la. întruniri şi asociaţii, traducătorul român 

a'suprimat articolele franceze 291—294. Da 

495. Libertatea de asociaţiune. — Art. 27 se ocupă deili-" 

'bertatea de asociaţiune.: Neapărat că atât din punctul'de ve- 

-dere constituţional cât şi din punctul de vedere al legilor 

ordinare trebue un alt sistem când e vorba de a reglementă 

dreptul de asociaţiune decât atunci când e vorba de întru- 

'niri. Abuzul: dreptului. de reuniune:nu are consecinţe aşă de 

grave ca dreptul de asociaţiune; pericolele ce poi naşte în 

oarecari împrejurări din exerciţiul dreptului de întrunire se 

-pot mai lesne inlătură decât pericolele ce sar puteă pro- 

duce din exerciţiul âbuziv al dreptului de asociaţiune. O in- 

“trunire lesne se "poate dizolvă fie chiar manu militari, pe 

când la asociaţii ne aflăm înaintea unui corp organizat, pre- 

gătit la- rezistenţă, cu ramiticări şi legături multiple. Pe de 

altă parte, oportunitatea  dizolvărei poate fi lăsată fără mari. 

inconveniente. la: aprecierea, guvernului, oridecâteori întruni- 

rile sunt. în loc deschis; pericolul arbitrarului din partea 

puterei executive e insă mare când e vorba de a se dizolvă 

0 asociaţiune; asociaţiunile fiind prestabilite, având 0 0rga- 

nizare proprie, capitaluri, într'un cuvânt fiind constituite în 

urma. multor. silinţe, o dizoluţiune ar avea efecte mult. mal 

"dezastroase decât dizolvarea unei întruniri ce se poate din 

nou formă dintr'un moment; într'altul. Cu cât ameştecul gu- 

vernului la întruniri va fi mâi violent şi mai brutal, cu atât 

spiritul public va fi mai agitat, mai provocat, şi va reîncepe 

reuniunea. cu mai rhultă căldură. Când însă puterea guver- 

namentală, dizolvă o asociaţiune, inconvenientelă acestui fapt 

„nu se pot lesne repară;.o asociaţiune distrusă cu grei se 

mai reînființează. Să nu ni se spună că avem garanţia 165 

ponsabilităţei ministeriale; aceasta e mai totdeauna insufi- 

- cientă şi se poate chiar întâmplă că dizolvarea asociaţiunei 

-să, fie văzută, cu ochi buni de majoritatea parlamentară. De 

aceia e bine ca legi speciale să determine modul şi cazurile 

de-dizolvare. Această lege să se inspire de principiile de jus
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tiţie şi morală, să garanteze interesul colectiv al societăţei 
faţă cu libertatea; individului. | 

Art. 27 dispune că Românii — şi aci se aplică observa- 
ţiunea de adineaori că şi străinii —au dreptul de a, se asociă 
"conformându-se legilor cari regulează exerciţiul acestui drept. 
Asemenea. legi găsim în codul 'civil articolele 1491—1531 şi 
în codul comercial titlul VIII: despre . societăţi şi asociaţiuni 
comerciale, precum şi într'o lege. specială, dar. care se gă- 
seşte în stare de proiect, asupra asociaţiunilor în genere. 

Art. 27 nu are de scop a acordă asociaţiunilor legal- 
mente constituite calitatea .de persoană civilă. Din textul 
constituţiunei nu rezultă că o asociaţie permanentă e prin 
acest fapt persoană civilă. Societăţile cari se formează fie 
în scop ştiinţific, .fie cu scopul de a asigură, propaganda unei 

idei sau a înlesni comunicaţiunea sentimentelor morale, de 
prieteşug, cu alte cuvinte societăţile civile în genere, nu sunt 
prin ele însăși persoane morale. Cu ocaziunea: dezbaterilor 
asupra art. 19 din constituţiunea, belgiană, corespunzător ar- 
ticolului nostru 27, s'a stabilit destul de clar această ideie. 

Doctrina e conformă şi cu principiile vechiului drept public 
român, că particularii nu pot creă persoane morale; ele nu 
se pot înființă prin autoritatea privată; voinţa socială ma- 

! nifestată prin organele legale, singură are acest drept. 
Modul de constituire şi dizolvare al persoanelor morale 

se reglementează prin lege. El nu e arătat prin art. 27, căci 
acest articol are de scop de a asigură şi de a proclamă li- 
bertatea, asociaţiunilor, iar nu capacitatea lor. 

Art. 817 din codul civil dispune. că persoanele morale 
nu pot primi o donațiune sau succesiune fără o autorizare 
prealabilă. S'a zis de unii: iată că persoanele morale sunt 
supuse la; o prealabilă autorizare când e vorba: de a primi 
vreo donaţiune dar nu când e vorba dea luă naştere. Astfel 

interpretat art. 817, e rău interpretat. Articolul nu se ocupă 
de chestiunea de a se Şti cum nasc persoanele morale; el. 
presupune persoanele morale înfiinţate legalmente şi se în- 
treabă cum pot ele câștigă bunuri. In privinţa naşterei per- 

soânelor morale sunt dar unii cari-pretind că personalitatea 
civilă eo consecinţă naturală şi fatală a dreptului 'de aso- 

82938 5
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ciaţiune, că orice. asociaţiune prin faptul că există e în acelaş 

timp persoană morală. In sprijinul acestei idei se mai dă și 

argumentul: că dispoziţiunile codului civil lasă la, liberul con- 

simţimânt. al. părţilor de a formă. societăţi civile. Opiniunea 

aceasta e greşită. Intr'un alt sistem se susţine că particularii 

prin autoritatea, lor privată pot formă asociaţiuni cu carac- 

terul persoanelor juridice, cu condiţiunea de a aduce la cu- 

noştința celor de al treilea formațiunea acestor persoane, 

prin declaraţiunea ce se face înaintea, tribunalelor sau auto- 

rităţilor administrative. Acest al doilea sistem nu se poate 

susţine decât acolo unde legea specială îl consacră în mod 

expres, cum este codul elveţian, care cere 0. înscriere la re- 

gistrul tribunalului ţinut în acest scop. 

"Al treilea sistem, singurul fundat, e cel care se înte- 

meiază. pe spiritul. dreptului public revoluţionar francez, bel- 

gian şi pe vechiul nostru drept public, sistem pe care îl spri- 

jină şi Laurent, atât în comentariile dreptului civil, cât şi în 

avant-projet cu a cărui. redacţiune: a fost însărcinat. Pergsoa- 

nele fizice prin simplul fapt al apariţiunei lor, sunt persoane 

capabile: de: drepturi şi de datorii pe cari le deţin dela, însăși 

natura; faptul. că cineva vine cu masca omului pe lume, ne 

dovedeşte fiecăruia, că acest om e capabil de drepturi şi da- 

torii. Din -potrivă, când o persoană morală naşte, nu e niciun 

semn: material. care, să ne dovedească capacitatea aceste! 

persoane de a aveă, drepturi şi datorii; nu se poate invocă, 

acel. drept.natural; asociaţiunile nu pot să aibă decât. drep- 

turi derivate, consacrate, recunoscute -de societate. 

In starea, legislaţiunei rioastre, principiul acesta că s0- 

cietatea e: singură în drept să dea naştere personalităţii mMO- 

vale nu se. găseşte: în mod. precis: formulat prin lege. Sunt 

diferite texte din cari. se formulează această, concluziune, 

texte pe cari. se studiază dreptul. civil. In ce priveşte insă 

societăţile: comerciale chestiunea. nu. e de. fel controversată, 

căci.avem un text precis,.art: 78 prin care se declară ci 

societăţile. comerciale constituesc persoane. juridice. 

- In. Franţa.există actualmente legea din 1 Iulie 1901 care 

guvernează. libertatea, de asociaţiune. După această, lege orice 

asociaţie constituită în. vederea unui scop licit, poate să câştige
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orice huburi, cu titlu gratuit:sau oneros, numai. aceste bunuri 
să fie afectate scopului societăţii. Se cere pentru ca asociaţiunea 
să fie persoană juridică să fie declarată şi publicată..O ase- 
menea, asociaţie are dreptul să câștige cu titlu oneros, să 
posede, şi să administreze, în afară, de subvenţiunile Statului, . 
departamentului şi comunelor; cotizaţiunile membrilor „săi, 

„localul. destinat . administraţiei şi reuniunii membrilor. săi, 
- imobilele strict necesarii îndeplinirii scopului pentru care ca 
se propune!) Asociaţia după cum e şi la noi'poate să capete 
liberalităţi însă numai cu autorizațiunea administraţiunii. 

O chestiune specială “la noi, este a asociaţiunilor mona- 
stice, care în Franţa prin legile contra congregaţiunilor sunt 
supuse unui regim draconic. Mânăstirile sunt acele asocia- 

-ţiuni, în care intră mai multe persoane care fac jurăminte 
solemne și perpetui, simple sau vremelnice, de castitate, de 
sărăcie, de ascultare, supuse disciplinei canonice, şi având 
scopuri pioase, costum și “viaţă comună. Prin legea. clerului 
din 26 Fevruarie 1906, mânăstirile sunt considerate persoane 
morale. Legile din Franţa împotriva congregaţiunilor sunt 

considerate de d. Duguit ca o violare directă a principiilor 
libertăţii de asociaţiune, libertăţii de învățământ şi egalități 
civile 2). . 

La noi administrarea averilor mânăstirilor, bisericelor 
Şi aşezămintelor religioase este pusă sub controlul Legei pentru 
înființareu. Casei: bisericelor din 27 Mai 1906, Casa, bisericelor 
fiind ca însăşi persoană juridică declarată prin menţionata lege. 

Libertatea de asociaţiune, mai ales de asociaţiune po- 
litică, este -restrânsă în rătăcirea, ei. Acest drept al guver- 

nului este justificat şi de Bluntschli 2) prin pericolul pe care 

îl oferă, siguranţei” Statului: Astfel] când o asociaţie se întinde 
în toată ţara. cu comitete şi subcomitete este dizolvată, în - 
Germania... Cu toate acestea precum la. noi există Liga na- 
țională, în Germania există, Nationalverein. (Asociaţiunea 1 na- 

ţională), răspândită în toată Germania. 
O restricțiune a libertăţii de asociațiune o propune legea 

  

i Duguit, „Op. cit, „pag. 626. 

„2) Duguit, op. cit., pag. 636, 
3). Droit,-public pag. 408. :
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". din 20 Decemvrie 1909, în contra sindicatelor asociațiunilor 
si 

profesionale a funcționarilor Statului, judeţelor, comunelor 

stabilimentelor publice.. Me Ei 

După această, lege, funcţionarii mai sus menţionaţi . 

nu vor putea face parte din niciun fel de asociaţie profesio-- 

nală, fără autorizarea ministerului de care depinde. Aceşti 

funcţionari nu se pot pune în grevă, sub diferite pedepse. 

"Prin! urmare greva funcţionarilor şi salariaţilor publici 

este considerată ca; un delict 'şi se pedepsesc atât greviştii 

„cât şi cei'ce aţâţă la grevă. 

$ XII. DREPTUL DE PETIȚIUNE 

"496. Dreptul de petiţiune e dreptul oricărui membru . 

al colectivităţii statului de a-şi manifestă plângerea, rugă- 

ciunea, sau dorinţa către autorităţile constituite şi a le cere 

intervenţia. Prin această facultate recunoscută de consti- 

tuţiune, fiecare cetăţean poate ţipă în potriva greşelelor, Vio- 

lărilor legei, şi abuzurilor de putere ale depozitarilor forţei 

publice. Este un drept pe care chiar unul dintre judecători 

în afacerea, «celor. şeapte episcopi» din Anglia recunoaște 

„că îl are din naştere. 'Aşă, în ordinea judiciară dreptul de . 

petiţiune se exercită sub forma acţiunilor. El e reglementat 

de procedura civilă, penală şi comercială. Nu însă, la acest 

fel de petiţiuni se reteră art. 28 şi 50. In aceste. articole din 

constituţiune e vorba, de dreptul de petiţiune de natură mai. 

„mult politică decât civilă, luat cuvântul politică nu în sensul 

strict, de exerciţiu de suveranitate, ci pentrucă, petentele se 

pune în raport cu autorităţile politice. | | 

Dreptul de petiţiune se poate exercită în două moduri: 

sau în înteres îndividual, de pildă când cineva cere un ajutor, 

mărirea, lefei sale, dela.câmeră; sau în interes general, de 

pildă când o persoană sau un grup de persoane propun prin 

petiţiune un sistem nou de învăţământ. In tot: cazul; dreptul 

de petiţiune e un drept public, adică unul din acele drepturi - 

cari aparţin tuturor acelora, cari au ceva, de apărat şi care 

au trebuinţă de protecţiunea, puterei guvernative. El apar- 

ţine prin urmare minorilor, femeilor măritate, interzișilor.
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Articolele -23 şi 50 prin: forma redacţiunei lor, nu lasă nici 
o îndoială 'asupra acestui punct «Fiecare are dreptul .:..» 
(art. 28); «oricine are dreptul ... .» (art. 50). | 

497. Dreptul de -petițiune în Anglia. — In Anglia dreptul de 
petiţiune e recunoscut de mult: timp. In turnul Londrei se 
conservă până astăzi petiţiuni de prin secolul XII și XIII. 
Eduard I a numit funcţionari care. să primească, şi să veri- 
fice petiţiunile. Din cauză însă că cu timpul, exerciţiul prea 
liber al: acestui drept devenise supărător. parlamentului şi 
Coroanei, s'a, căutat: a, se restrânge în diferite rânduri. Aşă 
sub: Carol: II un statut al parlamentului a decis că: «Nici o 
petiţiune nu se va puteă prezintă, Regelui sau parlamentului 
pentru a, cere o schimbare în Biserică sau în Stat, dacă va 

fi semnată de mai mult de douăzeci persoane, afară numai 
de cazul când petiţiunea, va fi fost aprobată de trei judecă- 
tori de pace, sau de majoritatea. marelui juriu în provincie, 
şi în Londra de Lordul Aldermeni Common council. Nici o 

- petiţiune nu se va putea prezintă de mai mult de zece per- 
soane odată». Această dispoziţiune parlamentară deşi eră 
sancţionată prin amenzi de o sută lire şi închisoare, n'a avut 
însă efectul. dorit. Pe la 1679 vedem o mulţime de petiţiuni 

politice protestând contra repeţitelor prorogări parlamentare 
și Regele făcând silinţe zadarnice ca să stăvilească numărul 
lor. Regaliștii înfocaţi prezintară atunci contra-petiţiuni prin 
cari îşi exprimau abhorenţa lor contra petiţionarilor, şi. cele 
două partide naţionale le vedem numindu-se «petiţionari» şi 

«ubhorrers», (detestători), denumiri cari au fost curând în 

urmă schimbate în 20hîgs și tories. 

Lă Englezi: prin urmare în primele timpuri, petițiunile 

„ se adresau Regelui, mai pe urmă parlamentului devenit el a 

tot puternic. 

Anson 1); stabilește astfel procedura în materie de pre- 

zentare de petiţiuni la Cameră: «Petiţiunile trebuesc prezen- 

tate înainte de orele zece dimineaţa; acum cincizeci de ani 

deputaţii care aveau petiţiuni de prezentat trăgeau la sorţi 

între ei pentru prioritate. Astăzi petițiunile relative la 'un 

  

1) Op. cit, pag. 492, -
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private bills merg la un Select committee, care le cercetează 

şi le 'rezumă. | ae ae 

Petiţiunea, trebue să fie.scrisă, să nu aibă nici un cu- 

vânt 'şters sau între linii. Ea trebue să fie respectoasă, faţă, 

de privilegiile Camerii şi guvernului, şi să nu, trădeze nici un 

cuvânt care ar denunţă intenţiunea de a rezistă, la legi. O 

petițiune celebră :este Kentisk “Petition. din 29 Aprilie 1701; 

ea eră: semnată de. toţi Depuly Lieutenunis ai comitatului 

Kent,'de douăzeci de judecători şi de un: mare număr de . 

freeholders1).: Se :cereă prin această petiţiune ca Camera să 

expedieze afacerile şi Regele: să-şi îndeplinească obligaţiunile 

faţă de Statele generale.. Camera a votat rezoluţiunea urmă- 

toare: «Petiţiunea, 'este scandaloasă, obraznică, și sediţioasă, 

_şi tinde -să distrugă constituţia, Parlamentului şi să răstoarne 

„Constituţia regatului». Toţi semnatarii 'au fost arestaţi. 

“Astăzi Parlamentul -englez:are să ţină piept, petiţiunilor . 

monstre iscălite de repeulers irlandezi. şi chartistii englezi?). 

“ 498. înalte ţări.— In Rusia 'sub Petru cel mare, se decre- 

tase că petiţiunele trebuiesc mai întâiu să.fie prezintate miniş- 

trilor şi numai în'cazul când petiţionarul nu e satisfăcut, atunci 

are dreptul să petiţioneze “Țarului, fiind bine înţeles că dacă - 

Tarul nu-i 'va aprobă cererea, .petiţionarul va, fi-condamnat la. 

moarte! In -aşă, condițiuni nu. cred să se fi găsit mulţi cari să 

aibă curajul -d'a, se mai jelui la Țar! Acelaş respect al drep- 

tului de petiţiune “îl găsim şi în Persia. veche. In China, din 

contra, se :zice că petiţiunile “sunt. nu numai permise, dar că 

din :cele mai vechi timpuri ele au fost întrebuințate cu succes. - 

"în materie politică. Aşă spre exemplu se citează . cazuri. de 

funcţionari înalţi, cari:âu fost înlăturați în urma petiţiunilor 

date vice-regelui 'de către cetăţeni. 
Dreptul de petiţiune are o mare însemnătate practică; 

el.a,:servit şi serveşte pe fiecare zi la. realizarea de reforme 

binefăcătoare; prin :el:s'a 'obţinur în Englitera desfiinţarea 

„sclaviei.şi emanciparea romano-câtolicilor. -. : 
"+ In Branţa areptul de. petiţiune datează din timpul re- 

  

1) Anson, op. cit. pag. 434. 
2) Bluntschli: Droit public, pag. 405. -.
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voluţiunei celei mari, şi a. suferit diferite modificaţiuni în 
reglementarea, exerciţiului său. Legea din 14 Decembrie 1789 
recunosc cetățenilor activi dreptul de a se reuni în: linişte 
pentru a .adresă petiţiuni cu facultatea de-a delegă, zece ce- 
tățeni să le prezinte. S'a observat însă pe dată inconvenien- 
tele petiţiunilor date în nume colectiv. De aceia constitu- 
țiunea -din 1791 recunoscii numai .peliţiunile date în chip 
“individual: «Constituţiunea. garantează... libertatea de a 
adresă autorităţilor constituite petiţiuni semnate . îndizidual- 
mente». Sub Imperiu petiţiunile nu se mai pot adresă, pu- 
terei legislative. Prin decretul din 20 Septembrie 1806 exa- 
minarea, lor e încredinţată unei comisiuni guvernalive. Re- 

cunoașterea dreptului de petiţiune în asemeni condițiuni în- 
semnează denegarea lui, căci cum se poate plânge . cineva 
de arbitrariul puterei executive când e silit să se adreseze . 
iarăşi la puterea executivă? Charta, constituțională din 1814 
Şi .1830 precum şi constituţiunea -din 1848 recunoscură 
dreptul de petiţiune cu condiţie ca petiţiunea să fie scrisă. 
Se prohibi totdeodată prezentaţiunea personală. Constitu- 
țiunea -din 1852 voi ca dreptul de petiţiune să se exercite 
numai pe lângă Senat, dar 'mai târziu se admise egalmente 
şi înaintea, cămerei legișlative, ceeace s'a, consacrat şi: de 

ultima. constituţie a, Franţei. 
499. In România. — La, noi dreptul de petiţiune e: tradi- 

țional. A şi rămas până astăzi expresiunea populară jalba 
în proțap. 

Art, .28 şi 50 din! Constituţiune recunosc dreptul de pe- 
tiţiune, însă pentru ca să nu se dea, naştere la abuzuri exer- 

ciţiul său e supus la următoarele condițiuni: 1) petiţiunea 

să nu fie prezintată, personalmente. «Oricine are dreptul» 
zice art. 50, «de a adresă petiţiuni Adunărilor prin: mijlo- 

cirea biuroului sau a unuia, din membri săi». 2) Petiţiunea 
să, nu fie în nume colectiv. 

Aceste condițiuni. se cer pentru două motive: 
4) Pentru ca să 'se evite insistenţele puţin conciliabile 

„cu respectul datorit Camerei, şi totdeodată să nu se turbure 
liniştea, necesară deliberaţiunilor. Afluenţa multor persoane 

nu numai.că ar dăună această liniște, dar prin solicitări ne-
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numărate, sar exercită şi presiune asupra, corpului deli- 

berant. Aa | A 

d) Dacă petiţiunile s'ar putea da în nume colectiv corpul 
deliberant ar fi prea preocupat de interesul colectivităţii şi 
judecata, sa ar fi îrişelată. Pe lângă aceasta, responsabilitatea 
petiţionarului e mai mare când iscăleşte petiţiunea şi o dă 
în numele său; în acest caz se ştie cine este, pe când la o 
petiţiune în nume colectiv, al .unei asociaţiuni, nu. sar şti 

cine sunt petiţionarii. Să nu credem însă că mai multe per- 
soane nu pot semnă o petiţiune, şi că trebuesc atâtea peti- 

țiuni, câte persoane. Nu, art. 2$ ne spune categoric că fiecare 

are dreptul d'a se adresă la autorităţile publice prin peti- 

țiuni subscrise de către una sau mai multe persoane. Când 

zicem că, petiţiunea e individuală, că nu poate fi colectivă, 

„aceasta, însemnează că nu poate fi dată fără să arate precis 

ce anume persoane o dă. Astfel nu se poate da o petiţiune 

iscălită «Locuitorii din Buzău», sau din «comuna Pantelimon». 

Prin excepţiune se permite petiţiune colectivă când . peten- 

tele e o autoritate - constituită de: exemplu un tribunal. Se - 

cere mai ales ca această petiţiune să nu pornească dela aso- 

-_ ciaţiunile - private şi mai cu seamă dela, cluburile politice.. 

Şi încă se cere pentru a ne găsi în excepţiunea. prevăzulă 

de art: 28, ca să fie vorba de materii cari intră în atribu- 

ţiunile 'autorităţei constituite. Această condiţiune nu 0 găsim 

în textul art. 28, dar ea 'se înţelege dela, sine. Articolul 3Y4 

al constituţiunei franceze din anul III o ziceă în mod expres 

Se ridică cestiunea de a se şti dacă corpurile morale, 

“recunoscute în ţară, se pot. consideră ca autorităţi consli- 

tuite şi pot prin urmare exercită dreptul de. petiţionare în 

nume colectiv. Spiritul Constituţiunii e pentru afirmativă; O 

asociaţiune recunoscută ca persoană morală, îşi are indivi- 
dualitatea, sa proprie. Interpretarea noastră “e conformă CU 

spiritul liberal ce trebue să rezolve 'orice controversă rela- 

tivă la dreptul de petiţiune, drept care trebue mai de grabă 

lărgit decât restrâns. (V. Constituţiunea prusiană din 30 Ia- 

nuarie 1850), a | a 
Dreptul de petiţiune la Cameră şi Senat, ar fi un ce cu 

totul platonice dacă nu ar corespuide cu o îndatorire din
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partea corpurilor- legiuitoare: dea luă cunoştinţă Și a rezolvă 
întrun fel. sau altul petiţiunile “comunicate: In acest Scop 
sunt la: Cameră şi Senat constituite comisiuni speciale la caii 
se trimit în cercetare petiţiunile. 

Aliniatul b din art. 50 zice: «Fiecare din Adunări are 
dreptul de a trimite miniştrilor petiţiunile ce-i sunt adresate. 
Miniştrii sunt datori a, da :explicaţiuni asupra cuprinderei 
lor, oridecâteori Adunarea ar cere-0.» La, aceste două texte, 
28 şi 50, trebue să alăturăm şi dispoziţiunile regulamentu- 
lui Camerei și Senatului, alcătuite în virtutea, Constituţiunei, 
care le dă: drept de a-și face regulamente, şi prin cari 

se regulamentează dreptul de petiţiune, spunându-se ce pro- 
cedură trebue urmată pentru a se da 0 soluţiune petiţiunilor 
primite. La noi art. SU din Regulamentul Adunării depula- 
ților stabileşte această procedură. Cuprinsul petiţiunilor se 
expune în rezumatde unul din secretari: la inceputul fiecărei 
şedinţe. După aceasta ele se trimit fără discuţiune lă Comi- 
siunea petiţiilor numită de Adunare la începutul fiecărei sc- 
ziuni, şi câre este datoare a prezentă: în fiecare Sâmbătă, 
asupra tutulor petiţiunilor venite în cursul: săptămânei, un 
raport. general. | 

„Adunarea, hotărăşte asupra tutulor petiţiunilor menţio- 

nate în raport. 
In atară de orice texte pozitive avem 0 sancţiune în 

presă şi opiniunea publică, cari pot fi puse în mişcare atunci 
când petiţiuni importante sunt lăsate în uitare de către 
parlament. 

E bine înţeles că nu toate petiţiunile cari se trimit Ca- 

„merilor, trebuesc să fie rezolvate. Trebue ca, petiţiunea, să 
fie: decentă, şi ca, soluţiunea ce se cere să intre în compe- 

tinţa corpurilor legiuitoare. S'au văzut petiţionari cerând 

dela Cameră, ca să-i divorţeze! In asemenea, cazuri, precum 

Şi atunci când s'ar cere Adunărilor reformarea unui act ad- 

ministrativ care cade sub acţiunea puterei judiciare sau care 

& lăsat la discreţiunea puterei executive, cum de exemplu 

graţierea, numirea într'o funcţiune, conferirea unei decora- 

iuni, toate aceste petiţiuni se înlătură. Dacă Camera sar 

ocupă, cu aserhenea, chestiuni ce nu intră în competinţa ei,
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sar violă principiul 'separaţiunei puterilor. “Să nu se con- 

funde însă aceste ipoteze 'cu cazul în care cineva printr'o 

petiţiune se plânge înpotriva unui agent administrativ.:: 

Ş XIII. LIBERTATEA INVĂŢȚĂMÂNTULUI - 

„500, Inceputurile învățământului în ţările româneşti.—In vechea 

noastră Românie practica învăţământului eră lipsită .de ini- 

ţiativa particulară. Cele -mai vechi şcoli . despre care avem 

relaţiuni au fost întemeiate de unii voevozi care-şi dădeau. 

seama de însemnătatea culturii. In trecutul .nostru adeseori 

şcolile au fost un ecou al ţărilor vecine, şi şcoli românești 

precum și urme de cuitură românească .nu găsim până în . 

veacul XVIIL. Au fost şi mai înainte şcoli în România, dar 

„acele.şcoale erau sau slavoneşti sau greceşti. Diacii, adică 

“acei cărturari dela divanurile şi cancelariile domneşti, scriau 

ei câteodată şi în românește şi Hasdeu publică diterite acte 

dela începutul veacului XVI în limba română!); sunt de 

obiceiu-zapise, însemnări, chiar sentinţe dela deoşebiţi dom- 

nitori, de. unde deducem că limba. românească nu eră cu 

“ totul exclusă din întrebuinţarea scrisă comună. Ba, chiar se 

vorbeşte de un oarecare Moise filozotul care ar fi trăit pe la 

1493 şi care ar fi lăsat oarecare scrieri românești, astăzi 

pierduie. . . Ra DE 

 Giron stabileşte că în țările flamande tot, învățământul 

„eră în mâinile bisericei şi ale corporaţiunilor de ele înte- 

meiate. La, noi, şcolile nu erâu numai bisericeşti şi mânasti- 

reşti. Astfel se spune că Ștefan Tomşa Vodă a învățat, copil 

find, carte- la, școala din . Rădușeni, şi mai dpoi, ajungând 

domn, el şi-a adus aminte de satul unde a luat primele no- 

țiuni de lumină şi a ridicat acolo o biserică ?). V. A. Ureche 

care a scris în mod documentat o Istorie a școatelor din 

„România crede în existenţa unei Academii de legi ce ar fi 

fost întemeiată de către Alexandru, cel. Bun a Sueeavi 

(1401—41433). O fi fost poate oficiul unde se traduceau legile 

1) Hasdeu: Cuvirile din bătrâni. * | . 
:) Fonea -peritru minte, inimă și literalură ă lui George: Baritz, 

an, 1843. . | ”
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bizantine cu: care acest Voevod organizator. a inzestrat 
Moldova. | a 

Despot Vodă a întemeiat o școulă la Cotnari şi a adus. 
acolo dascăli din ţara nemţească și din țara. leşească papi- 

„Stăşească. A înfiinţat acolo şi bibliotecă, şi Sommer, spune 
Urechiă !), susţine că la :acea şcoală erau intreţinuţi pruncii 
moldoveni, nu numai cu învăţătura dar şi cu hrana. In Vita 

lacobi Despotae Moldovarum reguli 'descriptă, Sommer arată 
că şcolarii 'erau siliți să urmeze la şcoala din Cotnari 2). 

In 1644 Vasile Lupu întiințează o școală .la, Trei ierarhi, 
mai adăogând acolo şi tipografia lui renumită?). Cu spiritul 
lui dispus spre cultura, grecească ela adus dascăli greci, 
dar Gheorghiţă Ştefan i-a înlocuit cu dascăli din Kiev. 

Incepe încetul cu încetul era culturii bizantine şi vedem 
în laşi dascăli greci ca: Nicolae Cherameos, Teodor Trape- 

zunul, şi faimosul Eremia Cacavelea, învăţător la Școala 
domnească 'din laşi în 1698. e 

Din ce în ce învăţământul se desvoltă în România prin 
înfiinţare de şcoli, mai mult pentru a alcătui diaci și cali- 

grafi la-cancelariile domneşti și boereşti; astfel în secolul 

XVIII; Constantin Brâncoveanul întemeiază şcoală domnească 
în Bucureşti şi hotărăşte: 300 taleri pentru întreţinerea -a 
doi dascăli. Ba şi unii dintre boeri. încep să facă danii pen- 
tru şcoli;.lăsând zestruri chiar pentru chiverniseala uno 

şcolari. : | 
Constantin Mavrocordat şi Grigore Ghica sau ocupat 

iarăşi de şcoli. Urechia publică. prea, însemnatul hrisov al 

lui Grigore Ghica din 1747 care edictează diferite dispozițiuni 
pentru înfiinţarea și întreţinerea, învăţământului public. Gri- 

gore Ghica, prevede o şcoală de învăţătură căci «prostimea, 
cu totul se află lipsită de podoaba învăţăturii». Hrisovul con- 
tinuă: „şi: fiindcă şcoalele sunt ca o fântână din care se 

adapă obştescul norod cu îndestularea învăţăturii şi a înţe- 
lepciunii, care învăţătură îl face pe tot omul a cunoaşte: 

  

1) Istoria şcoalelor pag. 9. 5. Vol... A i. 
2) Haşdeu: Unde învățau românii vechi ? în Anuarul instrucţiunii 

publice, 1865, - | a 
'? +3) Urechiă: op. cit., pag. 8.
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dumnezeirea, a pricepe. legea cea pravoslaynică, a procopsi 

pe oameni cu înfrumusețarea vorbii şi practica cuvintelor, 

a învrednici a. se face preoţi iscusiţi şi dascăli învăţaţi, dela 

care curge mult folos, atât bisericesc cât şi politicesc. Cu 

puterea învăţăturii şi sfinţii Părinţi au biruit eresurile şi au 

luminat sfânta. Biserică, împodobind-o cu multe canoane, cu 

cântări şi. laude şi pe toţi ne îndeamnă şi ne învaţă a ne sili 

cu învăţătura. Aceasta -râvnind şi domnia mea, care după 

ce dumnezeeasca pronie 6 au rânduit, a ni.se “da stepena 

domniei acestei ţări, îndată atuncea în domnia întâi am cer- 

cetat şi pentru așezământul. şcoalelor şi întâi am fost făcut 

acest aşezământ rânduind şi. aşezând să fie patru şcoale cu 

patru dascăli, una, elinească ' şi alta grecească, şi alta slove- 

nească, şi alta, românească, iar leafa. dascălilor se rândueşte 

asupra boerilor cu boerii şi a dregătorilor“. | 

Grigore Ghica arată greutatea aşezământului din cauza 

nedemnităţii boerilor care nu plăteau. El atunci hotărăște 

ca preoţii care plăteau dajdie câte patru galbeni. pe an, doi 

galbeni la sf. Gheorghe şi doi galbeni la sf. Dumitru; sau 

ertat dajdea lor ca să nu dea ei altă dajde, fără numai câte 

un galben: de preot şi de diacon, numai odată întrun an 

şcoalelor care bani să-i strângă sfinţia sa părintele Mitro- 

politul şi să plătească lefile dascălilor, şi din banii ce mai pri- 

sosesc din lefile: dascălilor, întâmplându-se la acea vreme 

aicea,și răposatul fericitul întru pomenire, sfinţia sa Patriarhul 

sfântului Mormânt Kir Hrisantie, după cererea şi pofta Sfin- 

_ţiei Sale,- s'au orânduit să, se dea una sută lei pe an ajutor 

şi sfântului Mormânt, pentru şcoalele de acolo, şi alţi. bani 

ce va mai prisosi să fie de, chiverniseala copiilor străini ŞI 

săraci, pentru îmbrăcămintea, şi hrana lor. . 

«Numai după mazilirea noastră, viind fratele nostru 

Domnia. Sa Constantin Voevod, şi socotind să facă alt aşc- 

zământ, făcând rânduială: a se plăti 'lefile dascălilor dela 
" visterie... a | ă Ă 

«Ci acum dar miluind Dumnezeu de am venit şi eu a 

"treia domnie la strămozesc scaunul nostru, şi cercetând Ja 

rândul şcoalelor, n'am suferit a rămâneă, oraşul acesta fără 

şcoale de învăţătură, ci am tocmit şi am aşezat iarăşi acele
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&: şcoale cu 4 dascăli, precum au. fost mai înainte, şi leafa 
dascălilor. am -orânduit-o iarăşi dela preoţi. 

„ Astfel acest edict poate fi considerat ca prima lege de 
organizare a învăţământului public: în România. EI prevede 
mai departe lefurile dascălilor: dascălul cel mare elinese 
200 lei, al doilea, dascăl 120, dascălul slovenese 130, dascălul 
românesc 100 lei pean. Asemenea mai prevede şi întemecrea 
a trei şcoli-publice pe lângă episcopiile de Roman, Rădăuţi 
şi Huşi, 

Acestea sunt începuturile învăţământului public în Ro- 
mânia. Incet, încet încep a'se întemeiă şcoale, fie din ini- 
țiativă. privată cum ar fi şcoala Ionaşcu din Slatina, fie din 

inițiativa Statului cum ar fi diferitele şcoale dela sfârșitul 
veacului A VIII, până și. şcoala de muzichie a lui Dimcea 

"protopsaltul din Bucureşti, dela hanul lui. Constantin Vodă, 
până şi Orfanotropia dela biserica Manea Brutaru. 

Istoricul învăţământului este istoricul culturii românești. 
care şi-a luat avântul în secolul XIX cu marii ardeleni şi 
sub impulsul unui Gheorghe Lazăr, unui Heliade Rădulescu, 

unui Aristia, unui Asachi, unui Ion Maiorescu; la 1866 în- 

văţământul a fost garantat în libertatea lui prin Constituţie 
şi astăzi el este organizat şi puternic, încât este considerat, 
ca cel mai însemnat fundament social al Statului. 

501. Prin libertatea învățământului vom înţelege dar, 
facultatea, ce are fiecare locuitor în România de a deschide 
şcoli sau a da lecţiuni fără a fi împiedicat de cineva. Această, 
libertate ridică în . jurul ci mai multe cestiuni, şi anunic, 

până unde merge ea în limitele ei: până unde merge dreptul 
de intervenţie al Statului, fie de'a impune tutulor un mini- 
mum de instrucţiuni, fie de a interzice predarea învăţămân- 
tului persoanelor care nu au o autorizare specială. Astfel 

considerată, libertatea învăţământului e şi dânsa o manife- 
staţiune a: “libertăţei individuale; ca, şi libertatea individuală, 

ea trebue recunoscută în principiul tutulor, dar ni se impun 
şi aci restricțiuni, din interes social.. Art. 23 din Constitu- 

țiune zice: «Invăţământul este liber. Libertatea învățămân- 
tului e garantată, întrucât exerciţiul ei nu ar atinge bunele - 

moravuri sau ordinea publică ...



606; . 
| . | 

.-.- O lege specială va regulă tot ce privește învăţământul 

public“. Libertatea învățământului întru cât e vorba de li- 

bertatea, ştiinţei, e absolută, fără, restricţie. „Libertatea învă- 

țământului este aşă de mare în Belgia, că cel dintâiu şcolar 

venit fără nici o garanţie de ştiinţă şi capacitate în. scop de 

speculaţiune poate profesă, fără, controlul: guvernului 1). Intru 

„cât însă e vorba, de exerciţiul unei profesiuni, statul are ac- 

_ţiune asupra ei. Controlul statului asupra învăţământului se 

explică din cauza obligaţiunii ce are statul de a veghiă asupra 

influenţei -puternice şi netăgăduite pe care învățământul o 

exercită în interesul de a se formă cetăţeni. Vârsta fragedă, 

a copilului, spune -Rossi, se distinge prin trei caractere do- 

minante : memoria, imaginaţiunea şi cu acosebire imitaţiunea. 

Cuvântul, gestul, ideile, obiceiurile, întreaga persoană a pro- 

_fesorului ,se întipăresc cu înlesnire în spiritul copiilor şi totul 

se reproduce de dânşii de multe ori în mod inconscient.. O 

asemenea influenţă nu poate să:. rămâie, indiferentă pentru 

puterea, socială; ea -trebue s'o supravegheze şi să împedice 

infiltrarea ideilor funeste şi imorale. Pentru aceasta legiui- 

torul român prin diferite legi şi regulamente cere 0 anume 

capacitate celor care. se îndelotnicesc cu învăţământul în 

România şi supune controlului său practica, învăţământului 

public sau. privat. : PI E 

302. La diferite popoare. — Libertatea învăţământului este 

de origină modernă de oarece în vechime ea nici nu se 

puteă: concepe. Acolo. unde. statul eră totul, negreşit, indivi- 

dul eră instrumentul supus şi orb pentru susținerea sa. pe 

aceea. vedem. că Statele antice aveau în vedere -formareă 

caracterelor 'cetăţeneşti impunând copiilor din. frageda. I0r 

etate, cunoştinţele necesare pentru scopul statului. Sistemele 

de educaţiune au. variat dela. popor la popor. De obiceiu edu- 

- caţiunea şi instrucţiunea se dădeau în comun, în școale pu- 

blice şi în temple. Invăţământul însă în acele timpuri av 

două, părţi: o parte exoterică. ce se .predă tutulor şi O parte 

esoterică sau ascunsă care aparţinea numai iniţiaţilor. In India 

„partea exoterică se predă în comun;. dascălii şedeau. cu elev) 
. 

. 

1) Beltjens, p. 29, 1- at
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necontenit, mâncând, dormind şi trăind cu ei, vecinic ser- 
vindu-le drept pildă de viaţă şi de caracter. Astfel învăţă- 
mântul public în India, aveă cea mai mare. înrâurire asupra 
caracterelor. In marile nopţi bengale, în jurul-focurilor aprinse, 
dascălul şi elevii săi studiau natură în sine cu toate feno- 
menele sale multiple, o studiau şi o trăiau în acelaşi timp. 
Pedagogul eră vecinic în mijlocul elevilor săi servindu-le ca 
exemplu . necontenit şi viu. Legislatorii greci au considerat. 
instrucţiunea. tinerimei că unul din obiectele cele mai impor- 
tante ale solicitudinei lor. Solon ale cărui legi au servit de 
model republicei romane, regulase prin legi calităţile peda- 
gogilor, ordinea, şi durata, lecţiunilor: La Spartani am văzut 
legile lui Lycurg în această. privinţă. Platon în scrierile 
sale nemuritoare, face din educaţiunea publică baza ori cărui 
guvernământ. La, Romani, sub imperiu, prefectul poliţiei su- 
pravegheă şcolile, A 

Creștinismul a modificat regimul social şi în privinţa 
învățământului, micşorând acţiunea centralizatoare a statului, 
încurajând apostolatul. „Mergeţi şi învăţaţi toate popoarele“ 
nu e altceva decât doctrina învăţământului liber. Carol Mag- 
nul concepu măreţul proiect de.a răspândi pretutindeni in- 
strucţiunea, stabilind învățământul primar pe care l-a regle- 
mentat prin legi şi capitulare demne de cel mai mare om al 
evului mediu. Prin urmare din cele mai vechi timpuri şi chiar 
la începutul timpurilor: moderne, învăţământul eră-considerat 
ca:0 chestiune de ordine. publică ce interesează statul. Sub 

impulsiunea Reformei, învăţământul a luat cel mai mare. 
avânt în ţările. occidentale şi s'au văzut întemecate o.mul- 
țime de şcoale; pe când în ţările catolice de spaima închi- 
ziţiei învăţământul nu putea. să înainteze, eră sugrumat. 

Dacă în materie de învăţământ trebue recunoscută ac- 
țiunea. statului, ea nu trebue însă întinsă prea departe. Nu 
numai că. sar violă principiul de drept natural, libertatea 
individuală, dar: sar micşoră .şi foloasele pe cari. învăţă- 
Mântul e în stare să le dea societăței. Instrucţiunea, nu trebue 

„Nici cu totul . monopolizată în mâinele;'statului, nici cu totul 
lăsată iniţiativei. individuale. Cu'sistemul instrucţiunei oficiale 
exclusive, putem: obţine” rezultatul avantagios de a vedea in-
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strucţiunea răspândită în toate părțile ţării, dar avem și în- 

convenientul de a pune piedici progresului care se realisează - 

mult mai uşor sub: regimul liberei concurenţe. Când statul 

e cel însărcinat cu întreţinerea şcolilor, el are destule mij- 

Joace, şi va fundă şcoli în cele mai mici şi mai obscure l0- 

calități, pe când iniţiativa privată sar limită numai le acele 

iocalităţi unde numărul populaţiunei ar fi îndestulător ca, să 

_renteze o întreprindere didactică. Particularul călăuzit de un 

spirit de speculă, ar lăsă, fără şcoli cea mai mare parte din 

comunele rurale; instrucţiunea se va răspândi numai în cla- 

sele avute, cari vor putea să plătească profesorii particulari; 

ceilalţi neputând frecuentă şcolile, din lipsă de mijloace, vor 

rămâne în afară de binefacerile unei educaţiuni intelectuale. 

Statul singur e în poziţiune de a pune ştiinţa la îndemâna 

tuturor. Na a a 

In Statele Unite, până la 1867. puterea executivă nu în- 

terveneă de fel în educaţiunea, poporului; învăţământul eră 

.cu desăvârşire liber, în afară de orice control al guvernului. 

“La 1867 sa înființat un biurou de educațiune ataşându-l 

pe lângă: ministerul de interne şi compus din câţiva funcţio- 

nari cari sunt însărcinaţi a imprimă în fiecare an un raport 

„detailat asupra stărei învăţământului. în diferitele State ale 

Uniunei, raport la care se anexează diferite monografii 

asupra cestiunilor pedagogice de interes general. In afară de 

acest serviciu statistic; putem zice că guvernul american 

lasă instrucţiuneă. tinerimei la. devotamentul şi energia ac- 

ţiunei private. Sistemul acesta al abstenţiunei, care ar fi cu 

desăvârşire funest în alte ţări, dă rezultate fericite în Ame- 

_rica, pentrucă acolo opiniunea publică, convinsă de binefă-N 

cerile învăţământului, ştie să-şi afirme convingerile ci în mod 

real, pe cale individuală. Cornell fundează Universitatea. dela 

Ithaca cu 2. milioane jumătate. Philps dă 500.000 franci pen- 

tru Observatorul, la care Preşedintele John Adams și amicii 

săi au complectat suma; D-rul Walker dă un milion pentru 

“institutul. tecnologic dela. Boston; Bussy cheltueşte G.milioanc, 

pentru instrucţiunea. publică; Cultivatorul Bowman în 1899 

"îşi pune în gând să înfiiinţeze o univesitate în care sa se 

înveţe artele şi manufacturele şi în 5 zile strânge un milion;
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Vassar & destinat două “milioane pentru o instituţie unde 
fetele să primească instrucţia superioară; Peabody a dăruit 
învăţământului public peste 20 de milioane!.In asemenea îm- 
prejurări nici nu se mai sinite trehuinţa unei intervenţii din 
partea statului pentru înființare de școli. 

- Comparând sistemul american cu cel continental, din 
“alt: punct de vedere, vom constată la cel dintâi o lipsă 

de simetrie Şi uniformnitate pe care o aăsim în ţările .unde 
învăţământul e organizat şi dirijat de autoritatea. centrală a 
statului. In schimb însă, desavantajele acestei varietăţi sunt 
compensate prin faptul că la americani şcolile se acomio- 
dează și corespund mai bine necesităţilor locale, se armoni- 
sează, cu “interesele variate ale fiecărei regiuni. : 

In Englitera, e admis principiul intervenţiunei statului 
îv mod cu totul restrâns; învăţământul e lăsat mai mult la 
acţiunea. şi iniţiativa particularilor. In Franţa, din contra, 
învățământul "nu e liber; a fost altă dată liber, dar fiindcă 
Jesuiţii şi catolicii îl monopolizaseră aproape cu totul, şi de- 

deau o direcţiune prea esclusivă educaţiunei tinerilor, s'a 
supus la restricţiuni foarte mari libertatea învăţământului. 

503. Restricţiunile libertății învățământului. —Inpotriva liber-- 
tăţii învăţământului proclamată de constituţiune,.s'a adus o 
„obiecţiune rezultând din faptul instituirii gradelor academice. 
Ni se zice: unde mai e libertatea învățământului, când se 
recunoaște numai şcolilor statului privilegiul de a conferi 
gradele academice celor ce le frecuentează? Gradele acade- 
mice dând avantage celor cari le obţin, aproape unanimitatea 
tinerilor e constrânsă să, urmeze şcolile statului. Obiecţiunea 
pare a.fi. serioasă, dar ea pierde din vedere că în societate 
trebue să fie cine:va ca săgaranteze consumatorilor calitatea 
produselor pentrucă foarte adesea consumatorii nu sunt în 
poziţiune de a cunoaşte şi verifică această calitate. Cea mai 
desinteresată şi mai competinte autoritate în această materie 
e statul. Când am lăsă particularilor dreptul de a conferi 

„grade.de capacitate, diplomele 'n'ar mai inspiră nici o con- 

Aenţă; şi publicul ar fi constrâns să examineze prin cl însuşi 
dacă cel ce învoacă un titlu de doctor.în medicină sau drept, 

posedă. în realitate cunoştinţele necesarii îi pentru căutarea tru- 

82035 | 5
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pului, sau apărarea în justiţie. Această apreciare fiind însă 

de multe ori imposibilă şi mai totdeauna legată cu experi- 

enţe păgubitoare, e bine ca, statul să vie în ajutorul parti- 

cularilor. şi să le înlesnească aflarea, persoanelor capabile 

de ale căror servicii are trebuinţă. Această garanţie nu se 

poate face în mod special pentru diferitele cazuri practice, 

dar pe cale generală. conferind titlurile academice tuturor - 

acelora cari dovedesc că posedă, calităţile cerute.  ; , | 

„504. Delictele în materie de libertate a învățământului. — Art. 

23 în aliniatul al treilea, ne spune că represiunea, 'delictelor 

este regulată numai prin lege. Art. 23 privitor la libertatea 

învăţământului nu zice însă nimic relativ. la măsurile pre- 

ventive. Când am vorbit de presă am văzut că art.. 24, inter- 

zice categoric ori ce măsuri preventive; în materi6 de înyă- 

țământ însă ni se vorbeşte numai de măsurile respective. 

Dacă comparăm art 23 cu art. 17 pelgian, vedem că acest 

din urmă prohibă în mod expres măsurile preventive... Din 

„faptul că constituantul român nu a, reprodus această prohi- 

biţiune trebuie oare să conchidem că măsurile preventive 

în materie de învățământ sunt la noi permise? Neapărat 

că nu. Legiuitorul constituant nu a găsit -util şi oportun să 

mai reproducă fraza belgiană, pentrucă în România nici O 

dată nu s'a exercitat supravegheri vexatorii: şi alte măsuri * 

preventive iritante inpotriva, învățământului; noi n'am avut 

acele şcoli periculoase ale -catolicilor şi jesuiţilor contra: că- 

rora, Francezii şi Belgienii s'au crezut datori ca să exercite 

măsuri preventive. Dacă sar fi introdus cuvintele că ori ce 

măsură preventivă e interzisă, sar fi putut înţelege la noi 

că statul n'are drept să facă nici chiar regulamente şcolare. 

Dacă măsurile represive pu sunt permise de cât atunci 

când sunt stabilite prin lege, a fortiori măsurils preventive 

nu pot să fie permise. E , 

505. invățământul e gratuit şi obligator. — Aliniatul al cin- 

cilea zice: „Invăţătura: în şcolile statului se dă /ără plută“. 

Cu alte cuvinte, se proclamă principiul gratuilăţei învăţă- 

mântului, pe când aliniatul al şaselea proclamă un al doilea 

principiu, obligativitatea, în termenii -următori: „Invăţătura 

primară va fi obligatoare pentru tinerii români pretutindeni
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unde se vor allă instituite şcoli primare“. Să ne oprim un 
moment asupra, acestor.două principii. Pentru ce instrucţiu- 
nea e gratuită? Pentru două cuvinte: întâi, pentru un cuvânt 
de ordine socială culturală, pentru realizarea progresului. 
Fără gratuitate, învăţământul fiind restrâns numai la cci cu 
mijloace, masa. poporului rămâne incultă. Al doilea, pentru un 

cuvânt de ordine politică; dacă cultura intelectuală e esen-" 
țială la desvoltarea şi perfecţionarea omului privit individual, 
faţă cu facultăţile lui şi faţă cu natura, cu atât mai multe 
trebuincioasă învăţătura pentru om faţă cu ceilalţi membri 
din societate. Mai ales în statele cu regim constituţional par- 
lamentar, acolo unde fiecare cetăţean are dreptul de a se 
guvernă pe el şi a contribui la guvernământul tuturor, acolo 
unde fiecare are dreptul de vot, toate aceste drepturi pentru 

ca, să poată fi exercitate în mod liber şi conscient, cer nea. 
părat cunoștințe cari fără principiul gratuităţei ar fl inac- 
cesibile. 

Contra principiului gratuităței sa făcut următoarea 
obiecţiune: Nu ce drept ca profesorii să fie plătiţi de stat sau 

cu alte cuvinte de toţi contribuabilii fără deosebire dacă au 
sau nu copii, dacă "i trimet sau nu în şcolile statului. Sar- 
cinile ar trebui suportate numai de părinţii ai căror copii 
profită directamente de învățătura școlilor de stat. La această 

obiecţiune răspundem: avantajele instrucțiunei se resfrâng 
asupra întregei societăţi. Existenţa unei clase culte contribue 
la buna stare materială şi morală, la progresul statului, 
progres din care profită toţi cetăţenii; toţi, aşă dar, trebue 
să contribue la întreţinerea şcolilor, la plata profesorilor. 

506. Obligativitatea învăţământului e numai la şcoalele pri- 

mare.—Pe baza aliniatului al cincilea din art. 23 sar puleă 

susține că taxele cari apasă cu deosebire pe școlari în în- 
văţământul secundar şi superior sunt inconstituţionale. Obiec- 
țiunea e insă aparentă, pentrucă taxele de inscripţiuni răs- 
pund mai mult la cheltuelile de cancelarie; învăţământul 

propriu zis'c cu totul gratuit. De altfel, dacă studenţii ar f 
obligaţi. să plătească sume însemnate tari ar cchivală cu 

sareinile învăţământului, dacă taxele de inscripţie ar [i prea
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mari, atunci am recunoaşte .că ele constitue în adevăr o 

povară .contrarie principiului constituţional al gratuităţei.. 

Al doilea, principiu, restrictiv al libertăţii învăţământului 

am spus că .e obligativitatea, învățământului. Care e funda- 

mentul obligativităţei instrucţiunei primare? Libertatea, în- 

„văţământului nu € libertătea ignoranței: nu va să zică că - 

cineva poate învăţă sau nu. Statul este în drept să ceară 

oricărui cetăţean un oarecare număr de cunoştinţe ştiin- 

țifice. Această obligativitate nu constitue o atingere la liber- 

tatea. individuală? . Diferiţi publicişti au adus o obiecţiune 

puternică, contra principiului obligativităţei, rezemându-se pe 

art. 185 din cod. civil. Acest articol consacră principiul auto- 

rităței paterne: tatăl e şeful familiei şi el e însărcinat cu 

- direcţiunea familiei. Din momentul ce constituţiunea proclamă 

obligativitatea, şi din momentul ce acest principiu trebuind 

a, fi sancţionat, statul are dreptul să, constrângă pe cetăţean 

- să-şi deă copiii la şcoală, nu se. creează oare o autoritate 

rivală cu cea paternă? Thiers a, răspuns în mod perempto- 

riu la această obiecţiune: copilul aparţine neapărat familiei, 

dar aparţine şi ţărei. Dacă am admite principiul contrariu, 

atunci autoritatea. privată nu numai că ar fi păgubitoare 

individului menţinut în ignoranță, dar sar slăbi şi Statul. . 

Constituţiunea declară obligatoare numai instrucţiunea 

primară. Aceasta. însă o face în mod insuficient, pentrucă 

alineătul al şaselea adaogă: „pretutindeni unde se vor află 

instituite şcoli primare“. Cu modul acesta aplicaţiunea prin- 

cipiului e lăsată în totul la, apreciarea guvernului, și pentru 

un -mare număr de comune rurale, unde nu există şcoale 

oblioativitatea constituţională e cu totul platonică. | 

__ Aliniatul final ne spune că: «o lege specială va, regulă - 

tot ce priveşte învăţământul public». Prima, lege care regle- 

mentează. şi organizează învăţământul este cea din 5 De- 

cembrie 1864. Această lege în art. 36—37 conţine sancţiunea 

principiului obligativităţei. «Când părintele, tutorul sau siu- 

pânul va lăsă pe copii a lipsi dela şcoală fără motiv legal 

şi nu-i va trimete tfei zile după avertismentul ce va pribil 

dela, învăţător, acesta, sau. revizorul ori subrevizorul, Vă 

înştiință îndată pe consiliul local al comunei, care Ya supune
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pe părinte, tutore sau stăpân, la o amendă de 20 parale la . 
oraşe şi 10 parale la sate pentru fiecare zi de lipsă. Amenda 

“se va plăti în bani sau în lucru pentru comună. In caz de 

recidivă ea va fi îndoită». Articolul acesta -a fost: rareori 
aplicat şi a dat loc la abuzuri. din partea profesorilor, revi- 
zorilor: şi primarilor din sate, ei -găseau mijlocul de a luă 
bani. dela părinţii cari fiind în necesitate de a, întrebuinţă 
pe copiii lor la munca câmpului, nu-i trimet la școală. 

Prin Legea învățământului. prima» -și normal-primar din 
28 August 1904, cu modificările din diferitele epoce se pre- 

vede că copiii vor fi înscrişi din oficiu la şcoalele primare, 

părinţii care vor sili pe copii să lipsească vor fi răspun- 
- zători cu diferite amenzi. In fiecare sate face recensământul ' 

copiilor: de şcoală: Legea asupra învățământului secundar şi 

superior din 25 August 1901, dispune că «instrucţiunea secun- 

dară şi superioară este gratuită pentru fiii de români. Fiii de 

străini pot fi primiţi în şcoalele de diverse grade de învă- 

țământ, 'după ce.se vor satisface cererile fiilor de Romani 

Ei vor plăti atunci o taxă care se va fixă prin regulamente 

pentru fiecare şcoală şi care se va vărsă la Casa Școalelor». 

Cu toate acestea legea prevede în art. 16 că. «pentru 

acoperirea, cheltuelilor făcute cu materialul didactic, cu bi- 

blioteca școalei, cu materialul de Jaboratoriu şi cu repararea 

stricăciunilor aduse localului şi mobilierului fiecare elev al 
școalelor secundare va plăti o taxă de 30 lei pe an pentru 

gimnazii, cursul inferior de liceu şi şcoalele secundare de * 

fete de gradul I, şi 50 lei p&-an pentru cursul superior de 

liceu: şi şcoalele superioare de:fete gradul Il. 

Prin regulamentul din. 1 Lulie cu modificările din 1906, 

studenţii universitari, plătesc diferite taxe variind după fa- 

cultăţi. Legea. învăţământului nostru în general pune restric- 

țiuni la distribuirea învăţământului copiilor străini. Este o 

inegalitate; pe care o cer imperios, nevoile sociale; afluenţa 

considerabilă spre 'şcoalele publice şi avântul pe care l-a luat 

“cultura, și ţara românească fac aproape neîndestulătoare 

școalele publice şi personalul didactic este, redus. 

Pentru toate şcoalele publice ale statului, 'fiii' de străin. 

4
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plătesc taxe majorate; chiar în școale profesionale prin 

regulamentul din 1 Iulie 1904, ei sunt supuşi la taxe restrictive: 

507. Obligativitatea învăţământului în Europa. — Obligativi- 

tatea. învăţământului o găsim înscrisă în legile diferitelor 

state germane din Nordul Europei dejă de pe la secolul XVI. 

Astăzi în Germania, toţi copiii dela 7—14 ani sunt obligaţi să 

urmeze la, şcoală; neglijenţa sau refuzul părinţilor în această 

privinţă se pedepseşte. | | | 

In Anglia opiniunea publică a fost mult timp contra . 

intervenţiunei 'statului în materie de învăţământ dar la 1876 

sa votat o lege care prevede obligativitatea. învăţământului 

elementar. | i | 

După această, lege «toate autorităţile. locale, conşiliul de : 

burg sau district urban şi biroul “tutulor localităţilor ru- 

rale, care nu instituesc un biurou şcolar, au fost îndatorate 
PY 

să numească, comitete de frecventare şcolară, autorizate să 

alcătuească regulamente de instrucţiune obligatoare 1). Legea 

2 fost modificată în 1902.. Prin billul învăţământului din 1906 

s'a avut de scop «a se da în căderea administraţiunii pu- 

plice toate şcoalele primare întreţinute prin sarcinile taxelor 

publice;-de a pune şcoalele neconfesionale la îndemâna tu- 

turor copiilor, de a scuti de orice condiţiune religioasă, per- 

sonalul didactic în aceste şcoale». ! 

“In Italia -de asemenea, obligativitatea e recunoscută 

prin legea din 1871. In Rusia, Petru cel mare doreă so in- 

“troducă, dar a întâlnit rezistenţă puternică în supuşii săi, 

care susțineau că răspândirea, instrucţiunei ar distruge sen- 

timentul naţionalităţei. In Turcia e lege care prevede obli- 

gativitatea, încă dela 1869, dar nu se aplică. In America 22 

de State au astăzi în legile lor înscris principiul” obligativi- 

tăţei. In Statul Conecticut, o lege care a fost în vigoare dela 

1640-1810 dedeă chiar drept autorităţei administrative să 

ia cu totul pe copii dela părinţii lor, manu militari, în Caz 

când aceştia nu puteau fi aduşi la respectarea legii prin. 

amenzi. In Statul Nevada, părintele care nu-şi trimete cop 

la şcoală e-amendat întâia oară cu 50—160 dolari Şi cu 

100—200 pentru fiecare recidivă,! 

') Lawrence Lowel: Op. cit., II, 380. 

**



—
 b
n 
—
 

CAP. V 
DREPTUL DE SUFRAGIU POLITIC 

$ 1. LIBERTATEA POLITICĂ 

508. Care sunt libertăţile politice? — Când ne-am intrebat 
ce e libertatea şi sub câte aspecte se prezintă, am enumerat 
două feluri de libertăţi: libertăţi cari subsistă prin ele însăşi 

şi libertăţi cari servă de garanţie celor d'intâi; aceste din 

urmă am spus că sunt cunoscute sub numele generic de 

libertate politică. Să vedem în ce consistă această libertate - 

politică, să studiem caracterul ei distinctiv, care-i sunt ele- 

mentele, şi cui aparţine. Cu chipul acesta vom avea sub 

acest capitol a ne ocupa şi de art. 6, 7, 8 şi 9 din Consti- 

tuţiune. | De 

Garanţia libertăţilor se exercilă în două feluri: sau in 

mod general, atribuind naţiunei sau reprezintanţilor ei o 

parte de direcţiune şi de control a, afacerilor publice, şi in 

acest caz garanţia e propriu zis politică, nu aparţine decât 

celor cari au 'calitatea de cetăţeni români; sau întrun mod 

particular, asigurând pe fiecare cetăţean că în caz de vio- 

lenţă ori injustiţie, plângerea sa, va fi auzită de țara întreagă 

şi dreptul său restabilit. Caracterul esenţial e că drepturile 

politice sunt o creaţiune a legci, pe când drepturile sociale 

sau civile subsistă, prin ele însăşi. Legea proclamă libertă- » 

ţile politice, iar natura. înzestrează pe om cu libertăţile ce 

subsistă prin ele însăşi. 'De exemplu, nimeni nu vine pe 

„lume cu dreptul de a fi alegător în colegiul 'I sau al II-lea,
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- jurat, funcţionar public; ori şi cine se naşte insă cu dreptul 

de a cugetă, de a se mişca dela un loc la altul, de a-şi ex- 

primă cugetarea sa. Legea guvernează aceste drepturi, aceste 

libertăţi, dar nu le creează ca pe cele -politice. De 

Elementele cari formează libertatea politică variază 

după ţări și timp. Drepturile politice sunt mai mult sau mai 

puţin numeroase după organizarea politică a statului. Putem 

zice că ele depind de forma de guvernământ a diferitelor 

țări. Sunt la minumum în ţările despotice, sunt la maximum 

în țările cari se guvernă prin ele însăşi, acolo unde e un 

guvern reprezentativ constituţional. 

In ţările cu guvern reprezentativ: parlamentar, ele- 

mentele libevtăţei politice sunt: “ 
a) Dreptul de alegere conterit la toţi sau la o parte 

din cetăţeni. Cu cât va: fi conferit la mai mulţi, cu atât liber- 

tatea politică va fi mai mare; Da 

V) Dreptul de u ocupă funcțiuni publice; 

| c) Ixistenţa unui corp deliberant numit reprezenta- 

țiune naţională compus din cameră şi senat, sau numai din 

“ adunarea deputaţilor, după cum se consacră sistemul unica- 

meral sau cel bicameral. Această. reprezentaţiune naţională 

“are misiunea de a face legi, a controlă pe guvern şi a creâ 

imposite; | | 

- d) Independenţa 'magistraturei, căreia sc încredinţează 

puterea, judecătorea:că,, şi instituţiunea, juriului în malerie 

de presă, delicte politice și crime. Independenţa. ' magisira- 

turci e de ordine constituţională in sensul că o ţară nu se 

poate consideră cu libertăţi garantate, dacă judecătorul nu 

e independent. Să nu confundăm însă independenţa care e 

un principiu, cu inamovibilitatea care c un fapt, o garanţie. 

Aşă, pe când nimeni nu contestează principiul indepen- 

„denţei, inamovibilitatea e viu controversată; 

e) Libertatea presei. Fără o presă liberă, libertatea po- 

Jitică e ştirbită. După cum am arătat şi altă dată, presa € 

de esenţa. guvernului reprezentativ. Pe lângă misiunea de 

a răspândi cauza culturei, presa are şi un rol direct politic: 

De aceea în Franţa şi.la noi, străinii nu pot fi giranţi do 

jurnale; „i
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/) Libertatea întrunirilor, care e mijlocul cel: mai pu- 
ternic de agitaţie. Libertatea întrunirilor ca *şi. libertatea 
presei e recunoscută tuturor; libertatea întrunirilor. întrucât 
însă nu se referă la cestiunile politice nu poate fi conside- 
rată ca un element al'libertăței politice. 

__- Acestea ar fi elementele mai esenţiale cari formează 

libertatea politică; sar mai găsi şi altele d. e. dreptul de 
petiţiune, când e vorba de a se relevă un fapt politic, dreptul 

de interpelare şi altele. 

$ 11. DREPTUL DE ALEGĂTOR 

509. In. privinţa primului element.al libertăţei politice 

să ne întrebăm dacă dreptul de alegător, e un drept în ade- 

_văratul sens al cuvântului sau dacă e o funcţiune care 

poartă numele impropriu de drept. Unii susţin că este un 

drept. In altfel cum 'am puteă cere supunere la legi şi cu 

deosebire, 'cum am puteă constrânge pe cetăţeni la plata 

impozitelor, când acelor cetăţeni nu li se recunoaşte dreptul 

de a votă? 

- Autonomia, umană se revoltă la faptul ca unul să gu- 

verne pe 'ceilalţi fără consimţământul lor. In numele cărui 

principiu, unul sau mai mulţi ar puteă să comande asupra 

celorlalţi şi să ceară: supunere legci? De unde superioritate? 

Nici inteligenţa, nici forţa. nu-i dă acest drept căci toţi oamenii 

au 0 egală suveranitate. Aceasta e teoria parlisanilor sufră- 

giului universal şi a liberalilor extremi, a radicalilor. Alții 

susţin, din contră, că sufragiul e o funcţiune: cei aleşi au să 

legifereze, să facă legi de interes general cari au să se aplice- 

tuturor. Cum însă nu oricine poate legiferă, ci numai acela 

care are calităţi şi aptitudini speciale, nu oricine poale să 

intre în Cameră. Tot asemenea nu oricine e în stare să 

descopere pe acei cari au aptitudine de a legiferă, bine; 

pentru acest discernământ se cere o apreciere inteligentă şi 

onestă, se cere cunoştinţa lucrurilor şi a oamenilor din partea 

acelor cari vor să găsească pe cei mai buni legiuitori. Numai 

aceia vor aveă dreptul de vot, care în definitiv nu este 

decât dreptul de afirmare al voinţii naţionale, care âu aceste



618 

aptitudini. Posesiunea, lor se dovedeşte prin oare cari pre- 

sumpţiuni: ştiinţă de carte, averea, etc. Aceasta e teoria 

liberalilor moderați. | e 

.510. Teoria electoratului. Electoratul este şi un drept. şi 

o funcțiune, după modul cum îl privim. E 'un drept, din 

punctul de vedere al alegătorului care votează; sau cum 

spune Rousseau' „fiecare cetățean are un drept legal de a 

concură - la exerciţiul : suveranității“; e o funcţiune din 

punctul de vedere al concetăţenilor .alegătorului, căci. prin 

vot se fac legile, se pun impozite, se formează şi se răstoarnă 

“guvernele; calitatea de elector spuneă Barnave în 1791, „nu 

este decât o funcţiune publică la care nimeni nu are dreptul 

de .care societatea poate să scutească, după cum poate să-l 

şi prescrie în. interesul său. Fiecare cetăţean prin votul său 

influențează nu numai afacerile sale proprii, dar influen- 

țează situaţiunea politică şi economică a tutulor concelă- 

ţenilor săi; aceştia, dar au dreptul să, ceară alegătorului 

„ aptitudini. Vom căută, dar în legea, electorală să combinăm 

aceste două principii: dreptul cu aptitudinea. Din acest punct 

de vedere femeile nu au sufragiu. “Tot din argumentarea că 

sufragiul ește o funcţiune naşte şi conșecinţa obligativităței 

votului, care'este. practicat în: Belgia. Cetăţeanul care se 

abține dela vot-nu se desinteresează numai de direcţiunea 

ce se dă lucrului public întru ce:l priveşte pe dânsul, dar 

“şi întru ce privește şi pe ceilalţi. Precum în matetiie de dis- 

tribuire a justiţiei fiecare cetăţean e dator să facă parte din 

juriu — e şi'un -drept şi o datorie de a fi jurât — tot astfel 

în materie electorală, fiecare cetăţean: trebue să fie îndatorat, 

-de a, veni la vot. Cetăţeanul nu poate să renunţe la dreptul 
pe care îl conferă funcțiunea de alegător.. Se 

Fiind deci şi un. drept şi o funcţiune, urmează deci 0 

întreagă, serie de consecinţe: dreptul pe care îl deţine ale- 

gătorul nu este un drept individual, întrucât dreptul său în- 

dividual este participarea, la suveranitatea naţională, care 

aparține naţiunii întregi şi nu individului şi care nu se poate 

exercită decât prin funcţionarea electoratului; dreptul cetil- 

ţeanului este un drept legal, public, şi de aceia, în materie 

de constituţie electorală chiar cetăţenii ceilalți pot să exeI-
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cite arepturi în justiţie; ei pot să, ceară înscrierea, sau şter- 

gerea, din listele electorale. D, Duguit numeşte această pro- 
cedură judiciară contencios obiectiv, pentrucă este şi o chestiune 
de drept obiectiv, pe lângă una de drept subicetiv. Teoria 

că, electoratul este şi un drept şi o funcțiune, este admisă de=, 
întreaga doctrină iranceză, Duguit, Esmcin, Hauriau, Michâud, 

Jăze, etc.!). po o JL 
511. Cui aparţin tibertăţile politice? Aparţin ele tutulor 

membrilor societăţei, tutulor acelor cari se găsesc într'o so- 

cietate. dată? Nu. Ele nu aparţin decât acelor „cari au cali- 
tatea de cetăţean român. 
- Pentru a aveă.libertatea politică şi a o putea exercită, 
pentru a, fi de pildă reprezentantul naţiunei, sau alegător, 
peniru a fi jurat, magistrat, se cere sub rezerva censului: 

- 4) A fi român; Ă - 
DA bărhat; da 
c) A fi major; Ra 

d) A nu fi suterit vre-o pedeapsă infamantă. 

"519. Calitatea de Român. Se cere a fi român, pentrucă 

numai acei cari au această calitate au sentimentul politic și 

spiritul de corp, cari contribuesc la conservarea şi perfec- 

ționarea naţiunei din cari fac parte. E în natura omenească 

ca să iubcască şi să se intereseze mai mult de mijlocul so- 

„dial în care s'a născut şi în care sunt tradiţiunile. Trecutul 

țărei e mândria cetăţeanului; prezentul e libertatea, forța şi 

gloria; iar viitorul ţărei e preocupaţiunea lui de căpetenie, 

pentrucă, viitorul reprezintă existență copiilor săi. Niciodată 

legătura de ţară nu e aşă de vio 1, străin ca la un naţional. 

-- 513. Sufragiul femeilor. A doua condiţiune e sexul băr- 

bătesc. La, noi, ca și în alte state, sa considerat, şi cu drept 

cuvânt, că femeia prin organizațiunea şi menirea ei, nu poate 

exercită libertatea politică. Exerciţiul acestei libertăţi cere 

o activitate de viaţă externă, o luptă zilnică, o independenţă, 

care nu se acomodează cu natura şi rolul femeiei. Bine spune 

deci Saint. Girons2) că „femeea politică este totdeauna o de- 

  

  

) Duguit: Manuel, pag. 93. _ 

Saint Girons:-Droit public, pag. 152.
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clasată, când nu este altceva“. Dacă nu sar ascultă. decât 
femeile politice, ar fi greu să ne .pronunţăm în favoarea su- 
fragiului femeesc. Discursurile lor politice şi adesea viața 
lor sunt cea mai bună reputaţiune a doctrinelor lor de eman- 
cipaţie. Excluderea femeilor nu trebue însă justificată pe o 
incapacitate firească, pe 0 inferioritate a, facultăţilor intelec- 
tuale, după cum susţirică şi Cicerone cu jurisconsulţii romani: 
propter imbecilitatem sezus utque ignorantium rerum fovensium. 

Femeia posedă facultăţile intelectuale şi morale pentru ca 

să-şi dea seama de valoarea diferitelor acte ale vieţei po- 

_litice. Cel mai glorios suveran al Angliei a. fost o femeie. 

- M-me de Stail eră desigur superioară chiar majorităţei ale- 

gătorilor francezi. De ce faptul citirei -şi scrierei să fie 
o presumpţiune îndestulătoare de capacitate electorală la 

bărbat, iar la femee nu? Deaceea scriitorii socialişti. susțin 
drepturile politice ale femeei. | 

Se invoacă argumentul că femeea e:'sub dependința 
bărbatului. Dar cum se justifică atunci excluderea văduvelor 

sau femeilor nemăritate? 
În abstract, astăzi, nimeni nu poate tăgădui femeilor 

dreptul de a luă parte la viaţa politică; în filozofia drep- 

tului e o enormitate să laşi soarta unsi. jumătăţi din l0- 

_cuitorii globului la, discreţia celeilalte jumătăţi, legea si 

poarte frontispiciul: eam mares fecerunt. Dacă, însă, cu toate. 

acestea. femeia, e înlăturată dela, exerciţiul vieţei polilice, 

această, excludere se legitimează numai prin imposibilitatea . 

prâctică, de a armoniză în fapt, misiunea. femeici ca 'soţie Și 

mamă, cu ocupaţiunile politice. Incompatibilitatea dintre 

aceşte două roluri e singura rațiune pentru care femeia, de 

altfel capabilă e de dosit să rămâie străină-la luptele elec- 

torali, la agitaţiunile politice. e 
In Franţa la 1789 femeile ceruseră recunoaşterea drep- 

tului de vot, dar cu tot sprijinul călduros al lui Condorcet, 
Adunarea .Naţională le-a respins cererea. In Englitera agI 

taţiunea pentru drepturile femcici datează mai ales din 1850 

în urma unui articol .în IWestminster Revue din acel an. 

La 1869 s'a şi dat femeilor dreptul de vot în alegerile mu- 
nicipale şi în alegerea comitetelor şcolare.- -
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: In cele. mai multe din Statele-Unite femeia, are. drept | 
-de vot şi e chiar eligibilă în materie de învăţământ. Statul 

New Jersey, prin constituţiunea din 1776 înlăturase distinc- 
"iunea sexului în materie de alegeri politice dar dela 1807 
a restrâns dreptul de vot numai la alegerile şcolari. In Wyo- . 
ming însă, dela, 1869. şi în teritoriul Washington dela 1883 s'a 
acordat femeilor dreptul de vot; în Washington însă lau 
pierdut. De câţiva ani, curentul de emancipare politică se 
accentuiază în mod pronunţat în Statele-Unite. Căci în Statele- 
Unite. femeea se bucură de o respectoasă deferență, care e 
în contrașt cu ceeace e la noi. Societăţi pentru sufragiul fe- 
meelor, (kixistă astăzi în cea mai mare parte din regiunile 
nordice şi vestice ale Slatelar-Unite. 

De câteva ori femeile au tentat şi candidatura prezi- 

denţială; număi electorii au refuzat susţinerea, ei. 

In douăzeci. de state actualmente femeile sunt admise 
să voteze la alegerile de funcţionari şcolari şi în cestiuni 

cari privesc şcoalele; ele pot să fie alese în funcțiuni școlare 

(school visitor.). In Kansas în 1888 şi în Michigan în 1893 

femeile au primit dreptul de sufragiu pentru toate alegerile 

municipale: .. a 
Bryce]) care tipăreşte un lung şi documentat paragrat, 

spune relativ la cauza sufragistă: «IE o părere foarte răs- 

. 

“ pândită, că introducând femeile în afacerile „politice, li se 

pogoară, poziţiunea. socială, şi li se diminuează, respectul pe 

care bărbaţii îl au pentru ele, le întăreşte şi le face mai 

grosiere; şi, după cum s'a spus, «li se ridică florilor orice 

frăgezime». Acest sentiment este cel puţin tot aşă de tare 

pentru femei ca şi pentru bărbaţi, şi anume observatori ju- 

diciari, cred că acest sentiment este chiar mai tare astăzi: 

decât acum treizeci de ani. Sunt foarte dispus să, cred, deşi 

bineinţeles, nu este decât o simplă conjectură, că proporţiunca 

femeilor care doresc sufragiul este mai slabă în America. decăt 

în. Anglia. Printre damele americane cărora le-am cerut pă- 

rerea, enorma, majoritate s'au declarat ostile, şi chiar sa or 

ganizat o Asociaţiune anti-sufragistă (Wonzen's Anti-Suf- 

  

n) Bryce: La republigue americaine vol. 1V, pag. 280. seq:.
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[rage Association of Anierica) care dirijează o mișcare "poate 
activă, pe când în Anglia nici-o asociaţiune analogă nu a 
fost vreodată organizată fie printre femei, fie printre “bărbaţi. 
Dintre, scriitorii europeni, Bentham, Mill Și Laboulaye sunt 
partizani convinşi ai emancipărei. - 

| 514. Alte condițiuni. A treia: condiţiune a electoratului 
e majoratul. Aci nu mai e vorba de o -incapacitate so- 

_cială, sau mai bine zis incompatibilitate, ca. la femei, ci de 

"o incapacitate naturală, pe care o întâlnim pretutindeni, şi 
care se impune de natura, lucrurilor. Exerciţiul drepturilor 
politice necesitează o maturitate de vederi, o inteligenţă des- 

" voltată, o voinţă liberă şi conștientă, în sfârşit o mulţime de 
aptitudini, cari nu se găsesc la copii. E de prisos a mai in- 
sistă asupra acestui -punct. . 

Sistemul nostru electoral, mai cere pentru exercitarea ș 

drepturilor politice ca cetăţeanul să nu fie veştejit de justiţie < 

prin vreo pedeapsă infamantă; şi, este şi logic;-ăceastă ] 

prevedere deoarece nu puşcăriaşii Şi excluşii d “din societate 

“au să exprime. voinţa suverană care să, afirme existenţa ŞI 

siguranţa societăţii. | 
515. Drepturile politice sunt acordate numai Românilor. Cea 

mai importantă din cele trei condițiuni, e cea relativă la. 

calitatea de român. Constituţiunea noastră a consacrat-o în 

„art. 6, 7, $,.9 şi 30, Articolul 6 e redactat în modul următor: 

«Constituţiunea de faţă şi celelalte legi relative la, drepturile 

"- politice determină; cari sunt, osebit de calitatea de român, con- 

diţiunile necesare pentru exercitarea acestor drepturi». In 

„art. 6 prin cuvintele drepturi politice trebue să înţelegem 

toate acele drepturi cari se referă la exerciţiul suveranităţii, 

“toate acele drepturi prin mijlocul cărora cineva participă la 

guvernământul ţărei, luat acest cuvânt în sensul cel mai 

general!). Nu e vorba aici numai de exerciţiul puterei exe- 

cutive. In art: 6 se întrebuinţează cuvintele «drepturi politice» 

„prin opoziţie la drepturile civile, acelea, cari se referă 18 în- 

teresele private, Și pe cari le recunoaşte e sau le conteră Jegeă. 

1) Dreptul femeii de a "fi avocat e un dropt politic? Nu.. Contra | 

Curţei de casaţie in Secţ. Unite, (1915) asupra. cestiunei femeei avocat.
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Aşă de pildă, dreptul de a adoptă e un drept pe care "1 con- 
feră, legea, deşi sunt unii care susţin că adopţiunea ar fi un 
drept natural. Unii publicişti susţin că şi dreptul de a testă 

e un drept civil conferit, nu un drept natural, ci o creaţiune 
a legei pozitive. bar controversa dacă drepturile civile sunt 

toate de drept natural, sau numai unele din dintr'însele, e o 

chestiune care. ese din cadrul articolului 6. 
„Dacă de o parte există motive serioase pentru cari cu 

drept cuvânt numai Românilor trebue să fie “acordat exer- 
cițiul drepturilor politice, deoarece numai ei sunt presupuşi | 
u fi însufleţiţi de sentimente patriotice, sunt însă şi împre- 
jurări în cari e folositor să recunoaştem putinţa de a par- 
ticipă la exerciţiul drepturilor polilice şi străinilor cari au 
„dus servicii ţărei române, cari au dat dovezi de o sinceră 
iubire-a, patriei adoptive. Sistemul de afadmite străini la, pri- 
vilegiile cetăţeniei eră necunoscut societăţei romane în pri- 

mele ei timpuri. Roma veche nu numai că refuză asemeni 
invoruri străinilor, dar nici nu-și putea închipui posibilitatea 
ui Roman. lepădându-şi naționalitatea. Titlul de Civis Ro- 
ninus eră. indelibil; unui cetăţean i se putea răpi viaţa, dar 

nimic nu-l puteă privă de cetăţenia romană. 

516. Naturalizarea. Mijlocul prin care un străin poate 

ajunge să dobândească cetăţenia romană, e naturalizarea. 
Inainte de modificarea constituţiunei la 189, materia natu- 
ralizărei eră reglementată de constituţiune numai în prin- 
cipiul său general, pe când codul civil reglementă mai în 
amănunt procedura, şi condiţiunile cu îndeplinirea cărora se 

puteă obţine naturalizarea şi cari erau efectele ci. Pentru 
ca să ne dăm mai bine seama, de starea, actuală a legisla- 

țiunei, trebue, să examinăm cestiunea sub regimul anterior 

codului civil, sub codul civil şi sub regimul constituţional 

din 1866 şi 1879. 
Să ne.vcupăm de condiţiunea 'străinilor în România 

înaintea codului civil. Până la începutul sec. AV, condiţiunea 
străinilor eră regulată de obiceiul pământului. In urmă 
ea, se reglementă în Moldova de pravila. lui Alexandru cel 

Bun, iar în Muntenia de Mircea. Străinii nu erau trataţi cu 

rigoare. Adevărata, distineţiune recşeă mai mult din deose-
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birea de credinţe religioase, în privinţa cărora am văzut că 
în România a existat întotdeauna cea mai mare toleranţă. 
Lucrul eră natural pe atunci, pentrucă credinţele religioase, 

:erau elementul constitutiv al naţionalităței. Deosebirea, însă 
“nu mergeă până la intoleranţă. Incapacităţile civile erau pri- 
vitoare la căsătorie; potrivit pravilelor lui: Maltei Basarab, 
Calimach şi Caragea erau prohibite ca un lucru ruşinos că- 
sătoriile între creştini şi necreştini; codul lui Andronache 

Donici interziceau ovreilor şi. ereticilor. de a mărturisi. în 
„justiţie înpotriva creştinilor; mai erau incapacităţi relative 

— era oprită căsătoria între cetăţeni cu cei de altă lege —, 
la adopţiune, şi la dreptul de a dobândi imobile rurale. 

Regulamentul organic a, reglementat materia naturalizaţiunei 
prevăzând naturalizarea mare, care conferă şi drepturile po- 
litice, şi nuturalizarea mică, ce da numai drepturile numite 
pe atunci de îndigenat care cuprindeau drepturi civile şi de 

negoţ. Acei cari obțineau naturalizarea mică erau datori să 
plătească patenta şi dările comunale. Naturalizarea mare nu 
se putea obţine decât de străini de rit creștin, printr'un docu- 
ment liberat de Domn în urmă,unei deliberaţiuni a adunări 

gonerale'ordinare. In petiţiunea, de naturalizare —câre trebuiă 
adresată guvernului — străinul eră dator să arate: capitalu- 

| rile sale şi profeşiunea, care l-ar face folositor ţărei. După 

ce adunarea, generală, învită pe Domn a se pronunţă asubra 
petiţiunei, o aprobă, străinul e dator să facă un stagiu de 
10 ani-de zile, în care să dovedească de fapt că e în adevăr 
folositor ţărei, şi la expirarea acestui termeni se. acordă 

brevetul'marei naturalizaţiuni. Dacă streinul ia de nevastă pe 

o indigenă nobilă, stagiul se reduce la 7 ani. Naturalizaţiunea 

cea mică se obţineă fără stagiu şi fără intervenţiunea -pu- 
„terei legiuitoare!) . - E 

517. Condiţiunea străinilor sub codul civil. — Dela 1864—1866 
„ naturalizarea. eră considerată ca un principiu de ordine legis- 

"“ lativă ordinară. Art. 8; 9, 12 și 16 din. cod. civil reglementau 
condiţiunile, -procedura şi consecințele naturalizării. Art, 9 

dispune: „Cei cari nu sunt de ritul creştinesc nu pot dobândi 
: 

  

* 1) Regulamentul organic art. 379.. .-
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calitatea şi drepturile de cetăţean român, decât cu condi- 
ţiunile prescrise la art. 16 din acest codice“. Art. 16 zice: 

„Străinul care va voi ase naturaliză în România va, fi dator 
a:cere naturalizaţiunea, prin suplică către Domn, arătând 

capitalurile, starea, profesiunea sau meseria. ce exercilă, şi 

voința Wa 'şi statornici domiciliul pe teritoriul României. 
Dacă, străinul, după o asemenea, cerere, va locui zece ani 

în ţară, şi-dacă prin purtarea, şi faptele sale va dovedi că 

este folositor ţărei, adunarea legiuitoare, după iniţiativa 

Domnului, ascultând și.opiniunea consiliului de Stat, îi va 

puteă acordă decretul de naturalizaţiune, care va fi sanc- 

ționat.şi promulgat de Domn. Cu toate acestea va putea fi 

dispensat de stagiul de 10 ani străinul care ar fi făcut ţărei 

servicii importante, sau care ar [i adus în ţară o industrie, 

invenţiuni utile -sau talente distinse, sau care ar fi format 

în. țară stabilimeate: mari de comerţ sau de industrie“. 

Va, să zică codul civil a, desfiinţat prohibiţiunea. din Regu- 

lamentul organic, şi a îngăduit naturalizarea chiar străinilor 

de rit necreştin. . " 

Art, 12 cod. civil face aplicaţiunea principiului că femeia, 

urmează. condiţiunea, bărbatului: „Străina, ce se va căsători 

cu un Român, se va consideră de Româncă“..Se discută în. 

legislațiunea franceză, şi sar fi putut discută şi la noi sub 

regimul codului civil cestiunea de a se şti, dacă naturalizarea 

profită şi copiilor: minori, “născuţi dejă la epocă când natu- 

ralizarea, tatălui -a avut loc. Mai toată doctrina şi jurispru- 

denţa franceză sunt. fixate în sensul negativ. Mie mi se pare 

că opiniunea această e greşită; cu cred că naturalizarea, 

profită tuturor acelora. cari la momentul naturalizării se 

găseau sub puterea, şefului de familie, atât copiii sub autori- 

tatea părintească, cât şi femeia sub autoritatea maritală.- 

Nu intru în cercetarea ei. RI 

518. Condiţiunea străinilor sub regimul constituţiunei din 1866. — 

Art. 7 al constituţiunei din 1866 a modificat articolele 9 şi 16 

codul civil, în sensul că a restabilit distincțiunea între străinii 

creştini şi necreștini. „Numai străinii de rituri creştine pot. 

dobândi împimântenirea“. “Dispoziţiunea aceasta de şi se 

prezintă sub forma unei prohibiţiuni care isbeă. pe . toţi 

40 
82958 | |
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străinii de rit necreştin, ea insă viză numai pe Evrei. In 

_ ne, legea: constituţională din 13 Octombrie 1879 a modificat 
art. 7 şi a introdus principiul naturalizaţiunei individuale. 

Această modificare să făcut în urma art. 44 din tratatul de 

Berlin, după cum vom vedea imediat, prin care se subor- 

donă, recunoaşterea. neatârnării statului român la procla- 

marea. principiului egalităţii de drept, fără preocupaţiune de 

credinţe religioase şi de cultul la care âparţine cinevă. O 

modificare a art.'7 în sensul acesta larg, ar fi adus însă cu 

sine pericole pentru existenţa naţionalităţii române; intro- 

“ducerea, deodată, în musă, a unui numeros element străin 

în corpul. naţiunei române ar fi avut consecințe funeste. De 

aceia, noul art. 7, aşă cum e modificat, cuprinde mai multe 

dispoziţiuni restrictive cari. fac naturalizarea mai grea chiar 

de: cum eră sub codul civil.-In primul aliniat se proclamă 

maâi întâiu principiul că „Deosebirea, de credinţe religioase 

şi confesiuni nu constitue în România o' piedică spre a do- 

hândi drepturile civile şi politice, şi a le exercită“. Apoi 

continuă: a Si a 
„S$ IL. Străinul, fără osebire de religiune, supus sau 

nesupus unei protecţiuni străine, poate dobândi împămân- 

tenirea, cu condiţiile următoare: i 

a) Va adresă guvernului cererea de naturalizare, - în 

câre va, arătă câpitalul ce posedă, profesiunea sau meseria: 

ce xercită, şi voința de a-şi stabili domiciliul .în România; 

- d) Va locui în urma acestei cereri, zece ani în țară şi 

vă dovedi prin faptele sale că, este: folositor ei.. 

"SII. Pot A scutiţi de stagiu: - | Ii | 

' a) Acei cari: vor fi'adus în ţară industrii, invenţiuni 

utile, sau talente distinse, sau cari vor fi fondat aci stabili-" 

mente mari de comerţ sau de induștrie; - | 

0) Acei cari fiind născuţi şi crescuţi în România din 

părinţi stabiliți în ţară, nu sau bucurat nici unii, nici alții 

vre-odată de vre-6 protecţiune străină; a 
e) Acei cari au servit 'sub drapel în timpul răsboiului 

"pentru independenţă și cari vor puteă fi naturalizaţi în mod 

colectiv, după propunerea. guvernului, printr'o -singură lege 
şi: fără alte formalităţi. SN a 

e. 
yu
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$ IIL. Naturalizarea “nu se: poate acordă:cât prin lege 
și în mod individual“. a | 
îs. In $ II al.-c,'există cuvântul colectiv. In adevăr deşi 

principiul e stabilit de art. 7 $ III, prin excepţiune, şi pentru 

o singură dată, s'a votat în mod colectiv şi s'au naturalizat 
în acelaş timp toţi acei'-cari figurau pe lista :prezintată de: 
guvern, coprinzând într'însa numele celor cari au servit sub - 
drapel în timpul războiului pentru independenţă. : 

„Se naşte.o chestiune:' legea din 13 Octombrie 1879 a 
modificat fără. îndoială artţ. 9 şi 16 din codul civil. Dar art.$ 

rămas'a el în vigoare? iată ce zice art. 8 din c. c.: „(Verice 
individ născut şi crescut în România: până la majoritate, şi 
care nu se va:fi bucurat nici odată: de vre-o protecţiune 
străină, va puteă reclamă calitatea de român în cursul unui: 

an după maâjoritate.“. Va, să zică, în ipotesa art. $, calitatea - 
de cetăţean român se obţine de drept prinu”o simplă decla- 
rațiune făcută în anul. majorităţii,. că străinul înţelege să 

beneficieze de toate drepturile și datoriile la cari sunt supuşi 

cetăţenii români. Mai pot străinii să se prevaleze de acest 

articol,: în urma modificării din 13 Octombrie 18792 Negreşit 

că nu. Art. S eră o favoare de care puteau beneficii străinii 

în tot timpul până la 1879; dar în urma acestei date avem 

un text poziliv din Constituţiune, care zice că naturalizarea 

nu se poate acordă decât prin lege şi în mod individual, și 

dispoziţiunea această e cu efect, quasi-retroactiv în sensul că 

se aplică străinilor cari până la cea epocă nu erau majori. 

Favoarea, nu constitue un drept câştigat. a 

Art. 8 în aliniatul final dispune: „Copiii găsiţi pe teri- 

toriul român fără tată și mamă cunoscuţi sunt români“. 

Dispoziţiunea aceasta e în vigoare şi-astăzi. Copilul găsit pe 

teritoriul român întrucât nu i se cunoaşte nici. tatăl, nici. 

- muma, e presupus că e născut din Români. RS 

| In Belgia a fost discuţie” pe această temă și Casaţia. 

belgiană prin hotărirea din 24 Iunie 1880 a hotărit că. co-: 

pilul natural nerecunoscut nu aparţine nici-unei naţionalităţi 

determinate!). Numai prin: legea din: 15 August 4851. sa: 
i s. 

  

1) Pasic. 1880, 1.220. Giron, pag. 9:



  

  

şi popor, un raport de număr şi de total». 
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hotărit că art. 28 al Constituţiei, în virtutea dreptului de 
interpretare, acordă puterii legiuitoare, dreptul ca să consi- 
dere, drept Belgieni pe copiii. născuţi în Belgia din părinţi 
legalmente necunoscuţi. 
Soto Indigenatul. — Art. 9 din constituţiune zice: „Românul 

in din bri-ce Stat, fără, privire către locul nașterei sale, dove- 
dind lepădarea sa de protecţiun=a. străină, poate dobândi de 
îndată exercitarea, drepturilor politice printr'un vot al cor- 

purilor. legiuitoare“. Prin urmare arţ. 9 cuprinde într'însul 

un mijloc de naturalizaţiune de favoare. Se naşte întrebarea, 

dacă în art. 9 e vorba deo simplă recunoaştere a unui 

“drept, ori de o conferire a naţionalităţii. In ultimul caz ea. 

nu poate să-şi producă efectul decât cu începere din momen- 

tul ce naturalizaţiunea a avut loc; naturalizatul e considerat 

ca un străin până în momentul naturalizării; va fi prin 

urmare considerat ca, legalmente dispensat de. serviciul mi- - 

litar, până în acel moment; -va puleă, fi expulzat din țară, i 

„extrădat şi nu va fi putut să cumpere nici proprietăţi ru- 

rale imobiliare, de oare-ce căde sub aplicaţiunea $ V al 

art. 7 din constituţiune. Dacă din contra în art. 9 e vorba 

de o recunoaştere a unui drepţ care preexistă, atunci Ro- 

mânul în persoana, căruia. s'a făcut recunoaştera trebue să 

fie considerat ca fiind fost în drept să cumpere legalminte 

imobile rurale chiar. înainte de recunoaştere. Pentru ca 

să răspundem la această chestiune trebue să ne dăm bine 

seama de ce e naționalitatea, şi câte sensuri poate aveu - 

acest cuvânt. 
520. Națiunea, este colectivitatea care împreună cu teri- 

. toriul şi cu autoritatea, suverană înzestrată cu. puterea de con- , 

strângere formează cele trei elemente juridice primordiale 

ale statului... | : î. 
Națiunea în sens de popor, este după definițiunea lui Litre: 

„reuniunea de oameni locuind același teritoriu supusă sau nu 

aceluiaşi guvernământ, având de mult timp interese îndestu- 

Jător. aceleaşi pentru ca, să fie priviţi ca aparţinând la acelasi 
rasă.. Națiunea, arată un raport comun de naştere de origină. 

. 

. 
a
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In general cuvântul naționalitate are două sensuri. Mai 
întâi .sensul legal, juridic, strict deteminat; in acest sens e 

„legătura cure uneşte pe individ cu Statul, adică cu 6rgănismul” 

politic suprem şi independent. În al doilea sens naționalitatea 

"e raportul dintre o_persoană cu alte persoane, legătură care 
se stabileşte prin identitatea de_rasă,_ prin comunitaie de | 
jimbă şi reliziune, prin ăceleași tradiţiuni istorice, prin ace- . 
Iași limite” naturale şi prin aceiaşi autorităte politică. Săih- 
nificarea, din urmă e mult mai largă, şi cu deosebire în acest 
sens se ia cuvântul naţionalitate, când e vorba de revendicări 

fundate pe dreptul istoric. Tot p» această semnificare se ba- 
zează, şi ideea că o naţiune are dreptul să reclame — prin 

arme, dacă ce nevoie — teritoriul ce i sa luat cu o partea 

populaţiunei. e 
"D. Duguit critică această teorie a naţionalităţi şi reţinând 

numai elementul comun al tradiţiunilor istorice pe care l-am 

stabilit şi noi mai sus, consideră comunitatea de autoritate 

politică, de drept, de: limbă, de religiune, de limite naturale ca 

elemente secundare. „Elementul esenţial al unităţii naţionale, 

spune d. Duguit, trebiie să-l căutăm în comunitatea de tradiţi- 

uni, de trebuinţe şi de aspiraţiuni. Omenirea s'a spus este întoc- 

mită mai mult din morţi, decât din vii; națiunea este al- 

cătuită mai mult din morţi decât din vii“. Şi impreună .cu 

Renan 1) învățatul profesor dela Bordeaux arată că aceste 

tradiţiuni consistă în amintirile. războinice, în izbânzile re- 

purtate, în învingorile suferite în comun. 

Asttel națiunea fiind o colectivitate, adică un element 

al Statului, când constituţiunea constată prin art. 31 că toale 

puterile Statului emană dela naţiune, constată că această 

colectivitate, distinctă. de indivizi, are o voinţă colectivă, dis- 

tinctă de voinţele individuale, o voinţă suverană. 

Pentru a alcătui o naţiune şi pentru a sc întocmi legă- 

turile sale etnice şi politice, istorice şi celelalte. trebuie o 

lungă şi ascunsă elaborare. Forțe interne ascunse contribuesc 
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la întocmirea unei naţiuni, şi izbutesc să o separe de ceilalţi 

oameni. Bluntschli constată că înctorii € care concură la for- 

marea. unei naţiuni sunt: religia și limba. Noi am văzut că, 

“erau popoare a căror unitate le naţională, a, căror legătură, şi 
conştiinţă colectivă, le formau religia. Legătura, religioasti 
formă toată coheziunea statului bizantin, monom imens des- - 

| părţit de celelalte state sau naţiuni. Astăzi această legătură 
Sa slăbit şi ceeace formează mai mult legătura naţională este 
„identitatea de limbă. De aci Bluntschli formulează defini- 
iunea poporului: „comunitatea de spirit, de sentiment, de rasă, 
«devenită ereditară într'o masă de oameni de profesie şi de 
„Clase deosebite, comunitate care, abstracţiune făcând de o 

legătură politică, se simte unită prin cultură și obârşie mai 

cu seamă prin limbă și moravuri, şi streină celorlalte. co- 
munităţi de acelaşi. gen“. Bluntschli arată + că. națiunea este 

comunitatea, 07 'ganizală în stat. 

__. Națiunea are caracterul său deosebit şi asupra ei se simt 

diferite influenţile naturii. Clima, are o acţiune deosebită 
- asupra individului şi de această acţiune se va. resimţi colec- 
tivitatea întreagă. Solul, mai bogat sau mai sărac, muntos 
sau şes influenţează iarăşi direct “firea, pe indivizi şi colectivi- 
tatea. Oamenii mari, reformatorii au iarăşi .0 nemărginită. 

acţiune asupra omului individual şi asupra colectivităţi de 

oameni. Hasdeu care în Istoria. criticii cercetează natura 

Munteniei din toate aceaste puncte de vedere enumărate ra- 
'portează influenţa lui Mahomed, a lui Bonaparte, a lui Cin- 

shizhan: acești oameni au asupra naturii omenești cea mai 

mare înrâurire. 
Cu toate acestea legătura şi 'uniformitatea, de limbă nu 

formează în totdeauna atribute ale naţiunii „Deosebirea de limbi 
întrebuințate într'o ţară nu este un obstacol la unitatea na- 

ţională, spune A. Giron 1). Existenţa naţiunii elveţiene este o 
mărturie izbitoare. Belgia are o parţe flamandă şi o parte va” 
lonă și totuși constitue o naţionalitate. Căci elementul care 
formează și distinge o naţiune nu este fixat, și universal; 

la unele națiuni legătura este mai. slabă, la altele mai pu- 
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ternică; totul atârnă de înrâurirea, celorlalte elemente ale 
* Statului, de forţa şi de determinarea. lor. 
Sol, Recunoaşterea calităţii de cetățean român. — Nu în , acest 

sens larg trebue să luăm cuvântul de naţionalitate sau na- 
turalizare din constituţiune. Și aşă fiind la întrebarea pusă, 
trebue să răspundem în mod negativ. In adevăr, până în 
momentul când recunoaşterea a avut loc, Românul a fost de 
naţionalitate română, dar în sensul ultim al acestui cuvânt, 

“adică între el și ceilalți Români din România, au existat 

numai legături întemeiate .pe aceiaşi origine, comunitate de 

limbagiu, moravuri şi aspiraţiuni. Na aţionalitatea i însă propriu 

zisă, în sensul” juridic, el nu o capătă decât de cât în mo- 
mentul recunoaşterei, căci numai de atunci el incepe să aibă 

raporturi legale cu organismul politic; numai prin recunoaş- 
tere el devine membru al statului român. Până atunci el este 

străin, nu are față. cu statul român nici drepturi, nici datorii 

politice. Până în momentul când, spre exemplu, Românul din 

Macedonia sau Transilvania a fost recunoscut, el nu datorează 
statului român serviciul militar, şi poate fi or când expluzat, 
extrădat. Probă că art. 9 din constituţiune nu înţelege a 
crea o simplă, declaraţiune de stat în favoarea Românilor ci - 
a stabili un act de naturalizare, dar de favoare, e. că art.9 
zice: „Printr'un votal corpurilor legiuitoare.“ Dacă Românul 
din celelalte state are virtualmente calitatea de cetățeân, 

român, articolul 9 ar cere pur şi simplu o inregistrare d 

cererei lui. Chiar în ipoteza art. S$ din codul civil e admis 
că individul nu dobândeşte calitatea de Român decât pentru 
viitor fără efect retroactiv, cu atât mai mult în ipoteza, art. 

9 din constituţiune, care nu recunoaște un drept lu care ar 
* corespunde o datorie din partea statului român, de a-l con- 

sideră ca cetăţean nici chiar din momentul ce face cererea. 

Recunoașterea e subordonată la un vot dar cine zice vot, 
zice deliberare, libertate de acţiune. De altfel recunoașterea. 
odată, admisă, nu € individuală ca, naturalizarea formal pre- 
văzută în art. 7 $ IIL,.ci îşi întinde efectele sale la toate 

persoanele aliate “sub autoritatea părintească sau maritală 

a recunosciitului. 
522. Incapacităţile consttuiorale ale streinilor. — Să vedem 

„a
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acum cari sunt incapacităţile constituţionale — nu cele de 
"drept ordinar, care se studiează în codul civil — de care. sunt 
-izbiţi streinii. In special să ne ocupăm de $ V alart. Tae - 

“zice: „numai Românii sau cei naturalisaţi” Români pot do- 
' hândi imobile rurale în România.“ Să studiem condiţiunea 
streinilor din punctul-de vedere al dobândirei imobilelor 
rurale la. diferite epoce şi anume: «, înainte de, şi sub Re- 
gulamentul organic; b) sub legea dela 19 August 1864; 
c) sub imperiul codului civil; d) sub constituţiunea din 1866 
şi e) sub imperiul art. 7 modificat la 1879. 
"Inainte şi sub Regulamentul organic: străinii cari nu 

erau de rit creştin nu puteau să dobândească imobile rurale. 
“Aşă după vechile capitulaţiuni, Turcii nu puteau să cumpere 

moşii. Streinii de rit creştin, sub Regulamentul organic, 
puteau dobândi imobile rurale cu îndeplinirea mai,multor 

condițiuni. | 
„Sub imperiul legei dela 20 August 1864, streinii puteau 

cumpără imobile rurale sub următoarele patru condițiuni: 
să fie creştini, ca şi sub Regulament; să fie domiciliaţi în 
țară; să declare că se supun la. legile pământene Şi în fine 

"să fie reciprocitatea cu ţara streinului. 
Sub regimul codului civil, art. 11 admiţe principiul 

reciprocităței referindu-se la legea din 19 August 1864. 

Sia Străinii sub art. 7 al Coustituţiunei române. — Marile 

eri europene subordonau prin art. 44 al tratatului de 
Berlin recunoaşterea independenţei Statului român la inde- 
plinirea următoarelor condițiuni: 

19 România să retrocedeze M. S$. Imn ptivtului Rusiei 

partea din ţinutul Basarabiei, care a fost despărțită de Rusia 

în urma tratatului dela, Paris din 1856. , 
20 Să se desființeze, în toată intinderea Statului homăn, 

principiul constituţional prin care se consacră o restricţiune 
la egalitatea de drept, restricţiune bazată pe deosebircă Cre- 

dinţelor religioase şi a confesiunilor. 

Indeplinirea acestei a doua condițiuni eră de o mare 
Sreutate pentru România, nu din cauză că eră de luptat cu . 
curente de opiniune cari sprijineau drepturi sau privilegii 

în vederea cutăror credinţe religioase, sau cu prejudecăţi
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bazate pe sentimentul religios, dar fiindcă vechiul principiu 
al Constituţiunei din 1$6$5 voiă, sub pretextul diferinţei -de 
cult, să împedice o numeroasă populaţiune de a jucă rolul 
«unui corp străin» în organismul nostru naţional, acaparând 
proprietatea teritorială şi excluzând dela exerciţiul suverani- 

tăţei pe naţionalii pământeni. Eră vorba de a paraliză popu- 
laţiunea, ovrtiască în avântul mersului său. 

Din ziua abrogaţiunei organizaţiunei noastre politice şi 
sociale, stabilită de vechile legiuiri şi de Regulamentul Or- 
ganic, în lomânia nu mai există nici o distincţiune în exer-: 
ciţiul drepturilor bazată pe ciasă socială sau pe credinţă. re- 

ligioasă,. Consecința unui asemenea sistem egalitar, introdus. 
de convenţiunea dela Paris din 1858 şi de Codul civil din 1864, 

eră posibilitatea pentru toţi Evrei aflaţi în România, pe 

“lângă cei cei ar fi Yenit în ţară din Rusia, Austria şi alte 
State, de a, dobândi imobile rurale şi a, se stabili prin sate. 

Insă din timpurile cele mai vechi, proprielatea teritorială a 
fost considerată în România ca un element de naţionalitate. 
Cum altădată, la Roma, numai cetăţeanul roman putecă- să 

aibă proprietatea” ez juve Quiritium, cum altădată, în epoca 

medievală; numai seignorul putei aveă proprietatea, seigno- 
rială, asă şi în România numai Românul puteă fi proprietar 
De fapt, naționalitatea se conlundă ca și in vechile oraşe cu 

religiunea, astfel că la o epocă nu prea depărtată de noi tot 

creştinul (ortodox?) puteă fi proprietar. - 

Pe aceste baze, legea din 20 August 1854 a recunos- 
cut străinilor. în . principiu dreptul de a dobândi imobile - 
rurale. 

“Codul civil, deşi recunoşteă egalitatea străinilor cu na- 
ţionalii pentru achiziţiunea drepturilor. civile, rezerva însă în 
mod formal — prin art. 11 — chestiunea dobândirei imobi- 
lelor rurale, de oarece legile speciale privitoare la străini 
rămân în vigoare. Și legea, din 20 August 1864 eri, cu deose- 
bire, o lege specială. 

In momentul promulgărei Constituţiunei din -1866, eram 
apăraţi din punctul de vedere economic de perii-olul acapa- 
rării moșiilor de. către Evrei, prin legea din 1864. Eram 
însă cu totul deschişi în ce priveşte pericolul politic. Străinii
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fiind accesibili la, naționalitatea, română, independent de faptul 
credinţei religioase (teoria Codului civil), ar. fi putut obţine. 
în massă cetăţenia, prin binefacerea naşterei pe teritoriu, şi 
pe capi de familie prin mijlocul naturalizaţiunei. a 

Pentru a conjură pericolul politie şi naţionâl, noua Con- 
stituţiune din 1866 a derogat prin articolul 7 la principiul 
egalităței de drept, precum şi la acela, al libertăţei conștiinței 
şi al cultelor pentru toţi (art. 10 şi 21 al Constituţiunei 
din 1866). Ra e ş 

Această, stare de lucruri a durat până la tratatul din 
„Berlin, când' o nouă situaţiune se impune. Ce eră, de făcut? 

A pune în aplicaţiune pur şi simplu art. 44 al acestui 
tratat însemnă două lucruri: întâi, a, desființa dreptul istorie 
român după care proprietatea, teritorială nu este accesibilă 
ori și cui, a proclamă principiul că dobândirea: imobilelor ru- 
Tale este un act Juridic de caracter curat civil, ceeace des- 
minte şi legislaţiuneo, anterioară anului 1864 și legea din 1864, 
a lăsă posibilitatea unei clase de bogătaşi străini să devie 
proprietari pe. pământul strămoşesc. Cu alte cuvinte a des- 
najionaliză teritoriul român. In al doilea rând, a înlesni na- | 
turalizările în massă, a chemă la direcţiunea politică şi na- 
țională a României oameni străini de trecutul ţării, de limbă, 
de religiune, -de obiceiurile românești. 

A nu da satisfacţiune cerinţelor articolului 44 al Trac- tatului dela. Berlin, însemnă a intră în juptă cu toate Pute- 
rile mari Europene, a lăsă România, eşită victorioasă din 
vesbelul Turco-Rus, în situaţiunea, internaţională echivocă de 

„mai înainte. 
. 

O îndoită, soluţiune se impunea; pe deoparte, supunerea 
Tractatului de Berlin, pe de altă parte, măsuri de apărare. 
pentru a înconjură, pericolul politic, naţional şi economic. 

„ Pericolul politic și naţional sa înlăturat prin principiul 
naturalizaţiunei individuale, cu îndeplinirea condiţiunilor de 
stagiu şi altele. si 

Cum înlăturam pericolul economic, acapararea moșiilor 
de către Evreii indigeni şi străini cărora le-ar fi indiferentă. 
naționalitatea? | ae - 

Insărcinat de eminentul om de Stat; Ministru al aface-
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rilor străine al timpului, B. Boerescu, de'a prepară, un proect de lege pentru reforma constituţională, am propus ceeace a, existat altădată din vechi timpuri în .Englitera, - | 
In patria clasică a libertăţilor publice; dreptul de a. do- 

pândi imobile rurale a fost considerat ca ceva mai mult de- 
cât un drept civil şi mai puţin decât-un drept politic găncral. Acest drept eră, în principiu refuzat străinilor, dar se “putea. 
dobândi de dâaşii printr'un fel de mică naturalizaţie numită denizațiune. | a o 

Acest sistem aveâ avantajul de a putei atrage străini care fără să fie siliţi a-și schimbă naționalitatea, a rupe le- găturile politice cu patria mamă, să poată printr'o lege să fie admişi la dreptul de a dobândi imobile rurale în România, 
şi să contribue astfel la, desvoltarea avuţiei fonciare rurale 
Şi a industriei naţionale prin creeri de fabrici. Această idee 
nu sa admis. Puțin importă acum motivele pentru care pro- 
iectul de lege prezentat a fost înlăturat. a 

S'a propus atunci ca dreptul de a dobândi imobile ru- 
rale să fie considerat ca un «drept naţional». Zic «naţional», 
deşi toate rapoartele şi lucrările preparatorii ale reformei 
constituţionale îl califică de politie. 

| Această - calificaţiune este: o vădită eroare, căci dacă 
acest drept ar fi în adevăr politic, femeile, minorii și inter- 
zişii neavând drepturi politice, mar aveă nici dreptul de a 
dobândi imobile rurale. | 

„Este prin urmare evident, în afară de orice indoială, - 
că noul art, 7 al Constituţiunei, a înţeles că dreptul de a do- 
bândi proprietatea teritorială rurală să nu fie un drept pu- 
blic, cum este în Franţa, să nu fie un drept civil pozitiv, 
cum eră în lhomânia, înainte de legea: din 1864, şi în baza 
legei din 1864, să nu fie un drept politic, cum ne spun, ra- 
porturile şi discursurile. dela 1879, dar să fie un drept na- 
țional. - | 

Două. chestiuni însă. nasc acum, chestiuni foarte desbă- | 
tute şi care dau loc la controverse. 

"Care este sensul cuvântului a «dobândi» din art. 7 re- vizuit? . | 
Care este sancţiunea, prohibiţiunei constituționale? Cine
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este în drep! a evinge pe străinul achizitor din proprietatea 
dobândilă ? | | | . | 

Instreinătorul? Comoștenitorul? Moştenitorul din gradul 
mai depărtat? Statul sau nimeni, întru cât legea n'a regle- 
mentaj principiul? | i 
Se, Asupra primei cestiuni.—Pentru mine nu este nici o 

îndoială, că orice mijloc de a, dobândi proprietatea imobiliară 
rurală este oprit. Cuvântul dobândi este generic, nu spe- 
cial ca cuvântul a cumpără, întrebuințat de legiuitorul din 
1864, care nu escludeă pe străini dela, moştenirea imobilelor 
rurale. E | 

| Ni se' face 0 obiecţiune de caracter internaţional și 
"diplomatic. Revizuirea art. 7, ni se zice, este rezultatul înţe- 
legerei dintre diplomaţia europeană şi guvernul princiar 
— ca reprezintant al Statului Român — de atunci. 

Marile Puteri europene au propus ca Statul Român să 
înscrie în Constituţiune principiul egalităţei de drepturi. Și 
fiindcă erau dificultăţi în privinţa achiziţiunii proprietăţei 
rurale de către străini, tot diplomaţia! europeană a primit 
ca dreptul de a cumpără proprietăţi rurale în România să 
fie legat de drepturile politice. Iar guvernul princiar, prin 
organul Ministerului afacerilor străine de atunci, a convenit 
la această soluţiune. Și ca dovadă a acestei înţelegeri ni se 
aminteşte convorbirea ce eminentul om de stat, B. Boerescu 
a avut în misiunea sa în străinătate cu diferiţi cancelari, 
miniștrii de -externe, diplomaţi, precum şi documentele ofi- 
ciale ale corespondenţei guvernului princiar cu 'agenţii săi 
acreditaţi în străinătate. - 

Obiecţiunea aceasta este mai mult o acuzaţiune, o învi- 
nuire nefondată făcută . Statului Român, decât o argumen- 
taţiune. Nu poate fi vorba de călcare de promisiuni şi anga- 
jamente, acolo. unde nu a fost făgăduială, nici angajament. 

Având ocaziunea de a colaboră la memoriile prezen- 
tate de B. Boerescu în străinătate şi la primul.proiect de 
lege pentru revizuirea art. 7, pot afirmă personal că nici 
odată şi nicăiri n'a fost luat un angajament în privința 
recunoaşterei dreptului pentru străini: de a puteă moşteni 
imobile rurale in România. Regretatul B. Boerescu eră un 

*
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jurisconsult de-o profunditate şi fineţă rară. EI, mai puţin: 
decât oricine altul, nu poate fi bănuit de a fi ignorat sensul, - 
juridic al cuvintelor pe cari le întrebuință în convorbirile: 
avute şi memoriile date puterilor străine. Când dar vom găsi, 
în explicările și Scrierile sale rezerva formală ce se făcea, 
asupra «cumpărărei», asupra «dobândirei» imobilelor rurale, 
de sigur că aceste cuvinte însemnează lucruri deosebite. Dacă, 
Boerescu ar fi: vorbit numai. de prohibiţiunea, cumpărărei,. 
neapărat că atât s'a, înţeles a, se refuză străinilor. Dar dacă. 
el a vorbit şi de refuzul dobândirei în general? Ma 

lacă, ce ziceă B. Boerescu în. telegrama circulară din; 
23 Iulie 1879: 

4... Trebue să asigurăm țara și să calmăm spiritele, 
declarând că guvernul va căută să salvgardeze interesele. 
naţionale şi economice, susținând soluţiunea, revizuirei, prin 
naturalizarea, individuală, fără categorii şi cu oare care res-- 
tricţiuni pentru dobândirea proprietăţei rurale... Cât pentru 
restricţiunile, pe cari le admitem, în ceeace priveşte dobândirea: - 
proprietăţilor rurale, se înţelege ușor că această cestiune nu. 
atinge nici un principiu de ordine exterioară.» 

In o altă corespondenţă, publicată în cartea verde, tot. 
„Boerescu se exprimă astfel: «... Voim să înlăturăm pri- 
"mejdia, prin restricţiunile pe cari voim să le punem dreptului. 
-de a dobândi imobile rurale.» Precum asemenea: «... Vom 
Şi, să acordăm înlesniri pentru dobândirea proprietăţilor 
rurale, acelora dintre streini, şi dintre supuşii români, cari 
vor merită...» Nu se poate zice că profesorul de drept, con-- 
fundă când vorbeă ca Ministru al afacerilor străine, cuvântul. 
a dobândi cu cuvântul a cumpără. Este adevărat că altă dată. 
Boerescu întrebuinţează acest cuvânt, în acest sens, vorbind. 
de achiziţiunea cea mai obișnuită care este faptul omului. 
Aşă întrun raport adresat, Guvernului, Boerescu zice: | 

«Am explicat (Baronului Calice la Viena) motivele cari. 
ne fac a, introduce restricţiuni pentru cumpărarea moșiilor 
de către străini». Este adevărat că Diplomaţia europeană. 
doreă, poate chiar aveă, în gândul său ca străinii să poată. 
dobândi şi prin succesiune imobile rurale în România, dar-. 
ce importă .aceaștă dorinţă. din. momentul ce ea n'a fest pri=
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mită? Tratatul de Berlin nu impunea: României 'condiţiunea. 
de a recunea ;te străinilor dreptul de a moşteni imobile rurale, 
precum nu-i impuneă nici pe aceia 'ca străinii să poată cum- 
pără asemenea imobile. Guvernul român niciodată, n'a făgă- 
duit acest drept. Articolul 7 revizuit nu consacră acest drept. 
Ceva mai mult, proiectul de lege este scris, conceput. de 
Boerescu. În el se întrebuințează cuvântul a dobândi. De 
unde rezultă: că sar puteă, inlocui cu cuvântul a cumpără? 
Mărturisim că 'nici nu vedem interesul legitim ce-l puteai 
aveă, Diplomaţia Europeană ca străinii să poată moşteni: în 
natură imobile rurale, când ci n'au nici dreptul natural de 
a cumpără! A cumpără este un drept civil natural. Acest: 
drept se refuză fără nici o protestare străinilor. A moşteni 
este: un 'drept civil pozitiv, legal. Pentru ce nu l-am putcă 
refuză străinilor? Dacă sar confiscă în profitul statului 
sau al' moștenitorilor de sânge valoarea imobilului rural 
moştenit, înțeleg protestul, inichitatea; dar întru cât nu 'se 
refuză dreptul la valoare, nu: poate fi vorba de 'spoliaţiune, 
de violarea dreptului de proprietate. n 
Imi pare însă că o rezervă ar trebui făcută pentru 
cazul achiziţiunei imobilului rural prin mijlocul legatului sau 
al donaţiunei. Aceste două, moduri de achiziţiune îmi “par - 
cu totul inoperante faţă cu străinul, întru cât nu sunt mijloace 
de transmisiune prin autoritatea legei, ci mai mult mutaţiuni - 
de proprietate prin faptul omului, mutaţiuni care se apropie 
mai mult de cumpărare, mod de achiziţiune prohibit în mod 
incontestabil de articolul 7 $ 5 al Constituţiunei. 
„O singură “deosebire va, fi între cazul vânzărei imobi- 
lului 'rural' şi cazul legatului - sau donaţiunei. In primul caz 
poate fi loc la restituirea preţului. In cazul de al doilea nu 
poate fi vorba, de vre-o restituire de valoare a imobilului 
dat sau legat. Testatorul sau donatorul, legatarul sau dona- 
tarul, ştiu bine, şi trebue să știe, că calitatea de străin îm- 
pedică orice posibilitate de dobândire. In altfel s'ar puteă 
deghiză' vânzări de imobile rurale sub forma, legatului sau 
a donaţiunei cari “şi ar produce întregul efect, de oare:ce 
nar ÎÎ interes totdauna de a anulă înstrăinarea prin faptul 
Că valdarea tot ar trebui dată legatarului ori donatarului.
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e mai sprijină dreptul străinilor de a moşteni imobile rurale şi pe textul alineatului a] doilea al $ V din art. 7: «Drepturile până acum câștigate sunt respectate». Care este sensul cuvintelor «drepturi câștigate» ? De sigur, ni se zice, nu poate fi vorba aci de drepturi câştigate în sensul Juridic al cuvântului: de drepturi definitive, intrate în patritnoniul achisitorului. Este evident că cei cari erau dejă proprietari de imobile rurale la epoca, revizuirei, nu puteau fi atinși de noua lege constituţională. Legea, de revizuire prevedeă, regu- lamentă, o stare de lucruri viitoare; ea n'aveă câtuşi de puţin de scop de a violă dreptul de proprietate al cuiva. Când dar noul articol 7 ne spune că drepturile câștigate se respectă, înțelesul acestor cuvinte este politic, nu juridic, cum că străinii: cari la epoca reformei constituționale aveau facultatea, ex- pectativa, de a moşteni, continuă a păstră şi în viitor această . facultate, acest drept: în expectativă, că cel puţin străinii proprietari de imobile rurale puteau transmite prin moşte- nire aceste imobile moştenitorilor lor. . Sa „Sa mai pretins că măcar moştenitorii rezervatari ai' străinilor proprietari la epoca revizuirei au dreptul de a moşteni în natură, pe motivul că aceşti reservatari -ar fi avut inainte de deschiderea Succesiunci autorului lor un fel de drepturi câştigate în sensul alineatului al dbilea al ş V din art. 7. - Me 
„Nu putem admite asemenea soluţiuni cari se bascază pe distincţiuni arbitrarii desminţite de litera, şi spiritul arti- “colului 7, a | E 

Dacă străinii aflători în România la 1879 pot moșteni 
imobile rurale, pentrucă aveau această, facultate la acea 
<pocă,. pentru ce h'ar avea acest drept şi străinii cei-l'alţi; „ heproprietari la 1879 sau chiar veniţi mai târziu în țară ? Care lege admite pe aceia şi esclude pe aceștia? Dar! atunci 
toţi Străinii au dreptul de a cumpără, cel puţin aceia cari îndeplinesc condiţiunile legei din 20 August 1864, căci şi acestia aveau un fel de. drept câștigat în sensul politic, un fel de facultate la, epoca revizuirei? Distincţiunea între străini, moștenitori rezervâtari Şi nerezervatari, este şi mai arbitrară:: Pe ce se: fundează ?' Dreptul! la rezervă nu este iun drept. - 

-
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câştigal, de cât după deschiderea, succesiunei: Cum ar putea. 
“prin urmare străinul devenit moştenitor după revizuirea, din 

1879 să invoace un drept câştigat într'o epocă când moşte- 
nirea, nu se deschisese? 

Dar atunci, ni se zice, ce înţeles mai aveau cuvintele: 
«Drepturile până acum câştigate sunt respectate»? Nici unul. 
Alineatul al doilea al.$ V. s'a. introdus în art. 7 cu ocaziunea. 
revizuirei din 1819 pentru a linişti spiritele alarmate ale pro- 
prictarilor străini din acea epocă, cari se temeau, fără cuvânt. 
de sigur, că noua lege constituţională îi va atinge în -drep- 
turile lor câştigate în adevăratul sens al cuvântului: se. te- - 
meau dânşii că vor fi expropriaţi cu sau fără despăgubire, 
că chiar convenţiunile internaţionale vor încetă în această, 
privinţă. Reprezentanţii Statelor străine şi-au arătat îngri- 
jirea lor. Au cerut siguranţe mai cu deosebire în privinţa 
continuității convenţiunilor diplomatice. 

„Incă o dată zic, temerea, îngrijirea eră inutilă, căci o: 
lege nouă nu poate nici să atingă: drepturile patrimoniale 
dobândite, riici să suspende o convenţiune diplomatică fără 
consimţimântul celeilalte. părţi contractante, şi. în tot cazul 
fără, să. se.spue în mod formal. Totuşi, pentru a se înlătură. 
orice. nelinişte, sa înscris în art. 7 principiul de drept comun 

că drepturile câştigate (în virtutea legilor ţărei în vigoare 
„la epoca revizuirei sau în baza convențiunilor internaţionale) 

se respectă. | 
Nu este unicul caz în care legiuitorul român. constituant 

înscrie dispoziţiuni inutile în pactul fundamental. Chestiunea 
rurală, fusese rezolvată, reglementată prin legea din 1 August 
1564. Sătenii fuseseră recunoscuţi proprietari, proprietarii 'şi 
văzuseră constatată şi garantată despăgubirea lor. Şi cu toate 
acestea, Constituţiunea din 1866 ne: spune în art. 20 că, «Pro- 
prietatea dată țăranilor prin legea rurală şi „despăgubirea, 
garantată proprietarilor prin acea lege nu vor putea fi nici- 

odată atinse»... 

Pentru ce această nouă asigurare? Pentrucă cu ocazi- 
unea alcătuirei Constituţiunei, în noua epocă de organizaţiune 

politică, şi socială, proprietarii. se temeau că nu li se va mai 

plăti despăgubirea. datorită, despăgubire care eră un drept
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definitiv câştigat. Pe de altă parte sătenii improprietăriţi'se temeau că li. se.vor reluă pământurile, deşi ei dobândiseră un drept câştigat: E e o 
__ Constituanta, dela 1866 ca şi Camerile de revizuire dela 1879 au înscris o dispoziţiune neconstituţională inutilă, dar liniştitoare pentru toată lumea.. - a 

Să nu uităm:că legea, constituţională are un caracter - propriu al său, urmărește alt scop decât legea civilă, ordinară, reglementează, alte interese, şi că are. și alte reguli de inter- preiațiune. | | ca | 
1425. A doua cestiune. — Achiziţiunea s'a făcut. în profitul trăin. Străinul u, cumpărat sau a moştenit. 
Cine este în drept a cere nulitatea înstrăinărei? Orice persoană interesată, i 

| „Bine înţeles nu ori şi cine, căci a recunoaşte ori 'cui acest drept, ar fi .ceva anarchic, ar fi dezordinea. Prohibiţi=” une dobândirei imobilelor. rurale este creiată într'un interes” 
politic, economic şi naţional. Este de ordine constituţională, aşi că actul înstrăinărei este nu numai nul dar chiar inexi- stent. Ohiecţiunea, că legea” neprevăzând' nulitatea în mod 
expres, ea nu se poate presupune, este cu totul nefundată, 
pentrucă dispoziţiunile constituţionale, afară de cele cari 
coprind simple desiderate, suni prin esenţa lor prescrise sub 
pedeapsă de nulitate de drept, fiind de ordine publică. : 

In caz de vânzare, vânzătorul va fi în drept de a re- 
vendică imobilul vândut. In caz de legat sau donaţiune, în- 
străinătorul sau reprezentanţii săi vor puteă cere nulitatea 
legatului şi a donaţiunei pentru lipsă de capacitate în per- 
soana legatarului sau donatarului, chiar pentru cauză de 
inalienabilitate a imobilului în mâna străinului, aşă, că do- 
bânditorul n'ar puteă invocă în apărare nici chiar lunga 
'Prescripţiune. Dacă printre moştenitorii ab-intestat sar găsi 
Yreun străin cu vocaţiune succesorală, comoștenitorul sau 
în lipsă-i moștenitorul din gradul sub-sequent va puteă cere 

„Pe cale de acrescământ partea moştenitorului străin, dându.i, 
după, părerea, mea şi în sistemul Inaltei Curți de casaţiune, valoarea în bani. - j a 

Dar dacă vânzătorul, donatorul, moștenitorul ab-intestat 
82956 , si 

    unui 

2
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nu invoacă nulitatea? Dacă. ei, pentru: diferite motive lasă, pe 
străin să stăpânească în. linişte. imobilul rural? 

- Dacă moştenirea înstrăinătorului este. vacantă puiea-va 
străinul să continue a posedă? Cred că nu;:......:. 

| In România proprietatea, teritorială este un elernent al 
"suveranităţei . naţionale. Pământul: rural la. noi „nu poate fi 
posedat decât.de Români: Ei:sunt ca cetăţenii romani de 
altă dată, ca segnorii  medievali.. Marele păzitor al pimân- 
tului românesc este Statul Român..: ..*,, 

Statului Român şi fiecărui cetăţean revine paza consti: 
tuţiunei, în consecinţă .şi. salvgardarea, binefăcătorului., prin- 

cipiu al articolului .7.. Este prin.urmare în. drept fiecare: ce- 
tăţean, ca şi orice agent administrativ să ceară Statului, fie ca 
persoană morală, cu drepturi patrimoniale, fie ca Paiere su- 
verană reprezentantă prin Ministrul justiţiei, să învesloască 
Tribunalul competent (al situațiunei imobilului. sau nl des- . 
chiderei succesiunei). ca -faţa..cu. părţile interesate să avizeze 
la „stricta. aplicaţiune a principiului conţinut. în articolul 7. 

1... 926.. Persoanele morale pat dobândi. imobile - rurala? — Șă 
examinăm acum chestiunea dacă persoanele morale pot do- 
bândi imobile rurale. O distineţiune trebue făcută între persoa- 
nele morale 'cari sunt. asociaţiuni. sau fundaţiuni fără scop de 
beneficii băneşti și între cele ce au acest scop. Pentru cele 
dintâiu decidem că constatată: fiind calitatea, de persoane mo- 
rale străine —.ceeace este o chestiune. de fapt—'le refuzăm 
dreptul de a dobândi imobile rurale în. România. O conven- 
țiune chiar internaţională n'ar.puteă stipulă contrariul, pentru 
că convenţiunea . fiind o lege ordinară, nu peate derogă- la, 
dispoziţiunile constituţionale. 

In privinţa societăților pe acţiuni, fe chiar civile. Şi 
a celorlalte societăţi şi  asociaţiuni -comerciale, industriale 
sau: financiare, constituite - în ţară streină, fie că şi-ar: avea 
sediul: Şi obiectul principăâl ăl întreprinderei lor.în România, 
fie că şi-âr stabili: în România numai un. sediu secundar sau 
O reprezentanţă, ele sunt „considerate. ca, :societăţi străine, şi - 
în virtutea art; 247 din Cod. Com. nu: pot dobândi în:țara 
noastră alte „drepturi decât cele recunoscute. străinilor prin 
... . ; i . m. - . a Pa IRC E TR .



  
    

c3 
legi. şi regulamente, Pânsele. „dar nu „Pet, dobândi imobile 
rurale. în România. ; ai _ 

„Societăţile anonime. însă. Constituite; în, tară au. “dreptul 
de a dobândi imobile rurale căci necunoscându-se! 'elemen- 
tele. personale — capitalurile neavând naționalitate — pre- 
sumpțiunea este--că sunt. române, Să nu. ni e, zică că în 
moi deghizat. vor trece . proprietăţile, în - mâinile” străinilor, 
cari UŞOr pot constitui societăţi î în țară.. Pe: cât tiinp durează 
societatea, nu există proprietate recunoscută “pe. capul nici 
unui străin; când societatea lichidează, sccietarii -VOr cere 

„vânzarea imobilelor cari după. art.. „1 ES YV. nu E e pol dobândi 
„decât de Români. Ss zi 

527, Naţionalitatea copiilor. —Am văzut în. urmairea celor 
de mai sus că 'copiii care se găsesc pe teritoriul Românii, 
din părinţi. necunoscuţi. sunt Români; dar copiii. celui, care 
a ctevenit cetiițean român, ce „cOndiţiune juridică au?. Fără, 
îndoială, că Caâsaţia română a hotărit în numeroase, rânduri 
ă copiii. născuţi posterior. împământenirii VOT. aveă. şi - ei 

-cali tateă, de Români; negreşit Că, copiii, născuţi anterior, îm- 
pământenirii nu se. pot prevală de acelaş. drept. Copiii care 
Sunt concepui, dar. nu încă născuţi în momentul. împămân- 
tenirii, pot -ei să invoace,- dacă. au. interes, principiul pater 
conreptus pro. nato habetur. și prin urmare să opteze pentru 
naționalitatea de. origină a tatălui ?  Casaţia. belgiană, a ho- 
tării în sens afirmativ ID. 

- 328, Drepturile străinilor. 2 Afară de. restricjiunile + mai sus 
„enumărate, străinii se bucură pe pământul României — spune 
art, 1 =. de brotecţiunea dată, de legi persoanelor şi averilor 
în general. Toate libertăţile publice le sunt asigurate.. Liber- 
tatea individuală, inviolabilitatea. domiciliului, dreptul de pro- 
„prietate,. libertatea. „de conştiinţă, : de învăţământ, de. „presă, 
„de întrunire, de „asociaţie, potrivit legilor. țării sunt. garan- 
tate ștrăinilor .ca Şi: “Românilor. Străinii urmează "Statutul 
personal al naţionalităţi lor, şi ei nu pot ocupă, “conform 
art. 10 nici-o funcţiune publică în.regat; ei au însă capaci- 
tatea, juridică, şi toate „drepturile, civile; în: privinţa impozi- 
i Î.e ai DR zi E DIN tă RE 

1) Giron: op. cit, il,
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telor şi sarcinelor publice străinii le suportă în egală pro- 
porțiune cu Românii. Stabilirea lor la ţară este supusă însă 
ordonanţelor administrative şi regulamentelor de poliţie pe 
care le-am văzut. | i 

„529, Cum se pierde calitatea de cetățean român? — Dreptul 
român admite ca și dreptul francez. că calitatea de cetățean 
român se poate pierde în principiu. In această privință se 
deosibește de legislaţiunea engleză care nu admite “posibili- 

„tatea perderei calităţei de cetăţean englez. Această stare de 
lucruri a dat lcc la numeroase complicaţiuni mai ales între 

"Englitera şi America. Pe deoparte Americanii naturalisau cu 
mare uşurinţă pe imigranții englezi considerându-i ca ceță- 
jeni americani, pe când Englezii pe de altă parte continuau 
a-i consideră tot ca supuşi englezi pe baza principiului că 
nici un supus englez nu poate. să se lepede de datoria de 
allegiance, fără consimţimântul țărei lui natale. Abiă la 1870 
în urma unui tratat încheiat cu Statele-Unite, lingliicra a 
admis principiul că atunci când un supus englez e natura- 
lizat în altă ţară, patria lui pierde drepturile ei. 

Pentru ce legiuitorul român a admis principiul: că na- 
ționalitatea, se poate pierde? Penirucă el a considerat legă- 
tura pe care o conferă naționalitatea ca rezultatul unei 
voințe libere şi din momentul ce cineva manifestă o dorinţă. 
contrarie, legiuitorul român se închină înaintea acestei voințe 
po care de multeori' o stabileşte pe cale de prezumpţiune din 
îndeplinirea, unor fapte. Englezii din contra, până la 1870 se: 
bazau pe un .principiu de drept feudal nemo potest_ patriam 
ezueve şi aşă eră natural ca să nu recunoască expairiarea 
în consecinţele ei politice. 

i Art. 30 din constituţiune zice: «Nici un român fără 
autorizaţiunea guvernului nu poate: intră în serviciul unui 
Stat tără ca însuşi prin aceasta să-şi piardă naţionalitatea»-- 
De asemenea, art. 17 din codul civil dispune: «Calitatea de 
"român se pierde: ' : a 
4) prin naturalizaţiune dobândită:în ţară străină; 

6) prin primirea, fără autorizaţiunea guvernului român, 
a vreunei. funcțiuni publice dela un guvern străin;
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„__€) Prin supunerea pentru oricât de puţin timp la vreo 
protecțiune străină. - 

Partea, finală a.art. 30 din constituţiune. 
fugiaţilor politici este oprită», am. examinat-o 

ziune şi nu mai revenim asupra ei. 

dxtrădarca 
dejă cu altă 

'



  

CAP. VI 

PUTERILE STATULUI 

$ 1. CONCEPTUL STATULUI. 

330. Conceptul Statului. — In teoria, organică Statul este: 
considerat ca o fiinţă morală, cu datorii morale. Statul real 

trăeşte. Statul poate fi considerat fic ca noţiune, fie ca idee. 
Ca, noţiune putem studiă statul real, care există, cu compli- 

citatea Şi fundamentul instituţiilor sale, Statul real, care a 
fost, aşă, cum ni-l înfăţişează istoria; ca idee putem să avem 
în vedere Statul care nu a fost niciodată, Statul ideal, Statul 
perfect, Statul cugetătorilor eleni. 

Totuşi, 'după cum am arătat, când zicem Stat, zicem o 
organizare socială, ale cărei elemente sunt: 

a) O colectivitate 'de indivizi; - 

_6) Un teritoriu; 
c) O voinţă, o putere proprie, i un principiu de autoritate 

- înzestrată cu însuşirea de a constrânge. O simplă reuniune 
de oameni nu poate constitui un stat; un simplu teritoriu, . 
fără colectivitate nu poate fi considerat ca un Stat; o simplă 
autoritate fără, teritoriu nu peate să alcătucască un Stat; o 
simplă autoritate fără indivizi nu se poate concepe. De aceia 
după cum am văzut Bluntschli mai stabileşte încă-un caracter 
comun şi anume opoziţia dintre! gucernanți şi guvernaţi 9) 
adică o autoritate şi supuşi. Autoritatea. deci trebuind să 
aparţină, cuiva în Stat, căci ea dacă nu mai aparţine nimănui 
atunci cădea-va în anarhie. 

1) Bluntsehli: PElat,
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“Statul este o persoână 6rg ganică;: spune Bluntschli: Na 
vom''mai reveni asupra 'celor.câ'ani susținut în paragrafele 
introductive asupra teoriei organice a Statului. Putem rezumă: 
deci definiţiunea lui Bluntschli.: Statul este persouna politicește 
07 ganizătă că națiunii: înti"o fară determinată. pr 

“Am cercetat în volumul întâi teoriile care Sau emis in 
decursul timpului 'şi la diferite popoare asupra Statului: ca 
noţiune şi Statului ca idee. Astăzi noţiunea Statului. aproape s'a 
pene 'alizat sub forma Statului juridic sau' Rechisstaat, adică ă, 
misiunii” etice: superioăre. a Statului. Cugetătorii ! germani, în 
special îşi întemeiază. cercetările lor pe doctrinele -emise' de 
Kant şi Humboldt. Bluntschli remarcă foarte bine că Statul 
nu este numai juridic, că el nu este numâi Rechtsstaat ; Statul 
nu are numai misiunea, de'a: aplică dreptul adică legile: fău- 
rite de: puterea, : legiuitoare; Statul -are şi raari interese 'tul- 
turale, economice, sociale. Statul es este o asociaţiune, fiecare . 
asociaţiune are o' misiune; misiunea Stătului este de d asi= 
gură. progresul: și fericirea fiecăruia, în proporţiune cu pro: . 
gresul şi: fericirea. colectivităţi, “progres şi fericire: care se 

„ manifestează: din punctul de vedere e economic, social, cultural, 
moral. 

| Bluntschli, studiază din: acest punct de vedere: tenilin- 
țele Statului -şi grija pe câre el trebue să o aibă: „Pentru . 
aceasta Statul se cuvine să: aibă o:primă grije a culturii pu- 
blice (Kulturp/legă des: Sqats); s să se îngrijească de viaţa -re-: 
ligioasă a: indivizilor, să asigure libertatea confesională, şi să 
chezăşuiască instrucţiunea publică; cu aceiaşi măsură trebue 
să, încurajeze - Ştiinţele şi artele. Statul trebuie să aibă arijă 
de economia publică (TP:rthscha/is/lege), grija de “interesele 
Şi de -propăşirea” materială. Economia publică cuprinde deci: 
a) Administraţia averii Statului, finanţele sale și: gestiunea 
banului public; 5) Comerţul: și stabilimentele economice de 

"utilitate generală, condiţiunile esenţiale ale propăşirii obşteşti. 

Bluntschli în cursul său.de Drept:public: face un amănunţit 
examen 'al tuturor acestor chestiuni. :-: .. : r 

"531. Formele de guvern: — Am arătat că pentru realizarea 
Misiunii “sale, :Statul este acea 'colectivitate teritorială: in- 
zestrată cu::0 putere supremă, :cu: o: autoritate . proprie.
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Această putere care aparţine Statului, caracterizează. Statul 
Şi. forma prin care se manifestează şi - funcţionează meca- 
“nismul. său. e Sa Ni 

532. Statul organic. — Când zicem că Statul e o: persoană, 
nu înţelegem că e. vorba de o producţiune a naturei, ci de 
o -creaţiune:a omului. Statul.e o fiinţă, un organism abstract, 
având: analogie cu „organismele: fizice, materiale: Precum în ă 
organismele naturale găsim . variate. organe, fiecare cu furic= 
țiunea sa,. dar legate: între dânsele aşă că: formează, un tot 
indivizibil, tot asemenea, şi. Statul. Statului ca şi omului îi 
trebuie.un cap conducător, care: să înțeleagă, să judece, să 
vrea, şi un. braţ forte care să îndepărteze: obstacolele. După 
cum în orice: organism găsim o tendinţă de desvoltare, o 
creştere externă, tot astfel observăm acelaş fenomen în exi- 
stența diferitelor state. Un stat.ca şi un om, îşi are istoria 
sa, şi trece prin diferite faze ale:vieţei.. O deosebire din acest 
punct de vedere e că viaţa. organică. naturală, -a persoanei 
fizice,. e mai regulată. şi supusă la: legi fatale pe când viaţa 
statelor e mai agitată, mai „iregulară,. mai dependinte de 
voinţa: omului. Când asistăm Ja naşterea unui. om, aproape 
oricine prevede diferitele perioade prin cari are să treacă 
evoluţiunea vicţei, lui; e mult mai anevoe dacă-nu. imposibil 
să prognosticezi fazele vieţei unui Stat. 

Statul poate fi privit din două puncte de vedere: 4) în. 
repaos, //) în mişcare. In întâiul caz studiul său face obiectul 
dreptului. public, pe când .politica, se ocupă de Stat în niiș: 
care.. Oamenii. de ştiinţă, de cabinet, se ocupă de Stat întrucât 
e: vorba a studiă; orgariele Statului şi funcţiuriile lor. Oamenii 
de stat, politica propriu: zisă, se ocupă. de Stat. privindu-l - 
mai mult în acţiunea sa, în mişcările : ce face, în viaţa sa, 
decât în amănuntele organelor cari îl comptin. Ma 

535. Puterea constituentă şi constituită. — Articolul 31.zice:. 
«Toate. puterile Statului emană dela naţiune, care nu le poate 
exercită decât numai prin delegajţiune. şi după principiile şi 
“Tegulele aşezate în constituţiunea, de faţă». Din art. 31 reiese 
că sunt mai multe puteri în Stat. Să vedem -cari şi câte sunt 
aceste puteri. Puterea socială, pe care o definim facultatea dea 
asigură pentru conservarea, şi perfecţionarea Statului toate for-
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țele colective şi. individuale, e una şi indivizibilă. - Principiul 
acesta” l-am stabilit dejă 'când ne-am ocupat de teoria suve- 
ranităţei. Considerată însă puterea socială din punct. de vedere: 
al nodului cum dânsa funcţionează;-ea e susceptibilă de de- 
legaţiune şi diviziune. In regimul constituţional forţa suve- 
rană funcţioneaza în două, feluri. Ea e: constituentă și consti- : 
tuită. Puterea socială e constituentă când se ocupă cu orga- 

„nizarea Statului fixând bazele lui. fundamentale, arătând. 
forma sul care se va exercită suveranitatea. Puterea, socială 
e constituită când pune în aplicaţiune prescriptele constitu- 

„ ţiunei. Cum se vede! deci: puterea Statului se manifestă ca, 
putere constituită după ce s'a. manifestat ca putere consti- 
tuentă.. Portalis a zis: «puterea constituentă. e ca Dumnezeu. 
care a comandat odată pentru a-'se supune totdeauna». Nu 
în toate ţările cari sunt. organizate pe bazele regimului con- 
stituțional se admite: acest mod.de a se miânifestă al voinței 
suverane. In unele ţări această voinţă e constituentă şi con- 
stituită în acelaş timp. Aşă de ex. în Anglia, unde este o | 
constituție flexibilă și difuză. în naţiune, parlamentul are | 
plenitudinea suveranităţei și poate să facă orice legi fie or- 
dinare, fie constituţionale. In Franţa, la noi, parlamentul e cir- 
cumscris. în. limitele unei constituțiuni fixate de mai înainte. 

” Considerată ca, putere constituită, suveranitatea [uncțio- 
nedzd în trei moduri,: care impropriu se numesc puteri le- 
giuitoare, executivă şi judecătorească; E legiuitoare atunci 
când se ocupă cu facerea legilor şi alte atribuţiuni accesorii. 
Este executivă când se ocupă cu executarea legei, cu îndepăr- 
tarea obstacolelor de fapt, materiale, cari se împotrivesc la, - 
executarea ei. Este judecătorească când ne spune care e legea 
ce se aplică la un: caz dat, când interpretează spiritul ei. la, 
0 speţă anumită, îndepărtând obstacolele intelectuale. Puterea 
„executivă aplică legile; oridecâteori această aplicaţiune nu 
găsește decât obstacole materiale, rezistență brutală din partea 

„aceluia contra: căruia: se execută. Când însă acea rezistenţă 
e bazată pe însăşi legea, când eu susțin: că pe nedrept se 
voeşie a mă execută, atunci intervine puterea judecătorească 
ŞI se pronunţă asupra acestui obstacol intelectual. pe care 
"ram ridicat,



i * D.-Duguit vede în ăceastă teorie a 'separaţiunii | pu uterilor 
o confuziune cu 'cestiunea separaţiunii fundţiunilor. Trebuia 
precizată noţiunea “acestor puteri. 'Ele:nu sunt organele prin. 
care: se  manifestează puterile; ele sunt chiar elementele - 
voinţei suverane .şi 'din -totalitătea, lor rezultă suveranitatea: 

“Organele Statului sunt Părlâmentul, Şeful statului, magistra: 
tura, cărora le: este delegată: fiecare din cele trei funcțiuni 
ale suveranităţii. , 

Nu toţi publiciştii: admit “diviziunea tripartită a Dute: 
rilor.: D. Duguit!) nu admite.o putere judiciară autonomă 
căci nu se poate demonstră că, justiţia; este un element detaşat 
al suveranităţii Statului: încorporat intr'un organ de repre- 
zentare. 'Dar d-sa nu admite nici chiar 'o putere 6xecutivă 
sau o putere legislativă. Pentru învățatul autoi--nu sunt decât 
agenţi: agenţi judiciari şi agenţi administrativi, agenţi 'ju= 
diciari puşi sub. controlul guvernului, pus el. însuși sub cori- 
trolul.. parlamentului. St. Girons?), susţine că puterea judecă- 
torească c'o simplă ramură sau funcţiune a puterei exucutive, 
Şi nu' recunoaște prin. urmare decât două puteri în stat: | 
una, legiuitoure care prescrie norma de acţiune obligatorie, 
pozitivă, legea, şi alta ezecutivă, de a aplică legea şi a înde- 
părtă,: obstacolele de toată nătura ce se opun la aplicaţiunea 
ei practică. Puterea. executivă 'o -subdivid apoi acești autori 
în diferite ramuri: "administrativă; judecător eascii, guvernd- 

livă. Ca -să justifice diviziunea; bipartită, scriitorii se servesc 
mai “ales de comparaţiunea următoare. Ei zic: -cum îni or- 

ganismul omului! n'avem. decât! “voință şi acțiune, tot astfel 
şi statul îşi - manifestează voinţa lui. prin: lege, are o putere 
legislativă, şi în al doilea'rând vine acţiunea, puterea, exe- 

cutivă : care: traduce . în': fapt voinţa : exprimată... Pinheiro: 
Ferreira admite cinci puteri: legislativă, ezecuiiă, „judiciară, 
electorală, conservutoare. . Unii admit şi 0 putere regală, alții 
o” putere :arlministrativă, militară şi. chiar presa e conside- 
rată, de: mulţi ca a patra putere în stat. Romagnosi . recu- . 
noaște opt puteri, între cari şi opinia publică (predominante) 

2 

  

1) Duguit, Iăniăel, sa. 334. NI: *) Essai sur la sâparalion des pouuoirs. * o 9 .



  

  

: | | căt 

Alţii au zis că “singura, putere e cea” “executivă; « căci numai 
dân-a are un rol activ, pe când” celelalte” puteri emit simple 
dorinţe. -Românii recunoșteau trei puteri Sau: mai bine Zis - 
trei funcțiuni ale: puterci! sociale: legislato, imperium, jur is- 
dictin. Aristot stabileşte și el “că în stat suni: trei: puteri: 
puterea deliberantă 1), aitoritatea *) jidecătorul 3 St. “Thomas, 
Bodiu, Locke şi Montesquieu sunt cei cari în :decursul. veacu- 
rilot au precizaţ măi bine diviziunea -tripartită.: In special 
Mont tesquieu e cel carea contribuit- mai -mult la vulgari- 
zaree, ei. Scriitorii de drept public italian sunt astăzi în 
aproave unanimitatea lor partizani ai “diviziunei: bipartite. 
Argumentele lor nu au' tărie pentru: constituţiunea țărei 
noastre, căci de unde în Italia statutul fundamental: vorbeşte 
de: putere legiuitoare, putere executivă și ordinea judecăto- 
rească, la noi 'constituţiunea enumără clar în diferite articole: 
putere judecătorească, - :putere legiuitoare, putere executivă: 

Iu privinţă puterei constituente de asemenea, autorii 
„italieni nu ne pot servi.de călăuză; căci la dânşii puterea 
„constiiuentă' s6 confundă cu' cea. legislativă. Statutul italian 
nu ctiprinde niciun articol în care -să'se arate în ce mod 
deose! it de:cel legiuitor sar: puteă face 'revizuirea. La'noi 
din contră, art.: 128 reglementează condiţiunile după cari 
puterea: socială 'se “manifestă ca putere constituantă, organi- : 
zează această putere deosebită de cele alte- trei. ” 

5:3%. Puterea 'constituentă.— Toţi - cugetătorii sunt de acord 

în a re cunoaşte utilitatea -- unei puteri: ;constituenle distincte; 

în ţăriie cu regim 'reprezentaţiv. Din contră, în statele pur. 
democratice unde poporul exercită direct puterea legiuitoar e; 

o putere constituentă nu îşi ar aveă raţiunea de a fi: sepa- 
„rată, ea, se confundă cu puterea 'legiuitoare.. Imediat însă ce 
intervine delegaţiunea, trebue limitat mandatul. Prin consti- 

tuțiune națiunea ! io: garanții contra celor: trei. puteri cari 'au 

So guverneze şi mai ales contra puterei legititoare. E ade- 
vărat că Englezii nu au această garanţie legală contra omni- 

potenţei parlamentare şi în drept puterea legiuitoare e acolo 

d) Se ov)z zpâuzvoy; nepi 09, apte. e a 

7 zi “Fcaritu. 

zapi cs up/ăs, ut
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neţărmurită de dispoziţii constituţionale, dar în schimb En- 
glezii: au o ţărmurire de /apt, pot să zic chiar mult.mai efi- 
cace prin respectul tradiţiunei şi .santinela. unci adevărate 

„opiniuni publice. Cu aşă garânţii ei se pot dispensă de o con- 
stituţiune scrisă. In starea noastră.socială însă: o putere 
constituentă superioară celor alte trei: puteri se impune. : 

)35.. Separaţiunea puterilor.—Odată. scrise în constituţiune 
libertăţile pe cari naţiunca,. voeşte. să, şi le garanteze contra 
abuzului puterilor. constituite, ea nu sc puteă opri aci.: Te-- 
mându-se cu drept:cuvânt că cele:trei. puteri nu vor res- 
pectă, dispoziţiunile constituţionale, ea a căutat să le organizeze 
așă, încât. să le pue chiar qe fapt în. imposibilitate de a de- 
păşi limitele fundamentale. | 

Dacă cele trei puteri le-ar fi. conferit unei singure auto- 
rităţi, constituţiunea ar fi rămas o iluziune.. Montesquicu zice: 
«E o experienţă eternă că tot omul .care are puterea c pornit 
să abuzeze. de dânsa,. și merge până acolo unde întâlnește 
limită», şi când acea limită e numai o hârtie, e o chimeră- 
Numai puterea, poate opri puterea. V oinţa celui mai puternic 
autocrat va fi.poate ţinută în eşec de aristrocraţia sau pu- | 
terea sacerdotală care îl înconjură, de interese, tradiţiuni şi 
superstiții, de teamă de revoluţii, dar niciodată de o consti- 
tuţiune. Autocratul e fatalmente predispus să devie despot,. 
Şi istoria întregei omeniri vă spune ce însemnează despo- 

“tismul. Cum dar d. Duguit susţine că Montesquieu n'a preco- 
nizat- principiul separaţiunii puterilor? o 

Dacă funcţionarul executiv ar aveă dreptul să facă tot 
„el şi legea, să-și prescrie singur norma, de acţiune, opresiu- 

nile cele mai tiranice ar f legitimate prin legi cari sar face 
tocmai în. vederea acelor executări.. 

Dacă puterea executivă ar aveă în mâinile sale distri- ! 
buirea justiţiei, atunci ar puteă, în tot momentul să elude 
legea prin. hotăririle ce ar pronunţă. a 

! Când judecătorul e şi legiuitor, nicio limită leuală nu mai 
țărmureşte puterea lui. . a] a! 

36. Cum se face separaţiunea puterilor. — Odată. dar dove- 
| dită în principiu necesitatea diviziunei puterilor, naşte între- 
„__barea: în ce mod să se facă dânsa? Foarte : simplu, zice



  

653 

Montesquieu: atribue fiecare din cele trei puteri constituite la. câte un organ cu totul deosebit, separă puterile. Constitu- țiunea noastră n'a admis acest sistem radical. In adevăr povaţa. 
lui Montesquieu, Bastiat şi celorlalţi deşi ne oferă avantajul 
economic al diviziunei muncei, că am puteă incredinţă la. 
oameni - cu capacităţi speciale magistratura, legiferarea şi 
execuţiunea, dar cae periculoasă din punctul de vedere. 
politic, al garanţiei libertăţei şi al bunului :mers al statului. 

„Cine ne garantează că cele trei organe se vor menţine în 
sfera !or respectivă, fără să calce „asupra atribuţiunilor reci- * 
proce? Cine ne asigură că fiecare în parte vor respectă con- 
stituțiunea.? Trei puteri izolate înseamnă trei puteri ostile, 
Şi conflictele lor inevitabile vor avea. de rezultat fatal sau 
anarhia, sau subjugarea lor în mâna uneia singure. S'a aplicat 

“în Franţa separarea mai mult sau mai puţin absolută -a pu- 
terilor (1789—1814). .Cari i-au fost rezultatele? Convenţiunea 
care nar fi trebuit să exercite decât puterea “legiuitoare, 'o 
vedem suprimând regalitatea. Pentru ca să fie și mai sigură 

„de executarea legilor retroactive pe cari le votează, se con- 
stitue singură în tribunal (Ludovic NVI).— Sub Imperiu, 
puterea executivă e cu totul izolată de cea legiuitoare, şi cu 
toate acestea, în-loc de regimul 'libertăţei avem pe Napoleon I! 
Corpul Iegislativ, Senatul, magistratura, instrumente servile 
ale puterei executive! — E dar dovedit că nici sistemul sepa- 
raţiunei absolute a puterilor, nu garantează libertatea. - 

547. Colaborarea puterilor.—S'a recurs atunci la un “sistem 
mai complicat dar mult mai eficace. S'a menţinut 'în prin- 
cipiu diviziunea. celor trei puteri la, organe diferite, subdivi- 
zându-se exerciţiul fiecăreia din ele la deosebite fracțiuni, 
dar în loc de separaţiune absolută, s'a, întrelănţuit diferitele 
fracțiuni în aşă mod încât să, se obţie nu izolarea lor ci cola- 
boraţiune şi control reciproc. Această colaboraţiune şi depen- 
Jdinţă legală bine precizată, s'a asigurat fiecărei fracțiuni, fie 

Cu organ, independinţă în tot ce priveşte influenţele eztra- 
    

     

      

i 

sa , . . ȘI Subdiviziune, colaborare, control, şi independență. Acesta, e sis- 
([ temul pe care l-a adoptat şi constituantul'român. In adevăr: 

Y €a despărţit puterea legiuitoare de celelalte puteri, atribuind-o 
] 4 

lejăle :ce sar putea exercită reciproc. Avem dar: diviziune, ”
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unui organ separat. Parlamentul,. subdivizat în Carieră, ;şi 
Senat. Apoi a chemat. la participare. şi iniţiativa legiior .pu- 
“terea executivă: (art. 32 şi 99); Arţ, 32 zice: | 

: «Puterea legislativă. se exercită colectiv de. către: rece 
și reprezentaţiunea naţională»., i aaa 

. Reprezentaţiunea naţională: se. împar te în „două tonă: 

| Senatul şi Adunarea deputaţilor. . 

- Orice lege cere învoirea. a 'câtor, rele ramuri ale: pu 
terei legiuitore“. 

- Nicio lege nu poate fi supusă. sandjiunei” reuale decât 
după ce se va fi discutat Şi votat liber, de majoritalea am- 

pelor. adunări. 
„AM văzut că în principiu, , diviziunea puterei lcgiuitoae 

de celelalte, se impune. Deci nu .mai . revenim: în al doilea 
rând, avantajele Ssubdiviziunei, fracționărei între Cameră şi 
Senat, ca o garanţie a libertăţei, le vom arătă cu uliă ocazie, - 

când, vom studiă, sistemul. bicameral. Să dovedim însă acum, 
în al treilea, rând, utilitatea, colaborăvei : pulerei executive 
pentru ca să: justificăm. pe deplin afirmaţiunea, de «dineaori 
că colaborarea e preferabilă izolărei.. 

| Mai întâi, din . punct de. vedere technie, Puterea, « exe. 

-cutivă fiind în curent cu nevoile statului, cu dificultăţile 

practice. de executare, e evident că participarea ei va aduce - 

-lumini folosițoare la facerea, legilor; Avântul prea. speculativ 

al legiuitorilor, entuziasmați de, principii. are ocazia să se 
: domolească prin. prezenţa. puterei executive care pune în 

„vedere realitatea lucrurilor. Apoi participarea. e o garanţie 
că puterea executivă. va iubi şi respectă în aplicaţiunea « ci 0 

„lege care e în parte şi opera cei; va şti chiar so. interpreteze 

mai bine. Se inlătură. spiritul de ostilitate .sau rezistenţă pe 
care. puterea, executivă: l-ar pune contra. unei legi Ja care ca 

n'a luat. parte, n'a. consimţit. Prin colaborare. obţinem ar- 

„monic; înstrăinându-le -una,.de, alta le facem vrăşmaşe: Dar 

-prin colaborare nu se înţelege: confuziune.. Puterile nu mai SC. 

„limitează: reciproc şi. colaborează impreună, în: activitatea 

generală a, Statului... : De 

“088 Organele, puterilor, - — Constitiantul. în art. 36 a “des 

părţit. şi această. putere de celelalte,.. Art, 36 .zice:.. „Puterea
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judecătorească: se exercită de curţi şi tribunale. Hotăririle: 
=i.sentinţele lor.se.pronunţă în virtutea legei și se execută 
în numele Regelui. (A se.vedeă în art. 10$ şi 109 codul penal; 
ari. 4. €.). Subdiviziunea s'a realizat: prin. introducerea a 
dou instanţe de fond şi a curței de Casajţie. Puterei executive 
i-a dat, participarea prin: ministerul '.public, prin dreptul .de 
amnistie şi graţie; Puterei legiuitoare i-a lăsat organizarea 
judei:ătorească;.. Sa a 

„“Puterea, executivă! a;atribuit-o- unui organ. special; art. 
39 zice: „Puterea executivă, este încredinţată Regelui, care 
o exorcită în modul regulat prin constituţiune“. (A se. vedeâ 
şi ar. 93 alin. 6 din const.; art. 110 şi 111 C..D.). A fracţio- 
nat-o apoi în primul rând „între Rege şi miniştri (art. 92) 

„.— cetelalte” subdiviziuni le vom 'vedeă.. în dreptul admini- 
strativ. Colaborarea parlamentului. a asigurat-o prin dreptul 
majorităţei de a formă ministerele. :. _ 

„999. Controlul puterilor. — Acestea: relativ la. diviziune, 
subdiviziune și colaborare; în ce priveşte acum suprave- 
ghierea, controlul: reciproc, sa stabilit faţă cu puterea. le- 

- giuitoare, că Regele are. drept de veto, amânare şi disoluţie, 
“iar tribunalele au dreptul de a refuză aplicarea legilor incon- ” 
stituționale. Aa SALE 

“.hiar. Montesquieu recunoaşte puterii executive o putere 
de a împodică, pentru ca: corpul legislativ să nu devină: ar- 
Ditrar. Dar,: puterea, executivă nu are dreptul să intre în des- . 
baterea afacerilor, nici: să, propună... Ea 
| Contra -puterei executive s'a dat parlamentului dreptul 
d& interpelăre, de anchetă (art. 47 şi 49), de dare în judecată” 
(art. 104), apoi al. S art. 9%,. art. 113, art.. 120; iar puterei 
judecătoreşti dreptul. de a: refusă aplicarea reglementelor. și 
“decretelor. contrarii legilor, precum şi a da dreptatea: celor 
lesaţi prin acte administrative ilegale, arbitrarii,. ..-- . -. 
„» „.. Controlul puterei judecătoreşti e asigurat prin publici- 
tate, prin motivarea sentinţelor; prin responsabilitatea de dol, 
prin diferitele grade. de.juridicţiune. o: 
“În fine.în ce priveşte Independenţa legiuitorului: faţă cu 

- Duterea executivă, a asigurat-o prin inviolabilitatea, parla- 
mentară art. (51 :şi 52), prin. incompatibilitatea de-a. ocupă 

Pa
i 

pi
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funcțiuni publice (art. 12), prin verificarea. titlurilor. încre- 

dințată corpului din care face: parte (art. 40), prin art, 44, 

53, 55, 56. şi 95 al. a. Faţă cu corpul electoral prin interzi- 
cerea, mandatului imperativ. 

| “Independenţa, puterei judecătoreşti faţă cu cea ex cecutivă 
“ sa.garantat.prin art. 104 alin. b,şi prin inamovibilitate. Din 

nenorocire această independenţă nu.e completă, căci puterea 
executivă are numirile, şi prin ministerul public are mono- 

polul -acţiunei penale. Faţă cu puterea legiuitoare iidepen- 
'denţa, magistraturei este fictivă căci organizarea judecăto- 
rească în loc să fie înscrisă în constituţiune e lăsată Ja dis- 
creţia parlamentului. 

_ Independenţa puterei "executive e asigurată prin eredi- 

„tatea tronului şi prin inviolabilitatea regală. - 

Pe lângă acest sistem de garanţii trebue să, «lăturăm 

și art. 66 şi 78, prin care națiunea îşi rezervă controlul 

asupra; puterei legiuitoare, ale cărei prerogative sunt aşă de 
“mari, consacrând temporaneitatea delegaţiunei. In crt. 58 şi 
următori găsim organizat corpul electoral, acel tribunal su- 

- -prem care e chemat să-şi dea în ultimă instanţă verdictul, 
fie asupra activităţei parlamentare, fie asupra conflictelor. 
dintre parlament şi puterea executivă. 

Modul cum e organizată la noi diviziunea puterilor diferă 

în. câteva puncte principale de sistemul american. 

540. Organizarea puterilor în Statele-Unite.—In Statele-Unite 

puterea, executivă nu . participă la iniţiativa, discuţiunea, şi 
votarea. legilor, cari sunt încredințate exclusiv celor două 
Camere. Această izolare a puterei legiuitoare dă în practică 

rezultate rele din punctul de vedere al calităţei legilor şi de 
„câtva, timp e vorba să se permită reprezentanţilor puterei 

executive siejearea în „parlament cu vot consultativ şi dreptul 
de iniţiativă. 

In America, spune Bryce!), Preşedintele 'nu poate să 
prezinte biluri, nici direct, nici indirect prin intermediul mi- 
niştrilor săi, căci ei nu au loc în Congres. 

Tot în dorinţa de a stăvili puterea, executivă, nu sa 

  

1) Bryce: La republique americaine; t. 1, pag. 9i:
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acordat președintelui dreptul d'a dizolvă parlamentul. Se ştie 

„deasemenea că în Statele-Unite nu există guvern parlamentar, 
ales din sinul majorităţei. Atât Preşedintele cât şi consilierii 
lui, care în realitate nu sunt "decât funcţionari subordinaţi 

„lui,. cu vot consultativ, nu pot fi atinși prin oricâte voturi de 
blam. Se. întâmplă astfel că. puterea executivă, şi chiar cele 
două Camere să aparţie fiecare la partide politice deosebite, | 

turei sau mandatului  preşedenţial. , | | 
Dacă până aci se constată în America o regretabilă se- 

parare a puterilor, pe de altă parte găsim o colaboraţiune tot 
ași de regretabilă: Senatul participă la exerciţiul puterei 

„execuțive prin confirmarea funcţionarilor publici superiori. 
Preşedintele e dator să supue toate numirile în funcțiuni 
publice insemnate, la prealabila aprobare a majorităţei Sena- 
tului. Deaceia Constituţia. Statelor-Unite decide (art. 2, secţ. 2): 
„Preşedintele va aveă dreptul, prin şi cu avizul şi consimţi- 
mântul -Senatului, de a face tratate, numai ca două treimi 
dintre Senatori să fio de acord şi el propune şi, prin şi cu 
părerea și consimţimântul Senatului, el va numi pe amba- 
„sadori, pe. ceilalţi miniştri publici şi pe consuli, pe judecă-- 
torii curţii supreme şi pe ceilalţi funcţionari ai Statelor-Unite, 

și conilictele să se prelungească până la expirarea legislă- 

al căror mod de numire nu este altfel regulat şi care vor: 
fi stabiliți prin lege“. Americanii au voit şi cu chipul acesta 
să mişcoreze prerogativele puterei executive 'şi să asigure o 
demnă selecţiune în numiri, făcând din Senat un mare Consiliu . 
al. republicei. Practica, de toate zilele a dovedit însă că în ce 
priveşte calitatea numirilor, sistemul nu e tocmai nemerit. 
Senatul a devenit cuibul tuturor solicitărilor; membrii influenţi 
cătând să, utilizeze votul lor în numiri s'au favorizaţ corup- 

"țiunea, şi pe de altă parte s'a paralizat de multeori promp- 
titudinca puterei executive prin refuzuri arbitrare de con- 
simțimânt, dându-se loc, la nenumărate conflicte între Senat 

'şi Preşedinte, De câţiva ani opiniunea publică, americană a 
„început să reclame cu multă energie reforma acestui sistem 
de numiri, făcute de un corp, politic. în vederi cu “totul de 
partid şi invocându-se experienţa fericilă a Engliterei, sc pro- 

2058 | | | =
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pune introducerea concursului: e. mer i system, sistemul 

meritului.. . - 

$ Il. INCONSTITUTIONALITATEA LEGILOR . 

541. In. Statele-Unite. — O chestiune foarte viu asitată în 
doctrină pe care am mai examinat-o când ne-am ocupat des- 

- pre suveranitate, e aceia de a se şti dacă judecătorul e în drept 
să se pronunţe“ asupra caracterului de constituţionalitate a 
unei, legi şi să refuze în speţă aplicarea legii pe care o de-. 
„clară de anti-constituţională. In Statele-Unite problema e 
rezolvată categorie în-mod afirmativ. Curtea supremă ai cărei 
membri inamovibili, sunt numiţi de puterea executivă în 
unire. cu, Senatul, are între altele şi misiunea de a veghiă la 

respectul Constituţiunei, declarând în speţă de nule și inexis- 
tente orice legi contrarii pactului fundamental. : 

"Tot Curt tea federală supremă poate să declare o lege 
drept constituțională Şi în acest caz toată lumea trebue să se 

supună, Curțile federale sau Curțile de Stat ale Americei 

refuză însă interpretarea . acelor legi. care au un caracter po- 

litie. Aceste, legi intră'în căderea interpretativă, a puterilor 
legislativă şi executivă. Congresul deţinând puterea dela po- 
por trebue să dovedească atunci când votează o „lege că po- 

„porul Va autorizat. Căutarea acestei delegaţiuni a puterei va 
fi făcută pe cât cu putință mai exact și dacă. nu se găseşte 
nici o dispoziţiune î în Constituţie care să-l stabilească direct 
sau implicit, tot ceeace puterea, executivă sau legislatura gu- 

_vermământului naţional, sau amândouă î împreună, ar fi putut 
să facă pent u a afirmă, va fi recunoscut drept nul şi fără 
efect, ca orice act care ar fi fost făcut; de o persoană necom-. 
petontă?). Acest lueru. este necontestat. Să „Presupunem . că 

„preşedintele: Camerii noastre dă poruncă să aresteze un ce- 
„tăţean. Fără îndoială puterea executivă trebue să refuze exe- 
"entareai acestui ' act. Dacă îl execută ' instanţele, judecătoreşti, 
„nu $ sunt; datoars să condamne pe, cei ce-au  făptuit nccasții ares- 
„tate: pentru. abuzul de buteref, : 

axata     . Pepe - - tr e: 

  

1) Bryce: op. cit. 1. 534,
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„ Chiet-Justice Marshall, mai stabileşte o regulă de inter- „ pretare a Constituţiei. Justiţia nu poate să examineze actele pe care le făptueşte o putere în marginile cercului ce ?i este delegat de către popor. Astfel, în acest înţeles Congresul exercită” oarecare acte de Jurisdieţiune şi guvernul oarecare acte de legislaţiune. Sistemul de interpretare. a, Constituţiei a ajutat în cel mai înalt grad dezvoltarea sa. 
Constituţia fiind legea fundamentală a ţării, în conflic- tele ivite: între Constituţie şi legile Congresului, judecătorii trebuie să ţină seamă de legea care are precădere. D. Esmein - examinând acest principiu american se întreabă cu grijă dacă "puterea judiciară, nu ar încăleă drepturile puterii legislative, ' “ŞI nu ar face din cea dintâi o autoritate politică, superioară tuturor celorlalte, superioară chiar voinţei naţionale mani- festată sub formele guvernului representativ. Această per- turbare nu este de temut în înţelesul principiului: american. Judecătorii în Statele-Unite nu se pronunţă asupra inconsti- tuţionalităţii legilor decât numai când o în conflict o afacere contencioasă ivită între două părţi. litigante, pretinzând . amândouă un drept patrimonial. Puterea judiciară în Ame. . 

rica nu are nici o iniţiativă, ea nu poate în mod spontan să examineze constituţionalitatea unei legi regulat votate. 'Tre- 
buie să existe un litigiu între particulari, sau între Stat şi 
particulari, trebuie să se lezeze oarecare interese individuale. 

| „Aplicată unui Act al Congresului american, spune 
Dicey:), expresiunea „lege . inconstituţională“, însemnează 
pur şi simplu că Actul depăşeşte puterea Congresului şi prin 
urmare este nul. Cuvântul nu implică în acest caz nici o cen- 
sură, Un. Anierican ar putea fără contrazicere să spună că 
un Act al Congresilui este o lege bună, adică o lege elaborată, 
după părerea sa, pentru binele ţării, dar că, din nefericire, ca este neconstituţională“, ÎI _D. Duguit?), explică această tendință a organizaţiunii americarie, în modul următor: „Fără îndoială Congresul din 

“Filadelfia a- adrhis deciziunea, puterilor; fără îndoială. el a 

  

pe —— 
= . 

: 1) Esmein: op: cit, pag. 499, | 
*) Dicey :. Introduction, pag. A Ta 
*) Duguit: 6p.'cit., pag. 15. îi
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creat o putere judecătorească aşezată, într”o sferă absolut ne- 
atârnată şi mergând mână în mână cu. celelalte două. Dar 
erau raţiuni. speciale care ţineau de Republica americană, ” 

America de Nord eră o ţară confederată şi scopul Con- 
stituției din 17$7, care este. în acelaşi timp caracteristica 
esenţială eră de a conciliă drepturile suveranițăţii federale, 

"cu acelea ale Statelor federate. Or; în vederea conflictelor po- 
sibile între suveranitatea Uniunii şi suveranițatea Statelor, 
trebuia creată o putere distinctă şi cu totul independentă 
care, numai prin prezenţa sa, i-ar împiedică adesea şi i-ar 
judeca totdeauna cu o înaltă competință şi o suverană îm-. 
parţialitate. Şi acestei necesităţi, speciale Ştatelor-Unite, a. - 
ăspuns ereaţiunea unei puteri judiciare, neatârnate de cele- . 
lalte și  conipetinte pentr a judecă  constiuţionalitatea 
legilor, o 

542. In alte ţări. — In Anglia chestiunea nu se poate ri- 
„dică pentru că acolo parlamentul fiind putere legiuitoare și 
constituentă în acelaş timp, orice lege e. constituţională. 

În Anglia nu există o Constituţie limitativă și rigidă, 
Constituţia lor e o Constituţie flexibilă, după expresia lui 
Bryee, e o Constituţie difuză în tot poporul, şi ea evoluiază 
necontenit. În Anglia nici mu există legi constituţionale. în 

înţelesul continental sau! ameriean; sunt simple convenţiuni 
constituţionale care sunt însă cu cea mai mare strieteţe obser- 
vate. De aceia un autor englez Lawrence Lovel!) numește 
legea o regulă pe care tribunalele o sancţionează, în acest sens 
că un act pe care txbunalele îl consideră ca lege are forţă. 
obligatorie şi deei. tribunalele pot să traducă înaintea lor pe. 
oricine ar violă acest act astfel sancţionat; şi că, din potrivă, 
un act căruia tribunalele nui recunose forţa de.lege nu obligă . 
pe nimeni; funcţionarii care Sar încercă să-l aplice sunt ur= 
măriţi, iar cetăţenii care rezistă unui asemenea act vor fi 
Dea 

„Este prin urmare şi în Anglia o saneţiune a violării 
principiilor constituţionale, întemeiată toț pe: aceleași prin-. cipiu pe care Chief-Juistice Marshall în considerentele hotă- 
ÎI 
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1) Le Govvernenient de VAnygleterre, râd, e. pag. 8, Yol. L
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rîrii Marbury vs, Madison, le-a desvoltat stabilind invali: ditatea actelor: Cognresulai inconciliabile en Constituţiunea 
.. Statelor-Unite. 

„controlul puterii judecătoreşti), 

La Italieni de asemenea, Statuto ne prevăzând nici 
un mijloc special de revizuire, puterea legiuitoare .poate * interpretă şi amendă Constituţiunea, şi prin urmare parla- 
mentul, putere legislativă şi cinstituentă, e mai presus de 

543; In România. — La noi, ca şi în Franţa sau în Belgia, 
în lipsa unui text precis, discuţiunea e inevitabilă. Sunt ar- 
Sumente puternice şi pentru afirmativă şi pentru negativă. 

„E însă o parte a chestiunei la care toată lumea e de acord: 
Când e vorba da se judecă inconstituţionalitatea externă a 
unei legi, fără îndoială judecătorul e competinte. De exemplu, 
tribunalele pot refuze aplicarea unei legi care ar fi votată nu- 
mai de Senat, sau care mar. fi sancţionată. Chestiunea e însă 
mult controversată când e vorba de a se apreciă caracterul 
legei în contradieţiune cu dispoziţiunile Constituţiei. Nu ni se 
poate spune dacă spiritul, obiectul ei, este sau nu contrar Con- 

“stituțiunei? Eu ercd că judecătorul e competinte şi în acest caz, 
Constituţiunea fiind baza fundamentală a organizării sociale, 
tot ce e în contradicţiune eu dispoziţiunile ei, e nul. Nu ni se 
poate obicctă că se violează principiul separaţiunei puterilor; 
tribunalele judecă pe cale: specială; ele nu anulează legea. pe 
cale generală. Tocmai ne recunoscând tribunalelor dreptul. de a 
se pronunţă ăsupră constituţionalităţei, se permite violarea 
"principiului divisiunei puterilor, căci se lasă în vigoare o lege 
inconstituțională, confundându-se legislativ cu puterea. con: 
stituentă, - | 

“Thonissen?) susţine că în Belgia tribunalele nu pot să 
-cereetaze constituţionalitatea legilor. „Un astfel de control 
nu ar fi altveca decât nimicirea suveranităţii legislative şi, 

„Prin consecinţă directă, nimicirea separaţiunei puterilor, te- 
mielia organizaţiunii noastre constituționale. Puterea legiui- 

) yet ao , i : 
y 

toare face legile, puterea leginitoaze-le aplică, puterea fese 

  

') Luigi Pălmă: Cons di.dirito constităzioriăle, t. 1, p Bio. 
*) Za constilulion velge, 2-0 ed:; No. 497, pag. 333. i 
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„tisă, veghiază la aplicarea lor. Fiecare din aceste puteri tre- 
buie să rămână în ecreul eare i-a fost determinat prin pactul 
fundamental. 'Tribunalele însărcinate să aplice legea nu sunt 
instituite să judece şi să o reformeze, ci să-i asigure menţi- 
nerea prescripţiunilor sale. Legea, rea sau bună, e totdeauna 
0 lege. ” | 

Sa zis: Constituţiunea cuprinde principii generale, le- 
„gile cari vin: după dânsa dispoziţiuni speciale; chiar dacă 
aceste dispozițiuni nu sunt de acord, specialia derogant gene- 
ralibus, trebuie să se aplice legile speciale ulterioare. Argu- . 
mentaţiunea aceasta se bazează pe o dublă confusiune: mai 
întâi e greșită premisa că Constituţiunea cuprinde numai 
principii generale, dispozițiuni vagi. Cele mai multe dispo- 
ziţiuni constituţionale sunt precise, sunt de multe ori mai spe- 
ciale decât chiar textele legi. Când ni se zice în art, 7: „Numai 
Românii sau cei naturalizaţi români- pot dobândi imobile ru- 
rale în România“, nu mai încape nici .o posibilitate de dero- 
gare la acest, principiu categorie, prin legi speciale. Art. 7 
este prin el însuşi o dispoziţiune specială, şi maxima: dero- 
gant generalibus, nu poate să-şi aibă locul relativ la dânsul. 
Ar trebui să zicem: specialia derogant .specialibus?! In tot 
cazul se face o confusiune mult mai gravă, se trece cu vederea 
un fapt care în- problema noastră e decisivă. In adevăr, ma- 
xima latină își are raţiunea când e vorba de conflictul dintre 
două legi ordinare, când e vorba da se şti dintre două legi 
de opotrivă valide, dar una generală, alta specială, care tre- 
buie șă se aplice? Simplă chestiune de oportunițate şi justiţie. - 
In ipotesa, noastră însă eontestăm chiar existenţa legii, nu o 
recunoaștem, căci se periclitează un principiu al organizării 
sociale: raţiunea dea fia Constituţiunei. Or deelarăm de 
nule şi inexistente toate dispoziţiile contrarii Constituţiunei 
şi atunci salvăm puterea constituentă, dar în cazul acesta Ju- 
decătorul e dator să refuze aplicare unui text contrar Con- 
stituţiunei, căci sa depăşit mandatul — judecătorul nefiind 
dator să aplice decât legea și nu e lege decât! ceeace' e conform 
pactului fundamental — ori refuzăm judecătorului dreptul 
de a apreciă ineonstituţionalitatea, şi atunci Constituţiunea nu 
ne mai oferă nici o garanţie, puterea legiuitoare e ne ţărmu- 

7
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rită. Din momentul ce organizarea noastră socială e netăsă- . duit bazată pe existenţa unci puteri constituente supreme, orice lege contrarie Constituţiunei e nulă, după cum e nul orice regulament care depăşeşte legea. Fără această, icrarhie nu avem guvernământ constituțional. - 
„- Oricât. de coreetă e soluţiunea noastră din punctul. de vedere al principiilor, trebuie să recunoaștem că și ea poate da loc la dificultăţi practice din cauză că Constituţiunea 'nu şi-a dat osteneala ca so reglementeze în mod precis. Iată o hipotesă: Curtea de casaţie refuză în speţă aplicarea legii dotaţiunii Coroanei ca fiind anti-constituţională. Se sezizează puterea legislativă; care în virtutea art. 34 din Constiuţiune declară pe ale interpretativă că legea e perfect constituţio- nală. Puterea judecătoi:cască mai e în drept să stabilească din nou, cu altă ocaziune,. inconstituţionalitatea legii Dota- țiunii? Dacă îi acordăm acest drept, vom aveă conflict între cele două puteri; dacă nw'i 7] acordăm, atunci puterea legiui- toare nu are decât pe cale interpretativă să afirme totdeauna constituţionalitatea legilor cele mai odioase pentru ca să pa- ralizeze orice control al puterei judecătoreşti. .-î.,-: 

544. Legile interpretative. —3 Eu cred că puterea judecă. . torească e în drept să aprecieze inconstituţionalitatea chiar a “ legilor interpretative, și dacă conflictul persistă, să se con- 
voace o constituantă care să'şi dea verdictul definitiv şi su- 
Prem, revizuind constituţiunea. De altfel, când puterea legiui- toare afirmă pe cale interpretativă în mod precis că o lege votată de dânsa e constituţională, ea nu afirmă nimic nou. Această declarare eră implicit coprinsă în legea primitivă, 
“căci prin faptul că parlamentul a găsit de cuviinţă să o voteze atunci, a înţeles negreşit că e constituţională. | 

Din punct de vedere abstract, Curtea de Casaţie de- 
prinsă cu interpreiarea legilor, e mult mai competinte decât adunările politice să aprecieze constituționalitatea lor, mai 
ales în urma desbaterilor solemne cari au- loc. Şi dacă ne e teamă că- puterea judecătoreâscă cu rea credinţă va paraliză puterea legiuitoare înlăturând legile prin declaraţii de incon- stituţionalitate, atunei cum se explică încrederea pe care'i o dăm astăzi când îi lăstina interpretarea legilor ordinare? Chiar
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"în cazul extraordinar când Curtea cu rea voinţă ar cătă să 

persiste în aceiași soluţiune a unui punet dubios, puterea le- 
giuitoare și cea executivă pe lângă celelalte mijloace, au la 
dispoziție remediul radical de â provocă o constituantă care 
să interpreteze definitiv chestiunea. Apoi experienţa Statelor- 
Unite dovedeşte pe deplin că Curtea supremă, prin hotărîrile - 
ei ţărmuite la fiecare speţă, nu e de fel în poziţiune să calce 
“asupra celorlalte puteri sau să le paralizeze. 

| E bine înţeles că tribunalele nu au dreptul să judece 
inconstituţionalitatea .constituţiunei, când de pildă cu ocaziu- 
nea unei reviziuni sar introduce un articol contrar Consti- 
tuţiunci. Această teorie dezvoltată în Iuerarea de faţă încă 

de acum douăzeci și cinci de ani, a triumfat şi tribunalele 
"românești au eşit din timiditatea lor, stabilind că ele pot ju- - 
decă inconstituţionalitatea legiloi.- Primul proces care a fost 
astfel rezolvată de către instânţele noastre judecătoreşti este 
procesul Societății tramwaelor comunale, cu Primăria Capi- 

talei Bucureşti și cu Ministerul de interne. Curtea noastră su- 

premă la 16 Martie 1912 a hotărît că în principiu judecătorii 
au dreptul să examineze întrucât o lege votată de Parlament 
este sau nu constituţională, şi să refuze aplicârea acelei legi, 
când nu este în acord cu Constituţia. Prin această hotărîre 

“Sa ajuns şi în România la triumful constituţionalismalui în. 

potriva abuzului unei puteri legiuitoare, care în cea mai mare 
parte reprezintă puterea executivă. Intwadevăr servila majo- 

ritate a Parlamentului nostru, votând orbește orice lege pro- 
pusă de miniştri, puterea legislativă a ţării ni mai ate nici o 
siguranţă şi nu mai are nici un control. Şi cu toate acestea 
Constituţia noastră este o Constituţie limitativă, o Constituţie 
rigidă. "Totuşi nici o lege nu a fost mai violată şi mai.expusă 
ca pactul nostru fundamental: Cu această ocaziune sa născut 

o riiare discuţiuine în lumea noastră juridică şi în presa jtiri- 
dică străină, la care au hiat parte o mulţime de juriscon- 

“sulți români şi străini: Din bogata literatură ce s'a. produs 
cu această ocaziuiie; râzultă că unii autori susținând sistemul 
îrăncez, igriorează diferențele notabile dintre Constituţiuhea 
română şi cea frănceză; Constituiţiunea română; pe lârsă 

„că este o Constituţiune: serisă şi: rigidă, dar are - declara:
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ţiune de drepturi şi este cu mult mai limitativă decât Consţi- tuţiunea belgiană, după care este luaţă, Astfel textele consti- tuţionale sunt mai precise şi legiuitorul ordinar este cu mult mai încătușat în Constituţiunea română, Savantul nostru coleg d. Larnaude în studiul-ce a publicat în ziarul juridie Dreptul! ) ce apare sub direcţiunea noastră, precum şi noi în pledoaria ce am ţinut cu această ocazie la Curtea de casaţie, am susținut 
în rezumat că: „Parlamentul român foarte adeseori dă la o parte regula de generalitate a legei şi face legi individuale. 
A admite atotputernicia legiuitorului pentru a interpretă în 
mod retroactiv aceste legi care crează tin jus singulare, care 
dau naştere prin ele însuși și direct la drepturi private, în- 
seinnează că sub pretext de legislaţie să facă să se judece de 
un Parlament, de o adunare politică, dificultăţi eare întră în 

" exclusiva competenţă a acelora care nu reprezintă partide po- 
litice, vreau să zic a judecătorilor. Protecţiuneă saneţiunii 
judiciare, a inconstituţionalităţii devine atunei cu totul indis- 
pensabilă. In. orice ţară unde aceste obiceiuri urâte sunt .po- 
sibile, trebuic ca marea și senina voce „a justiţiei să fie auzită. 
Trebuie ca dreptului născut din politică, dreptului politician, 
prea adesea apăsător și parţial eum sunt necesarmente parti- 
dele, să 'se opuie dreptul judiciar. El singur este păzitorul 

N „_ neadormit al intereselor private, numai €l singur este erea- 
torul siguranţei juridiee care constituie trebuinţa esenţială a 
societăţilor moderne?) 

o 
Legea, este actul legislativ propriu zis, şi noțiunea de 

lege se subîmparte în'două, după cele două puncte de vedere 
din care o examinăm: din punctul de vedere formal, și din 
punctul de vedere material. Din punct de vedere formal legea 
este expresiunea voinţei colective, din punct de vedere mate- 
al este orice act care emană dela puterea suverană. La noi 
Această atribuţiune o au regele şi Corpurile legiuitoare. 

" Unii autori având în vedere mersul treptat şi trânstor- 

    
     

     

Dir, Lavnaude: Inconstituţionalitalea legilor şi stabilirea sancţiunii sale; Dreptul, an. XII, No. 58. 
, 3) A se vedeă consultaţiunea d-lor Berthâlemy et Jăze: Ievue du droit public 1919, pag. 139; Siroy 1912, IV, pag..9. | 
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mist al dreptului publie!) contestă legilor principiul că emană 

dela suveranitatea una şi indivizibilă, că dispoziţiunile legei 
sunt. luate pe cale. generală şi că nu pot să statueze decât 
pentru toată lumea. 

„Acest autor găseşte în evoluţiunea dreptului sprijin 

pentru teza sa că pot să existe legi care nu sunt pe cale ge- 

nerală, că tribunalele au dreptul să examineze constituţiona- 
litatea legilor, că există și legi regionale și că regulamentele 

capătă adeseori putere de legi. Comunele, oraşele şi judeţele 
au adeseori legile lor proprii. d 

LEGILE 

545. interpretarea legilor. — “Art, 34 din Constituţiune con- 

sacră principiul că „Interpretaţiunea. legilor cu drept de au- 

toritate se face numai de puterea legiuitoare“. 
| Legile ca orice operă a omului sunt imperfecte, obscure, 
echivoce. De aci trebuinţa de-a le interpretă, de-a descoperi 
cu ajutorul. raţionamentului adevăratul lor înţeles. Sunt pu- 

ţine textele cari să fie aşă de clare şi precise încât să nu mai 
fie nevoie de nici o interpretare ș şi judecătorul să le aplice pur 
şi simplu. 

Interpretarea, din punctul de vedere al efeotolor pe cari 

le produce, se poate împărţi î în: 

a) Doctrinară, aceia pe care o dau oamenii de ştiinţă, ju- 
riseonsulții, profesorii. Această, interpretare nu are nici 0 

putere obligatorie; rămâne la aprecierea fiecăruia să vadă 
dacă sensul legei întrun caz determinat e acela pe care'l dă 
cutare sau cutare comentator. 

b) Judiciară, aceia pe care o dă judecătorul şi care.e 

obligatorie pentru părţile în litigiu (art. 1201 C. e.). 
6) Legislativă, aceia, care se dă de legiuitor cu drept de 

autoritate generală. In acest sens se aplică principiul latin: 
Ejus est legem interpretari cujus est condere. 

Art. 34 zice: „Interpretaţiunea, legilor se face de puterea 
legiuitoare“. Prin urmare orice interpretare a unui text con- 

- î5) Leon Duguil: es transformations du droit public, 1913. 
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 stituţional, dată - de: puterea legislativă, nu obligă.: Consti- tmanta e singura în drept să'şi interprete opera sa. In altfel, “parlamentul legiuitor.ar putea uşor, pe cale de interpretare să suprime sau denatureze toate principiile constituţionale. Chestiunea care se pune este numai de a se şti cine trebuie să judece dacă o lege a depășit sau nu limitele fixate de către Constituţie? Si Esmein recunoaște că ar trebui aici o auto- ritate deosebită de puterea legislativă, care să aibă calitatea "de a se pronunţa asupra constituţionalităţii legilor şi. a cărei existenţă ar fi astfel indispensabilă pentru a asigură buna | 
funcţionare a Constituţiilor, câre limitează puterea  leprisla- 
tivă. În această privinţă am văzut că la noi ca și la Americanii 
din Statele-Unite, puterea judiciară are acest rol: suprem. Sub 
imperiu a funcţionat un Senat conservator însărcinat să apre- 
cieze inconstituţionalitatea legilor. Si&y&s, în proectul de Con- 
stituție expus Convenţiunii la 2 Thermidor an III, în mo- 
mentul discuţiunii, .Constituţiunii an. III, propuneă înfiin-: 
farea unei jurii constituționare cu misiunea de î examină orice 
reelamaţiune privitoare la violarea Constituţiunii. 

Regulamentul organe: la art. 330 pag. 233,. prevedeă: că 
atunei când o lege e obscură, insuficientă, Inaltul Divan să în- 
„cunoştiinţeze pe Domn care numeă o comisiune prezidată de: 
ministrul justiţiei. Proectul de lege interpretativ, alcătuit de 
această comisiune, se supuneă la aprobarea obșteştei Adu- 
nări. Astăzi arţ. 71 al legei Curţei de Casaţiune din 1912 o 
îndâtorează ea. la sfârşitul fiecărui an, să comunice minis- 
trului justiţiei viţiurile sau. neajunsurile ce va fi observat în 
cursul anului la legislaţiunea existentă, şi art. 74 din vechea 
lege prevedeă că în urma a două casări penţru aceleaşi mo- 
tive; Curtea de casaţie să comunice ministerului justiţiei ches- 
tiunea de drept controversată, pentru ca la 'cea dintâiu se- 
siune a Camerei, sau chiar în cursul sesiunei, de va fi des- 
chisă Camera, să se ceară de guvern interpretarea oficială. a 
legei dela puterea legislativă. Prin art. 65 al legei Curţii de 
casaţie din 1912, a doua hotărîre a Casaţiei în aceiaşi pricină 
devine -obligatoare pentru tribunalul sau Curtea la care va - 
îi trimisă, Şi numai" în caz când judecătorii nu se vor con-
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formă, deciziunei: Casaţiei, ei vor fi trimiși î în judecată disei- 
plinară şi se va sesiză Ministerul: 

546. Legi interpretative. — Legea interpretativă nu eg 
"adevărată lege nouă; ea face corp cu legea cea veche, arătând 
care a fost şi care. trebue să fie adevăratul înţeles al acelei 
legi. De aceia legile interpretative au şi efect retroactiv, asu- 
“pra faptelor petrecute înainte de promulgarea lor, dar în 
urma legei primitive. Prin urmare, dacă în timpul judecărei 
unui proces la Curtea de apel sau la casaţiune, se votează o 
lege interpretativă, acea lege interpretativă, e e aplicabilă. “Se 
exceptă negreșit pr ocesele cari sunt definitiv judecate și asu- 
pra cărora nu se mai poate reveni nici printr”o lege ordinară, 
nici chiar printi”'o interpretare legislativă ulterior dată. Este 
la mijloc principiul autorităţii lucrului judecat; Această îm: 
prejurare explică pentru ce se prefăâră, legea interpretativă în 
loc de-a se face o lege ordinară: pe cale de interpretaţiune se 
"obţin avantagii şi efecte retroactive, pe când cu legi ordinare 
ar trebui respectat principiul din art. 1 C. e. 

In privinţa legilor penale există art. 2 C. p. 
Toemai din. cauză că legile interpretative au efect re-: 

troactiv şi sunt de natură a influenţă î în mod decisiv procesele 
pendinte, trebue. să se uzeze de dânsele cu multă disereţiune.. 
In fapt însă, trebue să recunoaştem că art. 34 nu servă adesea 
decât pentru apr omulgă legi cu totul subiective, excepţionale. 

La noi, o lege așă zișă interpretativă, care a rezolvat o mul- 
ţime de procese în curs de judecată, dar care în realitate e:0 
curată lege ordinară, e legea interpretativă a , proprietăţii 
imobiliare din Dobrogea din 1910. 

347. Iniţiativa legilor. — Art. 33 din” Constituţiune zică: 
„Iniţiativa legilor este dată fiecăreia din cele trei ramuri ale 
puteiei legislative, - 

„Totuşi, orice lege relativă la veniturile | şi cheltuelile 
Statiilui sau la contingentul armatei, trebue să fie votată mai 
întâiii de Adunarea depuitaţilor“. 

Din inomentul ce trei sunt factorii cari colaborează dâo- 
potrivă la votărea, legilor, e iiătural ca iniţiativa, facultatea de 

a propune direct uri proset ds. lege, să fie acordată- fiecăruia. 
Guvernul are direcţia administraţiunei şi e în măsură să cu-
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noască trebuinţele, să. constate în practică imperfecţiunile 
legei. El poate cere avizul autorităţilor speciale, magistira- 
ților, profesorilor, corpului diplomatie, e dar în poziţiune-'să 
utilizeze cu bine dreptul de iniţiativă. Parlamentul pe de altă 
parte, fiind în contact cu corpul electoral, cu societatea, poate! 
simţi şi el necesităţile țărei şi poate supleă la inerția gu- 
vernului. e - A 

Contra dreptului de iniţiativă, acordat Regelui, sta zis: 
demnitatea şi onoarea Coroanei cer ca dânsa să nu intervie 
cu propuneri de legi; discuţiunile și critica parlamentară a 
acelor proecte ar înjosi instituţiunea Tronului. Pentru acest 
motiv, Regina. Engliterei mare în principiu dreptul de ini- 
Hativă. Da E 

Chateaubriand zicea: când ministrul vine cu formula: 
„Ludovic, prin grația lui D-zeu... în înţelepciunea Mea am 
meditat următorul proect de lege“, şi când în urmă primeşte 
nenumărate amendamente, e 0 adevărată ironie să vezi a doua 
ordonanţă care declară: „Prin graţia lui D-zeu Regele recu- 
noaşte că în înţelepciunea lui s'a înşelat şi sancţionează“, 

La această obiecţiune! sentimentală noi răspundem că 
art. 92 din Constituţiune pune Tronul în afară de criticile şi 
diseuţiunile parlamentare; dacă proectele de legi în dreptul 
formal vin în numele Regelui, în practica parlamentară ele 
vor fi totdeauna considerate ca venind de pe banca ministe- 
rială, şi nu vedem răul unor critici fie chiar subiective, adre- 
sate miniştrilor pentru o. operă a lor. Nu -trebue. să lipsim 
puterea executivă, de acest drept de iniţiativă pe eare dânsa. 
e mult mai capabilă să'l exercite decât orice reprezentant în 
parțe. . E a 

58. Chiar în Englitera, de fapt. proeetele de legi șunt 
„ Preparate tot de guvern şi propuse în urmă de miniștri în ca- 
litate de reprezentanţi, fie de membri ai majorităţei. Din mo-: 
mentul'ee dar.pu poţi împiedică o situaţie care se impune.prin 
natura lucrurilor, e mult mai bine o'iniţiativă francă, directă, 
decât una suterană, învăluită oarecum în responsabilițatea 

„anonimului, :. ea a ai 
Contra iniţiativei parlamentare s'a. zis: permiţi fiecărui 

depuțat” să răpească timpul. Adunărilor, asvârlind în. discu- 

01. a:
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țiune, proecte de legi nechibzuite, inoportune, : din pricina 
acestui abuz: mania de- -a face legi. Nu e vorba, Francezii âu 
încercat toate sistemele: la 1814, 1892... numai Coroana aveă: 
drept de inițiativă. La 1791 numai parlamentul. Altă dată 

„după Const. an. III, iniţiativa exclusivă eră rezervată unui 
singur corp legiuitor şi refuzată -celuilalt. De-abiă în 1830 a 
triumfat principiul admis şi prin Constituţiunea actuală din 
1875. 

Faptul că inițiativa parlamentară poate da loc la o între- 
buinţare desordonată, nu e deajuns pentru ca să ne îndreptă- 
“ţească a cere suprimarea ei. Regulamentele Corpurilor legiui-' 
“toare vor aveă grije să prevadă măsuri eficace pentru ca exer- 
cițiul dreptului să fie țărmurit în limitele lui juste și utile. 
Când ne vom ocupă de procedura parlamentară, vom vede că 
în adevăr sunt destule mijloace prin care Camera sau gu- 
vernul pot atenuă inconvenieritele iniţiativei parlamentare. 

In principiu, miniştrii pot să prezinte mai întâiu pro- 
iectele de legi, indiferent la Cameră sau Senat. Această facul- 
“tate lăsată miniştrilor e foarte rațională.. Cu ajutonul ei, lu- 
crările se distribue şi se cumpănese în cele două corpuri. Ob- 
'servăm î însă că art. 33 în alin. b face o excepţie la acest prin- 
cipiu. Constituţiunea a a cezut că de oarece Camera reprezintă 
cu deosebire elementul popular, e bine ca ea să fie cea dintâiu 
chemată să se pr onunţe asupra două categorii de sarcini cari 

„apasă principalmente asupra clasei de jos şi de mijloc. Dacă, 
Sar permite Senatului prioritate î în aceste materii, Sar exer- 
cită o presiune morală” asupra deputaţilor, prin discuţiunile 
şi hotărîrea plină de prestigiu ce va fi luat acel.corp. 

Excepţiunea aceasta din art. 33 o vom întâlni în multe 
Constituţiuni! europene şi' în Statele-Unite. Ea e de origină 
engleză, rezultatul unei tradiţiuni care s'ă forimat.-şi meriţinut 

“până astăzi în decursul - 'secolilor, B interesant să schiţăm în 
câteva trăsuri, evoluţiurieă istorică a acestui principiu, pen- 
truca la urmă să ne întrebărn dacă el îşi mai are raţiunea dea a 
fi în sistemul nostru constituţional: | ame 

Din cele mai vechi timpuri ale istoriei engleze & găsirii: ne- 
conţenit. principiul” că regele - nu. poate să- impue. nici o taxă 
fără: “consimţimântiul : Barlaiventuliii:” La înicepiat: parlameritul
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constând nuniai din Camera, lorzilor, „aceştia acordau Re- gelui, subsidiele riecesarii, Deodată, cu introducerea elemen- tului reprezentativ şi cu separarea câmerei comunelor întrun corp aparte, influenţa lorzilor începe să scadă. Camera comu- nelor ştiă să'şi asigure treptat, dar repede supremaţia politică faţă cu lorzii, şi prin modul alcătuirei ei, reprezintând no- țiunea în întreg, eră natural că la dânsa să se adreseze -mai . întâiu Coroana, ori de câte ori aveă nevoe de resurse pecu- niare. Dejă de pe la începutul secolului XV, găsim formulat principiul tradiţional: „Camera comunelor concede fondurile, cu simplul asentiment al lorzilor“, 
| In “decursul timpului, Comunele nu se mulţumese cu 
acest drept de prioritate şi la 1671 contestă lorzilor chiar 
dreptul de amendare în privinţa oricărui money bill (lege fi- 
nanciară), şi nu le recunoaște decât dreptul de a admite sau 
respinge legea în total: cum am zice drept de veto. Cu toate. 
protestările lorzilor, Comunele afirinară din nou în termeni 
preciși că „toate fondurile concedate Maiestăţei sale în parla- 
ment, nu sunt decât darul Comunelor, că toate proectele de 
legi pentru concedarea unor atari fonduri trebuese iniţiate la 
comune, cari au dreptul exclusiv și necontestabil de a deter- 
mină bilurile în orice condițiuni și limite găsesc cu cale, fără 
ca Lorzii să le poată schimba sau alteră“. De atunci şi până 
astăzi, fără ca Lorzii să fi accedat vreo dată în drept la această 

_usurpare, au consimțit însă în fapt la dânsa, şi practica par- 
lamentâră engleză e constantă în sensul acestui privilegiu. 

Dacă principiul englez își are acolo raţiunea lui de a fi: 
a) ca o consacrare a unei trădiţiuni de mai mulţi secoli şi b) ca 
o consecinţă naturală a modului cum e constituită Camera 
lorzilor; unăe! se ştie că Coroina are dreptul să creeze un nu- . 
măr ilimitat de membri, şi unde prin urmaăre există temerea 
legitimă a unei influenţi prea mari din partea puterei execu- 
tive, sistemul englez e îiisă anormal întrin Stat ca al nostru, 
unde Senatul ni reprezintă o clasă sociali ereditară, nu e 
“Cameră de lorzi, ci € corp eleâtiv. reprezintând națiunea: deo- 
"Potrivă ca şi Adunarea'deputaţilor. + * - a 
Ta, Excepţiunea din art: 33 ar fi trebuit să dispâră şi pentru 
“altă tonşideraţiune:: Base ciocneşte cuart. 48. În adevăr, .sis-



temul englez care refuză lorzilor dreptul de aniendament, are 
cel puţin meritul să fie de-o aplicaţiune ușoară, dar din mo- 
mentul ce la noi a rămas în picioare art. 48, iată o lege finan: 
ciară care se întoarce amendată la Cameră: care e norma după 
care se va stabili pentru fiecare amendament, dacă Senatul 
alterând textul n'a luat indirect iniţiativa pe care îi o refuză 
art. 332 Unde se termină amendamentul? De unde se începe 
propunerea de lege nouă, impietare asupra privilegiului de 
iniţiativă? Discuţii de metafizică, cu desăvârşire insolubile! 

54). Ca exemplu putem cită Italia, unde în 1851, 1879 
şi 1880 au avut loe în parlament discuţiuni nesfârşite pentru 
ase constată dacă Senatul amendând niște proecte de legi 
luase : sau nu indirect iniţiativa. La urma urmelor, văzând că 
nu pot să ajungă Ja nici un rezultat, sau suspendat delibera- 
țianile, trecându-se pur şi simplu la ordinea zilei. In Franţa, 
Senatul la 1876 restabilise pe cale de amendament o cifră de 
vreo 800.000 franci suprimată de Cameră. La 28 Decembrie 
Gambeta a pronunţat un discurs rămas celebru pentru ca să. 

dovedească că aceasta nu însemnează amendare ci iniţiativă, 

pe când Preşedinteie consiliului, Jules Simon, susţinea păre- 
rea contrarie. Ja noi, ne intrând în deprinderile Senatului, să 
amendnze proectele venite dela Cameră şi susținute de guvern, 
discuţiunile asupra acestui punct nu au avut ocaziunea să se 

afirme în toată gravitatea lor. | J 
Apoi la câte distineţiuni trebuie. să recurgi pentru ca să 

constaţi dacă legea e relativă la veniturile și cheltuelile Sta-“ 
tului în sensul articolului 33? Chiar în Anglia:se distinge 
după cum proectul de lege e în total relativ la impozit sau 
numai în parte, în mod esenţial sau incidental. Thonissen. 
comentând art. 27 belgian, după care s'a reprodus: art. român 
33, ne spune cu drept cuvânt că acest articol vizează numai 
legile financiare propriu zise, proectele al căror scop princi- 
pal, dacă nu exclusiv, e votul de venituri şi cheltueli, de pildă, 

Ă împrumuturile, impozitul, iar nici de cum totalitatea legilor 

a” căror aplieaţiune necesitează o cheltuială. Recunoaștem că 
din acest punct de vedere” aplicaţinnea art. 33 nu dă loc la 
mari dificultăţi căci distincţiunea de care ne vorbește Phonis- 
sen se face cu ugurință în practică, dar în tot cazul, din punct
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de vedere filosofic, diferenţa aceasta de tratament c-cu. totul 
arbitrară. O lege .organică a: cărei aplicaţiune împovărează 
Statul cu milioane e lăsată indiferent la iniţiativa ambelor 
eorpuri, pe când un proect financiar. de câteva mii de lei pe- 
riclitează Statul dacă Sar fi discutat mai întâi de Senat! Una 
din consecinţele art. 33 e grămădirea tuturor lucrărilor la 
Cameră, pe când Senatul îşi petrece timpul cu indigenate. 
Când. sosesc în fine proectele votate de adunare, Senatul e 
pus în dilema, sau să-și afirme existenţa, lui prin 'v”'un amen- 
dament, sau să aseulte.pe miniştri cari în interesul unei repezi 
promulgări insistă. totdeauna la votarea tale Quale, pentru ea 
să nu mai fie nevoie de reîntoarcere la Cameră. |. Se 

Imprejurarea că lorzii nu pot amendă procctele de legi 
financiare, a fost: utilizată de Camera comurielor:. în câteva 
rânduri prin următoarea stratagemă: Când lorzii se opu- 
„neau la votarea vreunei reforme organice, Camera comunelor 
inteveală această reformă în vreun proect de lege financiar cu 
totul străin de dânsa şi punea pe lorzi în alternativa sau de a 
vespinge întreg money bilul din pricină acelui. articol, dău- 
nând însă creditul publie, interesele Statului, sau să accepteze 
un bil împănat sau compus. Tactica aceasta a fost întrebuin- 
țată cu succes chiar de Gladstone la 1861. | a 

“In Statele-Unite, Constituţiunea proclamă că „toate bilu- 
rile cari crează impozite trebuese să pornească dela Camera, 
veprezintanţilor, cu toate acestea. Senatul poate să concurgă 
la ele, pe cale de amendamente“. Faptul că şi „Americanii au 

" găsit cu cale să imiteze în parte pe Englezi se justifică pe 
deplin având în vedere modul lor de constituire al Senatului. 

“In Elveţia, cele două Camere ale Adunării federale 
(amândouă elective) au de o potrivă egală competinţă şi ini- 
țiativă în aceste materii: m 

Dar în Eelveţia mai există şi o iniţiativă populară care 
constă în dreptul cetăţenilor de a fi consultaţi asupra oare- 
căror reforme legislative. Unele Constituţiuni elveţiene pre- 
văd chiar dreptul cetăţenilor, reuniți: întrun număr anumit, 

„de & formulă și propune o lege compleetă pe care Adunarea 
legislativă trebuie să. o supuie votului popular. Pentru revi- 
zuirea Constituţiei trebuie iscălitura a 50.000 cetăţeni: 

3958 | | . a
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ii „Iniţiativa populară“ spune E. N. Droz!) consistă întro 
cerere prezentată: de 50.000 cetăţeni elveţieni, care ax drept de 
vot şi care.reclamă adoptarea unui nou articol. constituţional, 
abrogârea sau modificarea articolelor determinate ale Con- 
stituţiunii în vigoare. Dacă pe cale de iniţiativă populară mai 
multe dispoziţiuni deosebite sunt prezentate pentrii a fi revi- 
zuite sau pentru a fi introduse în Constituţia federală, fiecare 
din ele trebuie să formeze obiectul unei cereri deosebite, 

In Italia 'doraneşte tot sistemul englez, dar Senatul ita- 
liaa se constitue prin numiri regale şi prin urmare în ce pri- 
veşte origina lui, 6.dependinte de Suveran. In privinţa pune- 
tului dacă Senatul italian are:san nu -drept. de amendare, 
chestiunea e viu controversată şi până astăzi nu şi-a găsit încă 
soluţiunea. Orlando susţine că ambele Camere au dreptul 
de amendament și de iniţiativă... a ae 
„Am văzut că în Anglia, în principiu, Coroana nu are . 
dreptul de iniţiativă a legilor. In ce priveşte însă money bilu- 
rile, ea e singură în drept:să le propună parlameniului.: Ca- 
mera comunelor și cu atât mai puţin lorzii mau nici un drept 
de iniţiativă în privinţa cererilor de fonduri pentru serviciile 
publice. Orice percepere de impozite, orice dispunere de banul 
public trebuie să vie Cabinetul să le ceară, justificând necesi- 
tatea lor, şi luând răspunderea în faţa ţării. Regăsim şi aci 
consacrarea tradiţiunilor: „Coroana cere, Comunele “acordă, 
lo zii își. dau asentimentul“, A ae 
25% Asă de. departe merg Englezii cu. respectarea. acestui 
principiu tradiţional, că Camera comunelor 'refuză orice pe- 
tiţiuni prin: cari sar cere afectarea vre-unei sume din fondul . 
publice la scopuri fie cât de lăudabile. Moate insistenţele în ma- 
terie de bani sunt lăsate ca. să se exercite numai asupra 
miniştrilor. a EI 

4 . - N a , 

, 

Pa 
„2% ȘI, PUTEREA JUDECĂTOREASCĂ +... + 

a 550. Noţiunea „puterii judecătoreşti. -—:: Montesquieu susţine 
că puterda judecătorească este. o putere deosebită, de celelalte 

(4. , . rr 
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') Apud. .Esmein, pag. 342, notă 4. iii!
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puteri ale suveranităţii naţionale. N oi păstrăm clasica împăr- țire a, puterilor, întrucât, după cum am văzut cea mai mare parte din doctrinarii dreptului “constituţional cercetează această putere ca fiind 0 ramură â puterii executive. Nu mai. revenim asupra argumentelor ce întâmpinăm din partea aces- tora din urmă. ae a 
în Constituţiunea noastră puterea judecătorească este cuprinsă în art. 36 care arată că „Puterea judecătorească se exercită de curţi şi tribunale, Hotărîrile şi sentinţele lor se pronunţă în virtutea legii şi se exceută în numele regelui“. Despre puterea judecătoarească se ocupă şi articolele „104 şi 105. E o deosebire fasă între aceste articole. In art. 36 se vorbeşte de instituirea puterii judecătoreşti şi de indepen- denţa su, cu alte cuvinte de principiul separaţiunei şi organ- nizârei puterii! judecătoreşti şi de condiţiunile în cari ea tre- buie să fie propusă spre a fi independentă. Articolele 104 şi 105 presupun puterea judecătorească, organizată şi ne arată rolul și atribuţiunile ei. : 

„Tu privinţa puterii judecătoreşti trebuie să facem. o distineţiure între judecarea propriu 2isă, juridicțiunea adică depărtarea obstacolelor de drept. ce întâmpină legea în apli- 
carea, ci şi între execuţiunea, hotăririi, care priveşte mai multi 
pe puterea executivă. In legca organică judecătorească, vom 
vedei că agenţii de execuţiune, portăreii, sunt mai mult agenţi ai puterii, executive, cărora li se dă ordine în numele Capului 
Statului, decât agenţi ai puterii judecătoreşti. Dacă însă şi eu 
ocaziunea unei executări se ridică vreun obstacol de drept, o. 
contestare de caracter judecătoresc, iarăşi trebuie să intervie 
puterea, :idecătorească, să îl ridice. - 
--- Puterea judecătorească, se manifestă prin funcțiunea juridieţională, adică prinir'o funcțiune deosebită, care se exer- cită de cătae diferiţii agenţi ai puterii, pentru stabilirea tu- 
turor situaţiunilor de drept subicetiv, pentru reparea unui „interes lezati). . îi IE 

Natura juridică a contenciosului, după cum constată și 

, 

Pa ama a za 

1) Duguit: op. cit., pag. 240. Hauriou :.Zes dlâments du contenticuz, | 
1963, pag. 36. a a a
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Hanriou este alcătuită din: o contestaţie; acceptarea de 'către 
părţi a instanţei hotărîte să reguleze contestaţia; şi un jude- 
cător public înaintea căruia să se desfăşoare instanţa şi care 
să. constate dreptul, -Juridicţiunea obiectivă constată -şi re- . 
pară violarea, legii. Astfel sunt: juridicţiunea represivă; ju- 
ridicţiunea reparatoare; juridicţiunea de anulare. D. Duguit 

„constată şi eu drept cuvânt, că funcțiunea şi puterea nu sunt 

sinonime. Pe când puterea, este un element constitutiv al su- 
veranităţii,. funcțiunile “sunt manifestările voinţei Statului, 

- aşă încât să producă un efect în domeniul dreptului. 
„551. Organizaţiunea judecătorească.— O problemă de drept 

public din cele mai grele şi mai viu discutate e cea.relativă 

la organizarea judecătorească. Cine zice organizare judecă- 
torească zice ordine. socială. Dacă. în orice. societate dreptatea 
e cel mai sfânt lueru al omului considerat ca individ şi Jus- 

tiţia este cea mai veche putere socială manifestată, cu atât 

mai: mult ea e lucru de căpetenie într'un Stat constituţional 
ca al nostru unde tribunalul este chemat a fi nu numai păzi- 

torul drepturilor private, dar şi garanţia libertăţilor publice. 
Când ne-am ocupat de sancţiunea Constituţiunei, am văzut 
că sunt mai multe feluri de garanţii, unele directe, altele in- 
directe. Justiţia e o garanţie directă şi mai ales la noi, unde 

am admis că ea poate să judece chiar constituţionalitatea 

legilor. 

A organiză tribunalele, va să zică a arătă care e e mijlocul 
de.a distribui justiţia, a arătă cine e în drept, competinte să 

zică: „acest lucru e al tău“. Judecătorii sunt cei chemaţi să. 
spună: ai depăşit limita dreptului tău. 

Misiunea judecătorului e foarte importantă şi foarte 
grea. Un procuror general cu ocaziunea deschiderii sesiunei 
judiciare arătă misiunea judecătorului prin cuvintele urmă- 
toare: „a căută adevărul, nu numai pe acel pe care. spiritul 

poate să-l descopere prin studiul continuu şi pacient al legii, 
dar încă şi pe acela care se ascunde în cele mai întunecoase 

„profunzimi ale inimei umane, în secretele pasiunei şi viciu- 
rilor sale; a lupta cu perseverenţă contra fraudei, spre â asi- 
gură triumful dreptului; a fi supus continuu instinctului 
pervers al omului, şi cu toate acestea a'şi păstră sufletul ne-
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atins. de sentimentul de indulgență sau: pasiune; a simţi: în “ 
sine-şi toate slăbiciunile şi a rămâne fără pată“, Din aceste 
cuvinte se. vede cât d6 grea e situaţiunea judecătorului, când 
în mijlocul tuturor influențelor politice, sociale, a relaţiunilor 
de prietenie şi mijloacelor de corupţiune el'trebuie să reziste 
şi să distribue justiţia. Faţă cu această grea sarcină a judecă: 
torului, mintea nu poate concepe un sistem de organizare ju: 
decătorească aşă încât să- nu prezinte nici o-parte-rea. Orga- 
nizarea puterii “judecătoreşti, ca orice: instituţiune - socială şi 
politică, ca tot ce este omenesc, va aveă imperfecţiuni pe cari 
nici odată nu vom reuși să le înlăturăm cu totul. Magistra- 
tura numită de puterea executivă, magistratura electivă, ema- 
naţiune directă a suveranităţii poporului; magistratura, elec- 
tivă, operă a unui colegiu electoral restrâns; arbitragiul; 
juriul civil de fapt asistat de unul sau mai mulţi judecători 
“de drept: iată deosebite închipuiri ale minţii omenești, în- 
cereate şi puse în practică în diferite State, dar cari toate au. 
inconvenientele lor. Sistemul ideal ar fi acela, cu ajutorul 
căruia magistratura. sar putea încredință: în: mâna celor ce 
dau garanţii de onestitate şi independenţă, de inteligenţă și 
cunoștința legilor. Judecă bine cine judecă potrivit cu legea, 
şi nu judecă potrivit cu legea decât cine o cunoaște. 

592. Prima lege care a organizat puterea judecătorească 
la noi, e anterioară Constituţiunei; ea e din 9 Iulie 1865, şi se - 
bazează pe. principiul -separaţiunei puterilor. Bazele funda- 
mentale ale acestei legi sunt-următoarele: afacerile de mică 
importanţă se judecă de judecătorul de pace; cele importante 
se judecă de tribunalele de întâia instanţă cu garanţia ape- 
lului la instanţa a doua de fond, numită Curte de apel, apoi 
drept de recurs în casaţiune când legea s'a violat. Judecătorii 
cari apreciază faptul şi aplică legea, se numesc de guvern şi. 
erau, după legea din 1865, amovibili; cei dela. Curtea de ca: 
sație numiţi tot de guvern, sunt însă inamovibili în baza 
unei legi speciale. Cu legea de organizare din 1865, ministrul 
justiţiei având în mâinele sale dreptul absolut de numiri, per- 
mutări şi înaintări, magistratura. şi. deci justiţia erau de. 
fapt, puse la disereţiunea puterii executive.. Am zis de fapt, 
căci vom vedeă că în drept, ministrul nu are să dirigă sau să,
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influenţeze acţiunea judecătorului. Mai se adaosă la aceasta 
şi împrejurarea că magistraţii erau puţin retribuiţi, şi se poate 
atunci uşor explică de ce magistratura nu s'a aflat multă 
vreme în adevăratele condițiuni de independenţă și capaci- 
tate, Cicerone vorbind de magistrați, îi recunoaște că sunt cei 
mai înalți funcţionari în Stat, dar adaogă că atât de mare e 
„onoarea cuiva de a presida la distribuirea justiţiei, şi a aveă 
în mână soarta. cetăţenilor, încât partea: utilitară, privitoare 
la remunerare, dispare cu totul, şi că după dânsul nici mar 
trebui să fie remuneraţi magistraţii. Thering arată cât de 
mare eră influenţa jurisconsultului la Romani, care din înăl- 

„țimile lui inalterabile: împărțea justiţia fără nici o preocu- 
„pare materială. | 

* Raționamentul lui Cicerone poate să-și fi avut tăriă 
lui în mijlocul societăţii celei vechi, dar spiritul și necesităţile 
timpurilor moderne sunt cu totul altele; astăzi fiecare își câș- 
tigă existenţa sa cu multă osteneală, şi într'o societate demo- 
cratică, tot omul trebuie remunerat pentru serviciile sale. Din 
cauza numeroaselor critici întemeiate ce se aduceau contra 
sistemului. de organizare al legei din 1865, modificarea ei eră 
“imperios cerută. Una din propuneri s'a făcut mai de mult de 
către repausatul Rosetti. Dânsul cerea reorganizarea puterii 
judecătoreşti pe bazele electivităţei. In expunerea de motive 

„a propunerii pe care a făcut-o în parlament, Rosetti atacă 
sistemul existent ca inconstiuţional, de oarece după art. 3k 
din Constituţiune,. toate puterile Statului emanând dela na- 
ţiune, puterea, judecătorească trebuie şi dânsa să aibă aceiaşi 
sorginte. Dacă magistraţii sunt numiţi de puterea executivă, 
atunci puterea judecătorească nu mai e emanaţiunea suvera- 

„nităţii naţionale, ci o funcţiune subordonată puterii executive 
“dela care emană, şi încredinţată unor persoane cu totul la dis- 
creţiunea ei. Cu chipul acesta autorităţile judecătoreşti în loe 
să formeze o a treia putere în Stat, nu sunt decât o ramură 
subalternă de administraţiune publică. Așă dar după Rosetti, 
magistratura, una din cele mai importante puteri în Stat, a 
fost rău exercitată, şi poate că toate hotărîrile pronunţate ar 
trebui să fie isbite de nulitate, ca fiind date de funcţionari 
„incompetinţi. Acest raţionament e greşit atât din punctul de
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vedere al textului, cât şi din punctul de vedere al. mecanis- 
mului constituţional. - . 

Mai întâi din punetul de vedere al textului. Constituţiu- 
nsa'nu ne spune nicăeri că puterea judecătorească e electivă; 
dacă aceasta ar fi fost intenţiunea constituanţilor, ar fi de- 
«larat-o expres ducă cum a făcut-o relativ la puterea legiui- 
Dare, Art, 36 ne spune numai că puterea jndecitârească; se 
exereită de curți şi tribunale. 

Că părerea lui Rosetti eră greşită, e art. 94 din Consti- 
înțiune: „Regele numește sau confirmă în toate funcţiu- 
mile publice“. Or, 'cei cari ' formează Curțile şi tribunalele, 
tiind fără îndoială funcţionari, ei. trebuie sau să fie nu- -. 
miți de rege, de guvern, sau chiar dacă admitem un moment ” 
principiul electivităţei, magistrați aleși încă ar trebui să fie 

„» confirmaţi de capul Statului. Această confirmare a magis- 

  
îratului ales 'se va face de sigur tot după un raport al minis- 
trului de justiţie. Cu alte cuvinte. revenim iarăşi la magis- 
tratura, dependinte de puterea executivă. A nu mai: supune 
pe magistratul ales la confirmare, ar fi a lipsi Coroana de una 
din prerogativele ce-i atribue Constituiţiunea. - 

Sistemul acesta nu e în contrazicere cu art. 31. Judecă- 
torul numit, deţine numai titlul funcţiunei dela guvern; Dut- 
icrea însă de a judecă, o deţine nu dela guvern, ci dela naţiune; 
paterea pe care o are el când judecă, nu-e altceva decât exer- 
cițiul suveranităţei naţionale. Dacă ar fi adevărat că magis: - 
tratul deţine puterea judecătorească dela reprezentanţii pu- 
terii executive, atunci, în drept, ministrul justiţiei ar puteă 
să dea ordine magistraţilor cum să judece, după cum minis- 
trul de interne dă ordine prefecţilor. Iată dar că şi din pune- 
tul de vedere al spiritului Constituţiunei, critica pe cate 
Rosetti o îndreptă legii nu e fundată. 
„558. Legea organizării judecătoreşti, — Actualmente suntem 

„Sub imperiul legilor următoare: Legea pentru judeciitoriile de 
ocoale din 30 Decembrie 1907, cu regulamentul ei din 15 Pe- 
bruarie. 1908, modificat la 29: Martie 1908; Decretul pentru 
determinarea ocoalelor şi reședințele lor din 17 Aprilie 1908; 
Legea pentru organizarea judecătorească din 24 Martie 1909. 
Prin art. 67 şi urm. 'se înființează un Consiliu superior al
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magistraturii cu a cărui confirmăre :magistratul poate deveni 
inamovibil; - magistraţii stagiari trobuie să: treacă. îniintea 
unei Comisiuni un examen de capacitate. Acest examen tre- 
buie. să-l treacă şi judecători de ocoale; el este cerut și pentru 

a puitea fi numit procuror, șef de parchet, procuror de see: 
țimhe | sau judecător la 'un tribunal de judeţ. „ ii 

| Prin urmare actuala bază a numirii în magistratură pare 

a fi examenul. Cu toate acestea influenţele politiec se. pot 
resimţi şi încă în mod foarte puternic prin faptul că minis- . 

trul are putinţa de a alege pentru înaintare în: gradele erar- 

hice, fără a fi obligat să țină socoteală de vechimea magis- 

tratului, 
504, Electivitatea magistraţilor. - — Să ne întrebi acum: 

electivitatea este ea recomandabilă?. Intre sistemul. numirii 
şi cel electiv, eare e mai bun? Mă pronunţ contra elecii vității 
magistraturii. Electivtatea nu e un. mijloe bun 'de a asigură 
magistraturii îndeplinirea. scopului său. Tribunalele - dat un 
Stat; nu au să reprezinte nici majoritatea, nici minoritatea; 
magistratura reprezintă legea; ea trebuie să ne spună -ce-e 
drept, ce e legal şi ilegal. In chestiunile de judecată nu e.ca 
în afacerile de acţiune politică sau de legislaţiune unde e 
admis principiul că majoritatea dirige şi decide; în ordinea 
politică să presupune că mai mulţi se înşală mai anevoe decât . 
mai puţini;- în cestiuni de judecată din contră, unul poate. 

. triumfă de și majoritatea 'sau unanimitatea e contra lui. Ma- . 
joritatea alegătorilor poate:să ne determine persoana cea mai 
aptă din purct de vedere technic care să ne reprezinte, pe: 
deputat sau pe senator; într'o chestiune de drept însă, ma- 
joritatea alegătorilor nu e în stare să nie spună care e cel mai 
bun Judecător. Dacă e cevă care se potriveşte mai puţin cu 

misiunea judecătorilor e tocmai caracterul  representativ. 

Membrii reprezentaţiunei naţionale trebuie să se inspire dela 
nevoile, credinţele alegătorilor cari 's-au trimis, fără să uite | 

negreșit şi interesul general; judecătorul trebuie din contra, 
să ignoreze orice emoţiuni şi “interese, să nu reprezinte decât 

legea, justiţia. Îm starea în care se găseşte societatea actuală, 
Ştim prin ce mijloace, de multe ori imorale şi nepermise de 
lege, se obţine încrederea alegătorilor. Judecătorul nu trebuie



  

  

681 

să se „pună într'o: parte sau alta a balanței; el are datoria de 
a, ţine justiţia în afară de consideraţiuni. de majoritate şi mi- 
noritate. De multe ori se întâmplă că întrun. Stat constitu- 
țional, unde acţiunea politică e în mâna majorităţii, majori- 
tatea să abuzeze de dreptul său, şi să facă legi arbitrare, in- 

„. constituţionale. Dacă şi judecătorul care are să aplice legea, 
va fi reprezentantul „majorităţii, totdeauna el va fi în acord 

cu majoritatea şi nu vom mai aveă în magistratură o garanţie 
contra: puterii legiuitoare abuzive. Puterea, executivă, la adă- 
postul unei majorităţi docile ar violă cu impunitate legile, în 
interesul partidului. Judecătorul chemat a se pronunţă asu- 
pra acestor călcări de lege, ar ezită între interesul majori- 
tății al cărei reprezentant e şi dânsul, şi între dreptul părţii 
lesate. Cu chipul “acesta magistratura n'ar fi: garanţie nici 

contra abuzurilor puterii executive. Se poate însă răspunde 
la această obiecţiune că judecătorul fiind odată ales, numai 
e reprezentantul majorităţii; el e. reprezentantul tuturor, e 
organul legii. In pură teorie afirmaţiunea e fundată; aşă. ar 

tech să fie. Da, ar.trebui ca judecătorul ales, să-şi aducă 
aminte de acel personaj dintr'o operetă, în care judecătorul 
petrece cu mai mulţi prietenii şi se dă, la tot felul de veselii, 
până la un moment dat, când punându-și toga, exclamă: nu 

mai cunosc. pe nimeni! — Acestea sunt însă deziderate ale 
teoriei. În fapt, e cu neputinţă să presupunem aceasta. Ju- 
decătorii sunt şi ei oameni. Perioada electorală, deşi trecută, 

ei vor continuă totuşi să ţie seamă de legăturile de simpatie 
şi recunoştinţă ce le au către alegătorii lor, precum și de resen- 
timentele contra celor ce i-au combătut. In dorința de a putea 

obţine din nou voturile, ei vor căută, ca şi deputatul, să me- 

najeze pe acei cari pot să le asigure triumiul în viitoarele 
alegeri. - ' 

Eligibilitatea magistraturei înseamnă triumful opiniu- . 
nei Publice în chestiuni de legalitate, de drept şi nedrept, 
chestiuni în cari opiniunea publică e un rău judecător. Ma- 
gistratul ales ar fi imagina opiniunei publice, schimbător şi 
inpresionabil ca şi dânsa, ea şi majorităţile parlamentare. 

Dar judecătorul trebuie să fie mai presus de impresiunile şi 

" interesele momentului; el trebuie să fie călăuzit de convin- 

s:
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gerile lui. luminate şi neclintite iar nu de opiniunea publică 
efemeră și inconstantă. Eligibilitatea ridică pe judecător din 
liniştea cabinetului său, și'l duce într”o lume de agitaţiuni. 
Judecătorul care trebuie să caute 'să împace lumea, să îndul- 
cească relaţiunile între cei din societate, el, devine cel dintâi 
iuteresat la alimentarea a mulţime de intrigi şi zizănii ca să-şi 
asigure! succesul. Dacă sistemul electoral politie e eriticat 
pentu că.dă loe la violenţe materiale şi morale, la solicitări 
și transacţiuni, cu atât mai funestă ar fi o lege organică jude- 
câtorească care ar înlesni și provocă asemenea fenomene. - 

Sa propus de unii o rest rângere la sistemul eleetivităţii, 
şi sa zis: alegătorii chemaţi să aleagă pe judecător, să, nu 
fie aşă de numeroşi” ca alegătorii pentru Cameră sau Senat, 
ei să se constitue nişte colegii restrânse, alcătuite din tot ce 

"țara posedă mai luminat, de pildă, din reprezentanţii barou- 
lui, din profesorii de drept și din magistraţii eu vechime. 
Sistemul prezintat în aceste condițiuni 'n'ar putea să ne dea | 
rezultate bune; el nu ar înlățură nici solicitaţiunile, nici favo- 
rurile. Dacă numai câţiva inşi sunt chemaţi să aleagă, atunci 
nu facem decât să înlocuim aprecierea ministrului responsabil, 
prin aprecierea mai multora cari nu sunt responsabili, Apoi 
în asemenea caz Sar violă în adevăr art. 31, căci sar crea un 
fel de castă, şi magistratura mar mai fi emanaţiunea întregei 
naţiuni. Cu ce drept şi în numele cărui principiu trei sau cinci 
„advocaţi' iresponsabili, dintwun oraş, -ar avea privilegiul să 
impună pe aleşii lor ca judecători. populaţiunăi rurale şi ui- 
bane? Astăzi înaintarea'e în mâna ministrului de justiţie, dar 
acesta, responsabil, e reprezentantul unei majorităţi, am putea 
zice al întregei ţări. i 

Sa făcut un început prin crearea concursului şi a Con- 
siliului superior al "magistraturii, care se prevede în ac- 
_tuala lege. i 

“ELECTIVITATEA MAGISTRAȚUREI IN STATELE-UNITE 

095. Electivitatea magistraturei e admisă în unele can- 
toane elveţiene şi cele mai multe din Statele-Unite. Ea a apărut 
Pentru prima oară în America, la 1777. Statul New-York a
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adoptato de abiă la 1846. E interesant să vedem dacă experi- 
enţa Statelor-Unite justifică. sau nu realitatea iînconveniente- 
lor pe cari le-am semnalat. Ei bine, Americanii niu se felicită de 
sistemul electiv. Sa dovedit că alegătorii nu ştiu niciodată să 
aprecieze cunoştinţele teenice, judecata matură a candidaţilor, 
şi că mai întotdeauna reuşesc la alegeri avocaţii medioeri şi 
tară scrupule morale. Până la 1846 în statul New-York nu se 
petrecuse nici un scandal în magistratură; deodată cu electivi- 
tatea decăză și. nivelul moral al magistraturei.. Mituirea. de- 
veni cel mai eficace mijloc de. a,câștigă procesele; judecătorii 
inculţi. și imorali degradară. întratât magistratura, încât la 

:1873, în nrma mai multor abuzuri revoltătoare, cei mai dis- 
tinși membri ai baroului din New-York, în număr de peste 
700, votară aproape în unanimitate o rezoluţiune prin care 
cereau desfiinţarea electivităţei şi supresiunea acelor antre- 
prize negustoreşti, care se însărcinează cu scoaterea judecă- 
torului din urnele electorale. In multe din Statele Americei, 
unde eră admis sistemul electivităţei, sa revenit la sistemul 
numirei, : 
„i earaeteristie faptul că degradarea. magistraturei sa 

resimţit şi în corpul avocaţilor. Printrun fel dee solidaritate 
organică, avocaţii sunt mai totdeauna la înălţimea magistra- 
turei, şi de fapt în America, niciodată nu sau văzut prote- 

„Sioniști mai. incapabili decât sub electivitate. 
Dacă magistratura continuă şi astăzi de a fi electivă, în 

cele .24 de State ale Uniunei americane, cauza principală e 
rezistenţa puternică pe care o pun însăşi alegătorii, contra 
sistemului numirei. In adevăr, modificarea sistemului actual 
ar privă pe alegători de o prerogativă care le dă astăzi ocazie 
să obţie dela candidaţi avantagii de tot felul în schimbul: vo- 
turilor lor. Apoi în afară de mari electori, cari au interes la 
menţinerea statului quo, mai e şi o întreagă clasă a candida- 
ților şi aspiranţilor medioeri, cari sub sistemul numirei, cu 
greu ar izbuti ca să obţie vreo funcţiune judecătorească, 

Electvitatea magistraturei, zice Mill, este cea mai peri- 
culoasă greşală ce poate comite o democraţie. 

In Anglia magistraţii sunt impuşi mo ralmente la înaltele 
lor situaţiuni de către membrii baroului. În Anglia numai acela
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care s'a remareat în barou. poate să ocupe slujba de -judecător: 
In Statele-Unite magistratura este deci disereditată din: cauză 
că izvorul de justiţie. este necurat; justiţia este coruptă. Jude. - 
cătorii federali americani sunt mai curaţi; judecătorii Statelor 
nu au însă plenitudinea de cinste. Judecătorii din anumite 
state americane sunt bănuiţi că cedează influențelor externe; 
au îost cazuri în America când judecătorii au fost cumpăraţi | 
şi sau făcut culpabili de denegare de dreptate. Tweed Ring — 
raportează. Bryee!) atunci când eră stăpânul cetăţii New-York 
şi Jefuiă finanţele publice, a găsit de cuviinţă să pună, pe 
scaunele justiţiei complici care puteau. să năbuşe anchetele 
deschise în potriva nelegiuirilor: lor, Sistemul elecţiunilor po- . 
pulare pentru termenul de scurtă durată le-au dat mijlocul să. . 
o facă;. şi, prin urmare, sau fost numit judecători nişte oa- 
meni de docuri, stâlpi de cafenele, attorneys mizerabili ai 
tombelor?), aventurieri cari neavând nici o situaţiune onora- 
bilă, depindeau cu totul de pationul lor. Nefiind aleşi decât 
pe opt ani, aceşti indivizi erau.obligaţi să asigure realegerea 
lor printr”'o statornică servilitate a şefilor de partide. Ei nu 
țineau nici o socoteală de opiniunea publică, căci ei erau dejă 
excluşi din “societatea care se respectă; darea lor în judecată 
nu le insufla nici o teamă, pentrucă legislatura de stat, pre- 
cum şi maşinăria, cetăţii intrase în mâinile stăpânilor lor. Eră 
inatil să se pretindă unor asemenea oameni care nu aveau 
teamă de Dumnezeu, nici de oameni, ca să reziste tentaţiunilor 
ce le ofereau capitaliştii şi puternieile companii“. 

“O asemenea caricatură, să împartă justiţia! Sentinţele 
„cele mai monstruoase, au fost pionunţate de către aceşti jude- 
cători. Ca o bandă de tâlhari sunt deserise de către Bryce 
creaturile judiciare ale şefilor de partide şi ale companiilor 
în America. e a 

596. Sistemul .arbitragiului. -— Să zicem acum câteva, cu-. 
vinte şi asupra unui alt sistem, şi anume asupra arbitragiului. 
Sistemul arbitrilor. pare la prima vedere natural. E este însă 

:) Op. cit., pag. 374. 
ni *) Se numeşte Zombs închisoarea din Now-Yorl, în jurul căreia 

se învărtese avocaţii de al doilea, ordin în speranţă de a culege câteva 
„ apărări,
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nepractie,. Poate fi util, în mod excepţional, în anumite cazuri, 
dar e imposibil să-l recunoaștem ea principiu general, de drept 
comun. Nu totdeauna, părţile sunt în poziţiune să-şi aleagă cu 
înlesnire arbitri, şi chiar atunci nu totdeauna e bine ca să 
lăsăm părţile libere să facă aceasta. Mai întâi, arbitrii cer o 
remunerare, şi toţi acei cari au procese şi nu pot remunera pe 
arbitri, ar trebui să zicem că sunt lipsiţi de judecători. Distri- 
buirea justiţiei încetează de a mai fi o funcţiune socială, şi 
noi ştim că cea mai esenţială funcţiune, prima îndatorire a 
societăţei şi Statului, e tocmai distribuirea Justiţiei. Ar fi cam 
acelaş lucru ca supresiunea şcolilor publice şi lăsarea învă- 
țământului la bunul place al particularilor. Apoi, hotărîrile 
date de arbitri trebue negreşit să aibă un caracter oblisator, 
imperativ. 'Trebuese mijloace de constrângere în cazul când 
cei condamnaţi ar refuza să dea supunere acelor hotărâri. Ei 
bine, în sistemul arbitragiului, cine are să dea, caracterul obli- 
gator hotărîrilor 'coridamnatorii? Arbitrii numiţi de: părti 
sunt simpli particulari; ei nu deţin nimic dela puterea socială. 
Va să zică, chiar în sistemul arbitrilor ne trebuie instituită o 
magistratură specială, care să dea caracterul executiv hotă- 

„xîrilor arbitrilor, care să exămineze dacă aceste hotărîri sunt 
conforme cu legea, cu ordinea publică. Apoi arbitragiul nu 
S'ar înţelege. decât în materie civilă şi comercială.:In materie 
penală, atunci când procesul se desbate între particular şi 
societate, reprezentată prin ministerul public, partea, civilă 
şi deliquentul să delege câte un arbitru special, care să judece 
crima. Chiar cazurile excepționale în cari arbitragiul e posi- 
bil și recunoscut de lege ca util, tind a fi restrânse din ce în 
ce. Aşă de exemplu, noul cod de comerţ, a suprimat juridie: 
țiunea arbitrilor pe care vechiul cod o inștituilă în matejie de 
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. contestaţiuni dintre tovarăşi. gpuâe E 
“957. Sistemul juriului. -— S'a mai propus sistemul insti-. 
tuirii juriului. Precum în materie criminală Juriul se pronunță 
asupra inocenţei -şi culpabilităţei acuzaților, precum şi în 
materie corecțională ar trebui să se pronunţe tot juriul — căci 
dacă juriul e o bună instituţiune, pentruce sar acordă mai , 
multă protecţiune criminalilor decât simplilor delieuenţi, care | 
sunt judecaţi cu rigoare de un tribunal întocmit din judecă- 

*
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tori obicinuiţi a vedeă înaintea lor tot oameni culpabili — 
tot astiel s'a zis: trebuie să admitem principiul juriului şi în 
materie civilă. In orice proces surit două chestiuni de judecat: 
întâi o chestiune de fapt, adică; determinarea, stabilirea fap- 
telor produse de către o parte şi cealaltă, şi al doilea, chestiu- 
nea de drept, aplicaţiunea, legii. Pentru soluţiunea, chestiunei 
de drept, am aveă instituită o' magistratură specială, a Sta-. 
tului; pentru judecarea chestiunilor de fapt, am aveă, juriu. 
Chestiunile de fapt nu cer multă ştiinţă; ele cer mai mult ex- 
perienţă. Chestiunile de fapt variază dela un moment la altul; 
deci şi judecători cari le apreciază trebuie să varieze. Acest 
sistem e admis în Anglia. 

598. Origina juriului englez. — T: caracteristie faptul că 
dacă studiem origina juriului în Anglia, găsim că el nu sa 
înfiinţat; nici cu scopul politie, de a împărtăși poporul la ad- 
ministrarea justiţiei, nici pe motivul că crimele interesând 
societatea, e natural ca juraţii să fie cei mai buni judecători. 
Juriul în origina lui ma fost. nici politic, nici penal, a fost 
un juriu curat civil, ai căror membrii erau aleşi dintre cei cu 
cunoştinţe speciale în materie, un fel de experți-martori. In . 
urmă se chemau alături cu aceștia, alţi martori propriu zisi, 
până când sa ajuns a se separă cei dintâi întrun corp care 
să judece depoziţiunile celor din urmă. . 

In privința numărului de doisprezece juraţi, explica- 
țiunea cea mai general acceptată în Anglia e că sa adoptat 
acest număr, de oarece este conform tradiţiunilor biblice, pro- 
fund înrădăcinate la Englezi. În adevăr, doisprezece profeţi; 
doisprezece apostoli; doisprezece exploratori în Canaan; pe 
12 pietre e clădit Ierusalimul: ae | 
„** Lă Englezi se cere unanimitate de 12 voturi; în diferitele 

a 

state Americane majoritatea variază. a 
"959. Juriul la Români. — Juiiul a funcţionat mult timp și 

la noi, cu deosebire în 'măterie de judecată privitoare la re- 
vendicări şi'la divorţuri. - i 

-- Studiind Zakonicul lui. Ştefan Dușan!) Haşdeu află în „Yechea  legislaţiune - sârbă: colicepţiunea - juriului; - origina. 

1) Arh. istorică, III, 145.
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juriului Hașdeu o află la Romani, şi anume la societatea 
avvală a Romei primitive. Publicând un hrisov al lui Ştefan 
cei mare Haşdeu găseşte că la Români a funcţionat juriul în 
modul următor: „şease juraţi pentru cauze mici, susceptibile - a fi revăzute prin un alt jurii, compus din numărul dublu 
de doisprezece; doisprezece Juraţi pentru cauze intermediare, 
susceptibile de a fi revăzute printrun alt juriu compus din 
numărul dublu de douăzeci şi patra; douăzeci şi patru juraţi 
pentu cauze mari sau acelea în ultima instanţă; juraţii, spune 
Haşdeu să fie de potriva acuzatului, de exemplu preoţi pentru 
preot, boeri pentru boer, femee pentru femee. Tot Haşdeu pu- 
blică în Arhiva istorică mai multe documente cari ne dove- 
-desc existenţa juriului la noi. Aşă e hrisovul lui Vlad Ţepeş 
1490 Ianuarie 7; Mihâi Vodă 1586 Octombrie 12; Neagoe Ba- 
sarab 1514 Maiu 8; Petre cel Şehiop 1560 Iunie 21; Ştefan 
Surdul 1591 Octombrie 1; Simion Movilă 1601 Aprilie 30; 
Matei Basarab 1639 Octombrie 30. 

560. Critica. sistemului juriului. — Am crezut altădată, că 
sistemul juriului civil ar fi o bună organizare judecătorească. 

„O mai îndelungă experiență m'a făcut să revin asupra acestei 
idei. Este adevărat că sistemul juriului are avantajul de a 
temperă arbitrarul judecătorese „Ceeace face excelența jura- 
ților, spune d. Esmoin!), este faptul că ci sunt judecătorii 
cei mai independenţi care se pot închipui. Judecătorii de 6 
zi său de o oră, îndeplinind o sarcină şi necăutând o demnitate, 
ei nu au nimie de temut şi nimic de nădăjduit, nici dela pu- 
terea executivă, nici dela popor. Simplii cetăţeni care, mâine 
sau astăzi vor reveni la treburile lor, vor simţi mai vie puterea 
dreptului individual şi mai bine încă, decât jurământul pe . 
care îl vor face şi care le-a dat numele, acest sentiment vor 
face din ei cei mai credincioși interpreţi ai legei. . 
= Juriul civil implică însă distragerea cetăţenilor dela ocu- 
paţiunile lor zilnice; astăzi când timpul e. scump, cetăţenii nu 
se dau îndărăt dela întrebuinţarea oricărui mijloc, spre a.se 
sustrage dela obligațiunea de-a fi jurat. Juriul ne-ar oferi co 
e dreptul o magistratură mai independentă faţă cu puterea, 

  

1 Esmein: Drvit constitutionnel, pas: 427, -
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executivă, dar juriul un e nici el în afară de orice influenţe. 
Apoi e o deosebire mare între chestiunile privitoare la ce e 
bun şi ce e rău, şi chestiunile privitoare la ce e just şi injust. 

Simţimântul moral de bine şi rău se desvoltă: în individ mai 

uşor decât noţiunea justiţiei, legalităţei. Intr'un stat, majori- 
tatea cetăţenilor, chiar lipsiţi de cultură, pot să distingă mo- 
ralul de imoral, binele de rău: juraţii prin urmare pot fi buni 
judecători în materie criminală, corecțională şi politică. Din 
contră, în materie civilă şi comercială nu sunt chestiuni de 
bun smţ, de sentiment; acolo chestiunile de fapt sunt aşă de 
întrelănţuite cu problemele de drept, încât aprecierea lor ne- 
„cesitează oameni cu cunoștința legilor, cu spiritul juridice for- 
mat. Chiar instituţiunea judecătorilor comerciali, cari nu sunt 
decât tot un:fel de juraţi, s'a dovedt în practică inutilă şi 

dăunătoare; ea a fost suprimată în Italia. 
561. Inamovibilitatea magistraţilor. — Odată numirea fă- 

cută, naşte întrebarea: judecătorul să fie el amovibil or să pre- 

ferăm sistemul inamovibilităţei? Inamovibilitatea constă în 
dreptul de a nu fi strămutat, suspendat sau revocat de puterea 
"executivă. Inamovibilitătea, asigură magistratului indepen- 

denţă faţă cu puterea executivă, punând-o în afară de capri- 
ciile guvernelor şi de influenţele. luptelor dintre partide. Ea 
ridică demnitatea şi valoarea morală a judecătorului, şi face 
din mâgistratură o adevărată putere în Stat. Graţie inamovi- 
bilităţei, judecătorul dobândeşte experienţă, îşi formeză spi- 

ritul juridic şi interpretarea legilor devine constantă. Inamo- 
vibilitatea există în Franţa, Englitera, Belgia, Italia. Din 
acest punct de vedere, Thonissen are dreptate când zice: ina- * 
movibilitatea judecătorului e o axiomă care nici n'are trebu- 
inţă să măi fie demonstrată. Inamovibilitatea însă trebue cu 

cireumspecţiune aplicată, căci în altfel, la adăpostul ei, sar 
perpetuă ignoranţa, indolenţa şi parţialitatea. Inamovibili- 
tatea nu trebue acordată decât atunci când judecătorii au dat 

dovezi netăgăduite, că posedă în adevăr calitățile morale și 
intelectuale indispensabile unui bun judecător. In Italia ju-. 
decătorul devine inamovibil după trei ani de exerciţiu. 

Contra inamovibilităţei s'au adus diferite obiecţiuni, 
dintre care unele sunt foarte întemeiate şi anume următoarea:



  

"689 

judecătorul sigur de funcțiunea sa, devine rutinar, pierde 
orice pasiune de studiu, şi cade întro stagnaţiune intelectuală 
intovărăşită de nepăsare şi indiferentism moral. Ştiindu-se 
numit pe viaţă magistratul war puteă, după bunul lui plae 
să se pună în dezacord cui morala; cu Justiţia şi cu guvernă- 
'mântul politie al ţării sale: 'Toţi magistraţii pe lângă pedep- 
sele din Codul penal în caz când se abat dela datorie, abu- 
zează de autoritate sau e mituit, sunt pasibili de anumite pe- 
depse disciplinare pe care le pronunţă actualmente Consiliul 
superior al magistraturei. a 

Regulamentul organic conţine principiul inamovibili- 
tăţei, dar el nu s'a aplicat niciodată: în practică. 

Pentru ca inamovibilitatea să fie o adevărată garanţie 
de independenţă faţă cu celelalte două puteri ale Statului, ea 
ar trebui înscrisă în Constituţiune; în altfel], camerile ordi- 
nare-vor aveă în tot momentul dreptul şi posibilitatea să revie. 
asupra ei; puterea judecătorească rămâne la, disereţiunea celei 
legiuitoare. a ” i 

3235
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| 562. „Rrepr &zintaţiunea naţională e organul: prin care s0- 
cietatea: politică își manifestă voinţa sa. Reprezintaţiunea na: 
țională trebuind să :reproducă cât mai sincer această voinţă, 
alegerile trebuese să fie libere. Reprezintaţiunea naţională 

fiind oglinda în care să se reflecteze națiunea, ştim că, oglinda 

cea mai bună e cea mai curată, cea care ne prezintă imagina 
originalului fără pete. 

Art, 32 al. p zice: „Reprezintăţiunea naţională se îm- 
parte în două Adunări: Senatul şi Adunarea deputaţilor“. 
Pentruce reprezintaţiunea naţională e încredinţată la două 
autorităţi? Pentruce art. 32 consacră, după o veche formulă, 
sistemul numit bicameral: şi înlătură sistemul unicameral?! 

-Iată o chestiune de drept publice iarăşi din cele mai discutate. 
Sunt argumente .foarte puternice pentru amândouă siste- 
mele. Care din amândouă ne prezintă cele mai puţine incon- 
veniente? Care răspunde mai bine scopului sistemului consti- 
"tuţional parlamentar? In statele unde funcţionează sistemul 
bicameral, ori de câte ori a fost vorba de însăşi organizarea! 
politică a Statului, sa admis sistemul unicameral, reprezintat 

prin Constituantă. În momente grave solemne, se cere uni--- 
tate de vederi şi promptitudine, se cere o singură forţă care 
să lucreze cu tărie şi repeziciune. După: ce constituantă $ şi-a 
-Spus cuvântul şi rămâne să se aplice şi desvolte prin legi or-
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dinare principiile fundamentale stabilite, . atunci naşte con- 
„ troversa: ce sistem trebueşte admis? bicameral sau o singură 
Adunare? 0 a 

In Englitera e admis sisteniul bicameral, dar când-a fost 
vorba de a se face o revolăţiine politică Şi socială ea cea dela 

-1640, Camera lorzilor a dispărut pentru moment. In America, 
pe tând Statele-Unite erau revoltate contra Iingliterei, nu 
aveam decât -o singură Cameră, -Mai' târziu, după reorgani- 
zarea politică din 1787, avem. două. Camere. In. Franţa, când 

"izbucni revoluţiunea cea mare,. la 1789, cele. trei ordine cari 
formau Statele generale, se transformară îrita'o singură Adu- 
nare: lAssemblee nationale, care reprezintă unitatea naţio- 
nală. Toemiâi în 1795 puterea legiuitoare: se împarte în două 
ramuri: consiliul celor 500 şi consiliul bătrânilor. Chiar la noi . 
Ja 1866, când a fost vorba de a se organiză ţara din punct de 
vedere politic,- vedem funcţionând. o “singură Cameră con- 
stituantă, a ai E 

„568, Sistemul unicameral! şi bicameral, —. Cei care susţin 
sistemul unicameral: se „bazează - pe: următoarele argumente: 
xeprezintaţiunea' naţională fiind_expreşiunea_ suveranităţii, e 
indivizibilă, şi prin urmare hu;poăte fi exercitată de. două 'cor- 
puri. În adevăr, reprezintaţiuiea: 'naţională e indivizibilă în 
senşul că ultimul ei cuvânt, voinţa ei, trebue să fie una, dar 
elementele cari. contribue la formâţiunea acestei voințe sunt 
susceptibile. de diviziune. Voința omului e:una, dar organele 
cari contribue la. formarea şi manifestarea ei, sunt diferite. 
Cugetarea necesitează concursul 'a o mulţime de organe fisio- 
logice, fiecare cu  atribuțiuni diferite, dar convergând spre 
naşterea, unei cugetări indivizibile. După cum justiţia e una, 
deşi: sunt: două grade de jurisdicţiune, tot astiel şi voinţa, na- 
țională ca să se manifeste, poate presupune. existenţa, mai mul- 
tor organe, cari dâu ca. rezultantă: legea, :expresiune indivizi- 
bilă a voinţei -ţărei.. Reprezintaţiunea naţională e dar indivi-. 
zibilă în expresiunea ei; însă organele care o formează pot fi 

"diferite, - „ a a , 
„Se susține că Senatul e inutil, căci-o mulțime. de.legi 

- admise de Cameră. sunt, votate. şi. de Senat, fără nici o:modifi- 
care; se cauzează astfel, fără nici un folos, o întârziere în pro-. 

a. 

i
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mulgarea -legilor.. Sistâimul bicameral e o cauză de lâncezire 
în- mersul afacerilor, - - 

__ "Trebue să recunoaştem că această biecţiune e în parte: ” 

întemeiată; dacă pentru unele legi de puţină importanţă Se- 
natul nu face decât serviciul 'unui biurou de înregistrare, şi dă 
lo6 la-0 întârziere, în schimb însă, pentru majoritatea proee- 
telor de legi, acest: defect al:sistemului bicameral e toemai un: 

avantaj al său: Cu.v singură Cameră, afacerile sar expediă 
prea, repede, legile sar votă cu prea multă uşurinţă; în sis-: 

_temul:bicameral, -legile având nevoe să fie::discutate şi în. 
celalt corp, se câştigă timp pentru o-mai matură cugetare. ln-- 
taziasmul momentan de care poate a fost însufleţită votarea. 
urgentă în primul corp, are timp să se răcească şi să lase loc: 

.la..0 serioasă cercetare obiectivă. In sistemul bicameral, : se  pa- 

ralizează voturile prin surprindere. -u 

„ R nefundată-şi obiecţiunea, că Sar. fi creind două cor-- 

puri ostile. Inte Cameră şi Senat se Yor naşte de multe ori. - 
- diverginţe,: ceeace însă nu ne îndreptăţeşte să, cerem supri- 
marea unuia din cele două corpuri, căci ar trebui să suprimăm: 
şi Curțile de apel sub pretext că ar îi ostile Tribunalului. 

Dar se pretinde că ostilitatea ar aveă de efect î îngroparea. 
legilor î în 'cartoanele Senatului, sau respingerea lor, parali- 

zându-se astfel succesul reformelor. E adevărat că în teorie: 
„se pot imagină cazuri în cari '0 lege votată de unanimitatea. 

Camerei, să cadă la Senat chiar cu un singur vot. Aşă de- 
„exemplu: 30 de senatori să paralizeze votul a 140. de deputaţi 
şi a 29 senatori. În această hipoteză negreşit că obiecţiunea e- 
fundată, dar-cazul nu e probabil. Majorităţile celor două cor- 

„puri aparţinând aceluiaşi partid politie, vor fi supuse cam 

aceloraşi înrâuriri şi chiar în hipoteza când Senatul ar moi-- 
mântă-cu rea, credinţă, legile venite dela, Cameră, sau mar voi 

„să primească o reformă salutară, singurul inconvenient care: 
ar. rezultă din aceasta, ar fi întârzierea cauzată prin dizoi-- 

varea, Senatului şi facerea unui apel la ţară. ' : 
O obiecţiune, care însă este inaplicabilă la ţara noastră e. 

- următoarea: Senatul fiind bazat pe un principiu de organiza- 

țiune socială, fiind reprezentantul” aristocrației de naştere sau 
plutoeraţiei, se e violează principiile democratice, .se favorizează.
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«diferenţiarea pe clase; se separă; interesele aristocrației: de acelea ale ţărei întregi, punându-le chiar în opoziţiune unele 
"eu altele: La noi. Senatul având „aceiaşi origină democratică ca şi Camera, obiecţiunea aceasta: e, cum am zis, inaplicabilă; 
nu se poate zice că prin sistemul bicameral se creează şi men- 
ţine clase privilegiate în Stat. Dacă totuşi punem oarecari .con- 
dițiuni deosebite în .persoana eligibilului și alegătorilor. la 
Senat, aceasta nu o facem decât cu scopul de a aveă un corp 
care să reprezinte tradițiunea,; experienţa, ordinea şi conser- 
varea, faţă cu adunarea deputaţilor care reprezintă mai mult 
principul mobilităţei opiniunei publice.. In Englitera critica 
aceasta îndreptată contra. siştemului bicameral e fundată, 
pentrucă acolo Camera lorzilor are cu totul altă origină decât 
Comunele. . . i 

In fine o ultimă obiecţiune a sistemului bicameral a fost 
susținută în Constituanta noastră dela 1866, zicându-se că el 
nu e conform cu. tradiţiunile noastre şi că Senatul nu. ne-a 

“apărat. de loviturile de Stat: a 
„La această obiecţiune răspundem că organizaţiunea noa- 

stră politică actuală nu se mai potriveşte cu cea veche și.aşă 

"fiind, nu se mai pot invocă în această privință tradiţiuni 
istorice cari:nu mai sunt conforme cu spirtul: noului -regim 
politic, constituţional-parlamentar. Că Senatul nu e totdeauna 
un adevărat control, că: şi cu dânsul se pot comite excese de 
puterea executivă, lovituri de Stat, aceasta nu ne dovedeşte 
că fără dânsul nu sar comite excese şi.mai mari. n, 

DC4. Să rezumăm acum argumentele ce se invoacă de 
partizanii sistemului bicameral. i a 

Sistemul bicameral oferă un control mai eficace contra 
puterei executive. Mai greu îi vine guvernului să și formeze 
şi să menţie o majoritate în Cameră şi Senat decât numai în 

* Cameră. Se dă posibilitate presei, ca în intervalul de. timp 
ce separă fatalmente discuţiunea din cele două corpuri, să 

- studieze şi să discute proectele de legi. Când ne-am ocupat de 
libertatea presei; am spus atunci că presa e esenţială regi: 
mului constituțional, de oarece ea nu are numai o misiune cul- 
turală în societate dar are şi un rol politie. Rolul acesta con- 

sistă pe de o parte în a denunţă abuzurile de putere, şi-a 
N
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controlă pe. fiecare zi actele puterei executive, dar presa mai 

are. şi misiunea de a ajută şi controlă puterea legislativă, dis- 

eutând. împreună cu reprezintaţiunea. naţională legalmente 

manifestată, oportunitatea şi utilitatea, legilor. Cu o singură 

Cameră, proectele sar votă de majoritatea, complezentă, fără 

„ca, națiunea să fi avut timpul să'și spne-părerea, şi în urma 

unor voturi precipitate sar promulgă legi _imperfecte,. dău- 

“nătoare. i Dia Sa 

E adevărat că şi cu sistemul bicameral s6 pot votă legi 

în: aceiaşi zi, în Cameră: şi Senat, dar asemenea cazuri sunt 

cu totul anoimale; asemenea procedare nu Sar justifică decât 

în hipoteza unui interes public de extremă urgenţă, şi cum 

am zisa cazul e posibil, dar nu e. probabil. : 

Să ni cxagăiări însă utilitatea sistemului bicameral, 

din acest punet de vedere. Avantajul unei discuţiuni pe calea 

presei, se poate foarte bine obţine şi cu sistemul unicameral, 

adoptând: ideia celor trei lecturi, 'sau lmând alte garanţii ca 

legile să nu poată fi votate imediat, în aceiași zi cu depunerea 

lor, Cel mai îndreptăţit argument pentmi menţinerea siste- 

mului este că se evită _despotismul unei singure Camere, care 

ştiind, că 'nu:are control legal, ar deveni a tot puternică. E o 

lege naturală ca cel ce are puterea să caute a şi-o întinde cât 

mai mult. Convenţiunea în Franţa, aveă la început numai 

dreptul de-a legiferă; neavând însă un contre-poids, un Senat 

care să o ţărmurească, Convenţiunea sa' transformat într'o 

adunare despotică, asumându'şi chiar atribuţiuni de putere 

„executivă. ! . a = 

Consideiând alcătuirea Camerei dela noi, putem să. ad- 

mitem că existența Senatului e folositoare şi dintrun al 

patrulea piunet de vedere. In adevăr, Adunarea deputaţilor 

fiind compusă cu deosebire din talente tiriere, diseuţiunile sunt 

de multe ori pasionate; oratorii pierd: adesea. din vedere imte= 

resul public şi neglije cercetările obiective în preocuparea unor 

arabiţiuni personale. In dorinţa de a-şi destăşură talentul cu= . - 

vântărei,; deputaţi--se ocupă mai mult să facă discursuri de 

efect, sau se rezervă pentru ocazii solemne, rămănând cu totul 

indiferenți la mulţimea proeetelor cari nu oferă un interes 

politic arzător, Senatul din conțră, en maturitatea cugetărei,
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cu experienţa dobândită, cu sântimentul vanităței mai potolit, 
va căută să seruteze partea practică a legilor, şi. presupunând 
cunoscute pr incipiile generale, a căror desvoltare în parla- 
ment cere mai' mult sau mai puţin entusiasmul, iluziunile ti- 
nereţei,z IAA lGiiit vor analiză — cu răbdarea vârstei — ches- ” 

"tiunile de detaliu, obiective” - 
Im. sistemul unicameral, Adunarea deputaţilor nu are 

înaintea ei alt obstacol decât refuzul sancțiunei regale şi di- 
zolvarea.. „Regele î în acest 'sistem e dator să snpravegheze_con- 
tinuu, „Adunarea Şi să oppe veto la proectele de legi nechib- 
zuite, “Cu moduri acesta Regalitatea va fi în conflicte prea dese 
cu Adunar eu, şi ostilitatea, ce sar naște din această. cauză s'ar 
traduce fie în tendinţă de dizolvări repetate, fie în dese schim- 
Dări ministeriale -— poate chiar în pericol pentru 'Tron. Pentru 
a evită usemenea consecinţe, e bine să interpunem Senatul, şi 

să lăsăm Regalitatea ca un super-arbitru chemat a se pro- . 
nuriţa.-sau' pe .cale de sancţiune, când cele două corpuri au 
aplanat divergințele şi au căzut de acord asupra legei, sau să 
exercite. celelalte prerogative în cazul de conflict în. sânul 
Corpurilor legiuitoare. 

“In fine, în sistemul picatneral legile au mai zmult pres- 
tigiu, de oarece fiind discutate: de două ori, şi de elementul 
progresist, şi de cel conservator cu mai multă experienţă, le- 
gile pe baza acestei presumpţiuni vor inspiră ă piiori, un mai! 
mare credit în populaţiune, o mai voluntară supunere, ră- 

mănâd -ca în urmă ' experienţa-'de toate. zilele să confirme 
această presumpţiune şi să dovedească în fapt că acea dublă 

- disentare a avut în adevăr drept rezultat o-lege bună. 

„Alături cu aceste argumente teoretice, avem în favoarea 
sistemului bicameral tradiţiunea istorică a popoarelor din 
antichitate şi din evul mediu; avem chiar experienţa timpu- 
rilor moderne unde alături cu vr'o 85 de state bicamerale nu 

Sășim "decât pe - Greci, Sârbi şi câteva state australiane au 
sistem unicameral. Mea ! 

SENATUL, | 
563, Gonstituirea- Senatului: — Odată recunoscută necesi- 

tatea Senatului, publiciştii nu sunt de acord în privinţa con-
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stituirei lui. Constituţiunile diferitelor ţări. sunt în această 

privinţă tot aşă de variate ea şi opiniunile seriitorilor.. In 
Anglia e cunoscută organizarea, Camerei lorzilor. Ea e viu 
criticată şi cu drept cuvânt, de către cei mai însemnați autori 

“englezi, dar nimeni nu'şi face iluziunea să creadă în posibili- 
tatea unei reformări apropiate pe cale" paşnică.. In tot .cazul, 
zeorganizarea ar echivală cu o adevărată revoluţiune, căci ar 
distruge tradiţiunile istorice şi ar zdruncină cu greu organi- ... 
zarea. socială. şi politică a Engliterei. In ce priveşte Statele- 
„Unite, Franţa şi celelalte ţări, mă refer. la cele spuse cu oca- 
ziunea studiului istorie şi comparativ. In Belgia, Senatul are 

aceiaşi, origină ca şi Camera. Cu totul caracteristică e orga- 
nizarea, parlamentului norvegian. Corpul electoral nu trimete 
reprezintanţi decât pentru o singură Cameră numită Stor- 
thing. Această adunare odată constituită, alege o pătrime din 
membrii ei, cari formează: Camera de jos sau Lagthing; cele- 
lalte „trei pătrimi constitue Camera înaltă sau Odelstliing. 

Storthingul astfel descompus, orice proect de lege trece mai 
întâi prin Odelsthing şi în urmă e dus la Lagthine. Dacă - 
„aceste două Adunări nu pot cădeă de acord, atunei ele se în- 
trunesc î în Storthing care hotărăşte cu două tr eimi. 

55.6 Atribuţiunile celor două corpuri legiuitoare.- Sistemul pi-! 
"cameral e admis până şi în Tasmania, unde Camera, e com- 
pusă din.32 de membri şi Senatul din 16. 

Să vedem acum cari sunt atribuţiunile celor două. cor- 

puri reprezentative; să analizăm, a) atribuţiunile lor comune 

şi D) atribuţiunile speciale Camerei şi Senatului; 

„Cele dintâi sunt: 
1. Alegerea Capului Statului (art. 34 şi 85). 

. 2. Numirea regenței în cazurile prevăzute de constitu- 

"ţiune, (art; 89). 
3. Primirea jurământului solemn. ce trebue să presteze 

Regele la suirea sa pe 'Tron, şi regența la luarea funcţiunilor 

sale. (Art. 88 al. final). - 
» * 4, Ascultarea decretului de convocare; Când se face: so- 
lemnitatea, deschiderei sesiunei, și se citeşte Mesagiul regal, 

senatorii sunt întruniţi la un loc cu deputaţii. După termi-
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narea citirei, se despart.pentru a procede fiecare corp pla atri- 
Duţiunile sale speciale. 

Atribuţiunile speciale sunt: 
1. Verificarea titlurilor deputaţilor ș şi senatorilor, (art.40). 
2. Numirea, biurourilor provizorii. şi definitive.."”: 
3, Deptul de- -a numi pe stenografi şi funeţionarii can- 

cslariei. 

4. Dreptul de a autoriză urmăriri contra unuia din mem-. 
bri, (art. 52). 

„5. Dreptul de a acordă congedii şi a primi demisiuni. | 

6. Facerea regulamentelor după cari să şi exercite atri- 
buţiunile. (Art. 53). | : - 

7. Dreptul de a-și face singură poliţia 
S. Dreptul de-a primi, discută şi rezolvă petiţiunile. 

(At. 50). | 
9. Dreptul de a controlă puterea executivă prin inter- 

pelări. . 

10. Ca corolâr, dreptul de 'anchetă. 
11. Dreptul de a da în judecată pe miniștri. | 

_567. Interpelările. — Interpelarea este actul prin care un. 

membru al Parlamentului .cere explicaţiuni miniştrilor sau 
unuia dintrânșii, asupra unei chestiuni. de politică generală 
sau de administraţiune internă. După cum Senatul sau Ca- 
mera Sau mulţumit sau nu cu răspunsul miniștrilor, se trece 

pur şi simplu la ordinea zilei, sau se dă vot de încredere ori 
vot de blam. Interpelarea e un mijloc de a deșteptă opiniunea. 
publică. Ea e un mijloc pe care obstrucţioniştii îl întrebuin- 
ţează cu succes, când e vorba să ţie Camera sau Senatul pe loc. 

568. Anchetă: — Ancheta sau cercetarea, foarte veche în 

Englitera, e dreptul de a alege câţiva membri. din parlament 

ca să facă investigaţiuni, să ia informaţiuni asupra unor 

puncte determinate ce interesează asociaţiunea. politică. An- 

cheta se „obișnuește cu deosebire în materie de verificare a tit- 

„urilor, în chestiuni privitoare la adiministraţiune şi comerţ, 

când e vorba să se studieze oportunitatea unor măsuri legis- 

lative. In rezumat, Parlamentul are drept de anchețtă asupra 

tuturor chestiunilor supuse” apreeierei lui. Art. 47 din Con-



0Y8 

stituţiune e: general: „Fiecare adunare are dreptul de aui- 
chetă“, E 

„Se discută chestiunea de-a se “şti dacă: dreptul de an- 
chetă parlamentară se poate exercită în limitele anchetei jude- 
cătoreşti; cu alte cuvinte, dacă delegaţiunea corpului legiuitor 
poate face vizite domiciliare şi percheziţiuni, dacă poate pro- 
cede la ascultare de martori prin luare de jirământ, dacă 
poate să dea mandate de depunere. În Englitera chestiunea nu. 
e deloe controversată: comisiunile de anchetă parlamentare 
au deplină putere î în acest 'sens cu toată împotrivirea guver- 
nului. La noi, sub beneficiul unei distineţiuni răspund ne- 
sativ la această chestiune. Numai în cazul când dreptul de 
anchetă se exercită în materie de verificare de titluri, rnembrii 
comisiunei au dreptul de a luă depoziţiuni sub prestare de 
jurământ, şi a procede la arestări. Acest drept îl are în vir- 
tutea, unui articol special din regulament (art. 7: „ care e făcut 
în virtutea art. 47 din Constituţiune. In celelalte cazuri, comi- 

_siunea de ânchetă nu poate procede decât Ja informaţiuni. Nici 
chiar în cazul când Camera sau Senatul printr'un vot special 
ar conferi asemenea puteri judecătoreşti comisiunei parlămen- 
tare, ea nu le poate legalmente exercită; se cere o lege anume 
care 'să'i acorde acest drept. In afară de art. 7 al regulamen- 
tatea unui ârticol special din regulament (art. 1); eare e făcut 
judecători. de instrucţie, dar ea nu se numește. comisiune de 
anchetă, ci comitet de instrucţiune, alcătuit în:urma dărei în 
judecată a miniştrilor. Vom studiă. această chestiune: la res- 
ponsabilitatea ministerială: : : 

In practica parlamentară sa pus într ebarea: dacă Camera 
sau Senatul pot ordonă o anchetă pentru a cercetă. nui faptele 
puterei executive centrală, ci ale autorităţilor locale, cum. ar 
fi de exemplu, administraţiunea judeţeană sau comunală.:S'a 
susținut de unii că parlamentul mar aveă dreptul să se im- 
miște în interesele locale, căci el: trebue să se preocupe mai 
"mult de interesele generale, să reprezinte Statul iar nu Co- 
muna. Eroare: Dreptul parlamentului de a face anchetă în 
chestiuni locale nu poate fi pus în dubiu. In adevăr, după le- 
sea judeţeană şi comunală ministrul are dr eptul şi datoria de . 
a tutelă şi contr olă afacerile de interes local]. Din momentul
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ce ministrul a aprobat, sau desaprobat o atare măsură, ori a dizolvat consiliul comunal, şi din momentul ce Camera sau Se- natul au dreptul de a controlă pe ministru asupra modului cum! cl şi-a exercitat atribuţiunile ce-i sunt date prin lege, cum voim puteă noi tăgădui parlamentulii dreptul de a face o anchetă, de a se lumină în chestiune, de a se convinge că justificată 
eră deciziunea ministrului? Apoi, ştim că împrumuturile ŞI impozitele comunale trebuese aprobate de puterea, legiuitoare. 
Reprezintaţiunea. naţională dar, are dreptul şi datoria 'de a examină oportunitatea unui îniprumut sau impozit local, de 
a controlă întrebuinţarea. banilor, de a învestigă. situațiunea 
comunală. A a 

569. Alte atribuţiuni.-- In afâră de aceste atribuţiuni cari 
pot fi” grupate sub numele de atribuțiuni relative direct la 
persoane, Camera şi Senatul mai au'o atribuţiune specială —— 
în sensul că o exercită fiecare în parte — şi generală, în sensul 
că se referă la un interes public, general. Această, atribuţiune 
conștă în facerea legilor. I.egiferararea e principala, misiune, 
principalul scop al organizărei reprezintațiunăi nâţionale,. Art. 
32 din Constituţiune zice: „Puterea legislativă se exercită co- 
Tectiv de către hege şi reprezintaţiunea naţională... Orice lege 
cere învoirea a câtor trele ramuri ale-puterei legiuitoare. 

Nici o lege nu poate fi supusă sancţiunei Regale decât 
după ce se va fi discutat şi votat lber de majoritatea ambelor 
adunări“. Art, 83 adaogă: „Iniţiativa legilor este dată fie- 
căreia din cel6 trei ramuri ale puterei legislative... 5 

Art, 45 determină quorum voturilor pentru facerea Je- 
&ilor: „Ories rezoluţiune este luată cu majoritatea absolută: a 
sufragiilor, afară de ceiace se va statornici prin regulamen- 
tele Corpurilor legiuitoare în privinţa alegerilor şi prezenta- 
țiunilor. a e 

- - În caz.de împărțeală a voturilor, propoziţiunea în deli- 
beraţiune este respinsă...“ i a 

Art. 43: „Adunările au dreptul de a amendă şi de a des- 
Părţi în mai multe părţi articolele şi amendamentele propuse . 

570. Amendamentul. — Dreptul de amendament e mult 
mai important decât chiar dreptul de iniţiativă, şi e un mijloc 
indispensabil pentru confecţiunea unei legi bune. Fără drept
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de amendament diseuţiunea şi votul nu pot să fie libere. De- 
putatul ar fi pus în alternativa, sau să 'voteze contra uriei legi 
bune, din pricina câtorva dispoziţiuni nimerite co-ar co- 
prinde: sau să 0 adopte dinpreună cu acele dispoziţiuni: pe- 

-„riculoase. De acelaş spirit e dictat şi alineatul b din art. 46: 

Un proeet de lege nu poate fi adoptat decât după ce s'a votat 
articol cu articol“. Nuniai în modul acesta se „poate exercită 

cu eficacitate dreptul de' amendament. 
Un proect de lege care a fost votat de unul din cele două 

corpuri, dar sa amendatde celalt; trebue să fie readus în dis- 
-cuţiune la primul "Corp, care să se "pronunţe asupra acelor 
amendamente, şi numai în cazul când le admite, proectul poate 
fi sancţionat de Rege. Dacă însă-de pildă; Adunarea respinge 

amendamentele introduse de Senat, proectul de lege cade. 
Dacă Senatul: respinge un proect de l6ge votat de Cameră, 

și în urmă îl ia din nou în discuţiune şi îl aprobă, putem noi 

zice că s'a îndeplinit ultimul alineat al art. 32? E nevoe ca 

acest proeet.să fie din nou votat de Cameră? 
Chestiunea nu e prevăzută anume nici de Constituţiune; 

nici de regulamentele Adunărilor legiuitoare. Practica noastră 
parlamentară a variat. Sau văzut de multe ori cazuri în cari 

o nuturalizare votată de Cameră şi respinsă de Senat, a fost 
după câtva timp din nou adusă în diseuţiunea Senatului, vo- 
tată şi sancţionată. E această lege constituţională în forma 
ei? Eu cred că: nu. Odată ce proectul de lege a fost respins 
de celalt corp, €l a fost nimicit în existenţă lui legală. Când 
Senatul nu acceptă propunerea ce-i face Camera -de a votă 
un proeet, acea: propunere încetează d'a mai aveă: fiinţă. Res- 
pingerea a degajat propunerea; trebuie o nouă propunere. 
Acest principiu îl cunoaştem dejă din dreptul privat, în ma- 

" teria obligaţiunilor fie civile, fie comerciale. 
”- Dim dispoziţiunea art. 45 putem trage încă un argument 

în favoarea soluţiunei noastre. Dacă. o simplă amendare face 

necesară retrimiterea procetului la: primul corp, cu atât mai 

Thare cuvânt e nevoe de 0 nouă pr: opunere în caz de respingere 
totală, ! 

"DI. irespoasăbilitatea şi inviolabilitatea parlamentară. —. Art. 
ol din Constituţiune: „Nici unul din membrii uneia sau celei-
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lujte Adunări nu poate fi urmărit sau prigonit pentru opi- niunile şi voturile emise de dânsul în cursul exerciţiului man- datului său“ dinpreună cu art. 3: „Niei un membru al uneia. 
sau celeilalte adunări nu poate în timpul sesiunei să fie nici urmărit, nici arestat în materie de kepresiune, decât du au.-. 
torizaţiunea Adunării din care face parte, afară de cazul 'de 
viuă vădită“, iratează despre privilegiile deputaţilor şi sena- 

„torilor.. Aceste” privilegii sunt în număr de două: iresponsa-= 
lilitatea legală şi inviolubilitatea, Imunităţile acestea parla: 
meutare sau admis pentru ratiunea că deputatul şi senatorul 
să-și poată. îndeplini datoria ce-are de a veghiă la paza şi 
cultul interesului general, consultând luminile şi conştiinţa 
sa. Dacă reprezentantul raţiunii ar putea să fie responsabil: 
legalmente.-d-: cuvintele pe cari le pronunţă în Adunare, li-. 
bertatea sa de acţiune ar fi restrânsă; el ar hezită în fiecare- 
moment dacă trebuie să afirme.sau_nu_cutare lucru _în_parla- 
ment. De temere 'a nu fi tradus înaintea tribunalelor, el nu 
şi-ar spune în toată libertatea, ce' crede în intimul conştiinţei 
sale. lot astfel dacă deputatul sau senatorul ar putea să fie- 
arestat şi urmărit ca. orice cetăţean, el ar putea fi sustras dela. 
îndeplinirea datoriilor lui. Puterea executivă ar aveă un mij-- 
loc foarte uşor ca să înlăture pe membrii din opozițiune care îi 
fac grentăţi:. prin întermediul ministerului public, ar provocă. 
deschideri. de acţiuni publiec, arestări, și ar face astfel im-. 
posibilă desvoltareu interpelărilor. | i 
"Principiul consacrat de art. 51 s'a stabilit pentru prima. 

  

oară în Anglia sub Iacob 1. Ia | 
“Dacă deputatul sau senatorul e iresponsabil legalmente- 

de cuvintele pe cari le pronunţă la tribună, aceasta nu în-- 
seamnă că dânsul e în afară de orice control ce se poate exer-. 
cită asupră-i de către Corpul din care face parte. Regulamen-. 
tele Camerei și Senatului stabilesc diferite mijloace pentru. 

" asigurarea ordinei şi respectului cuvenit unor Adunări par- 

lamentare. Oratorul care ar depăşi limitele, poate fi chemat la:. 
ordine, şi i se poate luă cuvântul. Aa a _ 

. Iresponsabilitatea legală nu e numai de ordine penală; 
deputatul şi senatorul sunt și la adăpostul acţiunilor civile; 
de daune interese. | |
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, Inviolabilitatea, a fost propusă în Franţa la 23 Iunie 
1789 de cătie Mirabeau, şi s'a votat cu 493 voci contra, 34, Ta 
Anglia: en datează din timpul lui Iacob ]. . 

Inviolabilitatea personală e:cu deosebire trebuincioasă 
în ţările unde arestarea se poate face şi prelungi cu înlesnire şi 
după bunul plac, cum e la noi. Dispoziţiunea art; 52 e negreşit 
o derogare la principiul egalităţii de drept că orice cetăţean e 
responsabil de faptele sale şi poate fi arestat în cazurile pre- . 
văzute de lege. Această restricţiune trebuie dar restrânsă nu- 
mai .la ipoteza 'art. 52; în altfel deputatul şi senatorul poate 
fi arestat, Consider ca o ignorare a principiilor de drept pu- 
blic părerea acelora care susțin că dreptul deputatului și sena- 
torului fiind un drept sacru trebuie interpretat în sens ex- 
tensiv, : “ . 

„ Pentru ca depulatal şi senatorul să nu poată și urinăvit 
se cere întâi ca.să nu. fie vorba de vină vădită, să nu fie 

prins în. momentul în care s'a comis faptul. sau întrun mMo-. 
ment prea apropiat de comiterea lui. Se cere apoi ca urmă- 
rireă sau arestarea să fie necesitată, în timpul sesiunei. Dacă 
deputatul şi senatorul pe drept sau. nedrept, legalmente sau 
arbitrar, e urmărit sau arestat în afară de timpul sesiunei, 

âtunci el nu mai poate invocă imunitatea sa:. Apoi, chiar în 
timpul sesiunei, deputaţii şi senatorii pot fi mmăriţi înaintea 
tribunalelor pentru: cauze civile. 

La noi, o practică constantă a stabilit că urmăririle în- 

ccepute: contra membrilor corpurilor legiuitoare în timpul 
când sesiunea e închisă, nu pot fi continuate în timpul se- 
siunei decât în urma unei autorizări a Camerei sau Senatului. 
Această: practică e greşită. Intrucât urmărirea e începută 
înainte de sesiune, ea trebue să-şi continue cursul, de drept, 
tără nici o autorizare, şi e suspendată prin excepţiune numai 

- atunci când Adunarea o cere. Camera sau Senatul trebuie să 
ceară dela: sine suspendarea. Probă că acesta e adevăratul 

. sens constituţional, avem. alineatul final din art. 52: „deten- 
_Hiunea sau urmărirea unui. membru al uneia sau celeilalte 
Adunări. este suspendată î în tot timpul sesiunei, dacă Aduna- 
rea'0 cere, 

Care trebuie să fie caracterul disenţiunilor şi. votului
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ce se dau de Camera şi Senatul care autoriză urmărirea? Sunt ele de natură a influenţa acţiunea judecătorească, sau 'nu? „Chestiunea aceasta a-dat loc la foarte multe desbateri; prae- tica parlamentară. din- Anglia, Franţa şi la noi, a stabilit că 
discuţiunea şi. votul nu poartă asupra seriosităţii sau ne se- 
riosităţii în fond: votul nu prejudecă cestiunea culpabilităţii 
sau neculpabilităţii. Prin faptul că Adunarea: autoriză sau 

- na urmărirea, nu reiese:că deputatul e culpabil sau inocent. 
Camera şi. Senatul se ocupă de .partea: politică a cestiunei, - 
să vadă dacă prin urmărire nu se caută indirect â -se sustrage 
deputatul dela îndeplinirea datoriilor sale, şi dacă nu e mai 
bine, în 'cauzul unei acuzări de puţină gravitate, să se sus- 
pende. acţiunea: publică; De altmintrelea, principiul: separa- 
unei; puțerilor şi.:independenţei justiţiei se opune ca. votul 
Camerei să influenţeze: decisiunile judecătorilor. Rămâne ca 
„aceştia, în: conştiinţa lor,'să aprecieze faptele în sine: şi să 
dea; verdictul conformându-se legii, iar nu votului Camerei. 

SUL PROCEDURA PARLAMENTARĂ 

-_ 572... Publicitatea. şedinţelor. — Procedura. „este. esenţială 
parlamentului, care are. misiunea. d'a. face legi şi: de:a. con- 
trolă puterea executivă, şi e.necesar să se fixeze mai:dinainte 
condițiunile. după, cari are să se exercite atribuţiunile par-: 
larnentare: .Libertatea și maturitatea, discuţiunei -nu pot A 

lăsate. fără: reglementare, la arbitrarul nimănui. Minorităţei 
trebue să, se garanteze liberlatea discuţiunilor ..sincere şi 
utile, iar pe'd'altă parte trebuesc luate măsuri .ca şi .acţiu- 
nea majorităţei să nu fie paralizată prin. discursuri Şi pro- 
puneri obstrucţioniste. Disposiţiunile de procedură care sunt 
în. mare parte adevărate: garanţii:ale independenţei . parla-: 

mentare, Je găsim stabilite în Constituţiune şi în regulamen- 
tele Camerei şi Senatului. Cea mai energică .dispoziţiune de 
procedură este „publicitatea, prevăzută de art. 39. din Consti- 
tuţiune,:care: zice: «Şedinţele Adunărilor. sunt „publice. Cu 
toate acestea, fie-care Adunare se formează în comitet se- 
cret :după: cererea, preşedintelui sau a 10 membri. Ea, decide 
în urmă. cu “majoritatea: absolută. dacă şedinţa trebue re- 
deschisă în public asupra aceluiaș obiect». tă
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Şedinţele Camerelor. sunt publice pentru ca întreaga 

naţiune să cunoască mersul legislaţiunei, să poată controlă 
pe aleşi în exerciţiul mandatului lor, să-şi formeze convin- 
gerea. despre condui a şi aptitudinile. lor, în: vederea viiloa- 

relor alegeri. Am văzut că reprezintanţii naţiunei nu :sunt - 

supuşi la.” Nici O responsabilitate legală, sunt supuşi: însă la 
controlul opiniunei publice. Ei bine, prin „publicitate se asi- 
gură naţiunei. dreptul de control asupra aleşilor; în acelaş 

“ timp'e şi un mijloc de educaţiune politică a poporului. 
Publicitatea, în- genere, consistă în toate mijloacele de 

divulgare a ideilor: jurnale, cărţi, reuniuni. Cu. privire la 
parlament, publicitatea constă în asistenţa individuală la 

„desbaterile, hotăririle Şi voturile Camerei, şi ca „consecinţă, 

în. publicarea diferitelor lucrări în Monitorul oficial şi în 
presă.. Publicitatea. trebue să fie cât şe poate 'de întinsă şi 
actuală. Dacă desbaterile unei ședințe apar în Monitor după. 

două. sau trei: săptămâni, atunci nu mai oteră interes citirea - 

lor; națiunea rămâne indiferentă la cele petrecute, şi se 
- mulţumeşte cu dările de seamă, succinte, şi de multe ori de- 

năturate ale gazetelor politice. In: Englitera - ședințele ţinute 
până. la, trei: dimineaţa, sunt imprimate gata la zori de ziuă. 
Sunt cazuri excepţionale, în cari publicitatea trebue să fie 
"restrânsă, în cari interesul general cere ca publicul să nu 

fie pus în curentul desbaterilor. Aşă de pildă când e vorba de 
chestiuni internaţionale, . de unele acte diplomatice relative 
Ja negocieri -neterminate. De temere ca să.nu se. facă un 
abuz. de secretul şedinţelor s'a înscris: art. 39 şi în acelaș 

sens art. 20 din Regulamentul Camerei : „Şedinţele Adunărei 

sunt publice. Cu toate acestea, Adunarea: se formează in 
“comitet secret, după cererea preşedintelui sau a zece memr 
„bri aprobată, de Adunare. Ea, decide, prin majoritate abso- 

lută, dacă, discuţiunea trebue, redeschisă în „public asupra 
aceluiaș obiect. Nici-un vot însă, care trebue să aibă efect 
legislativ sau. politic, nu se poate da decât în şedinţă pu 
blică&:; | 

Regulamentul interior al Adunărei deputaţilor datează 

"din 183 Februarie 1868, modificările. sale sunt din 1890 Și 

din 10 Martie 1900.
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In. Englitera publicitatea şedinţelor nu: e garantătă de 
uieptul pozitiv, din contra ceiace la noi e excepţiune, la 
englezi e regula de drept, e principiul „general. Un singur . 
raembru al: parlamentului poate să ceară şedinţă, secretă, 
de oarece „el invoacă aplicarea, dreptului comun. : De fapt 
însă şedinţele sunt publice ca şi la noi. Tot astfel 'în ce 

„__ priveşte publicitatea actelor Camerei; ea a fost prohibită în 
„Eglitera pentru a 13-a oară la 1738; va să zică, în dreptul 
par lamentar englez, publicarea desbaterilor - nu e permisă; 
în fapt însă ea, există. Charta tranceză dela. 1814 prescriă 
publicitatea numai pentru Camera, deputaţilor. 

* Contra publicităţei se obiectează că ea e o armă peri: . 
cutoasă, un mijloc de răspândire a ideilor falșe şi interpelă= 

rilor * ambiţioase, făcut Inumai din vanitate, ostentaţiune, 

pentru tribune. Turburătorii chiar se servă de publicitate 

„pzatru a, alarmă națiunea. Inconvenientele acestea chiar 
dac'ar fi reale, sunt însă mult mai mici decât inconvenien- 

tele cari ar rezultă din lipsa de publicitate. 
578. Verificarea titlurilor. — A doua garanţie constituţio- 

nală e verificarea - titlurilor. Art. 40 dispune: ; „Fiecare din 
Adunări verifică titlurile membrilor săi, şi judecă contestu- 

țiunile 'ce se ridică în această privinţă. 

Nici o alegere: nu poate fi invalidată decât cu două. 

treimi din numărul membrilor prezenţi“. 

Art. 49 o făcut în dorința, de a asiguri demnitatea și 

independenţa corpurilor legiuitoare. Dacă, cercetarea legali- 

„tăţei unei, alegeri precum şi a moralităţei ei ar fi incredin- 

țată,. pulerei executive, sar da acestei puteri un mijloc «le a 

formă majoritatea” şi minoritatea după discreţiunea ei. In 

„Eoglitera, verificarea titlurilor: membrilor Camerei Comune-- 

lor se făceă in primele timpuri de pulerea executivă; pe la 

1586 Comunele reclamară pentru ele dreptul de a judecă. 

validitatea '“tiuurilor celor aleşi, dar experienţa, dovedind 

că. şi acest. sistem e tot atât de rău ca Și cel dintâi, sa re- 

curs la alegerea. prin. sorți a unei comisiâni de deputaţi, IN 

speranţa că se vor obţine hotăriri mai/irhparţi iale; în fine, 
la 1863 sa admis principiul că contestâţiunile asupra alege” 

) — 

rilor parlamentare se judecă de magistraţii dela. Curțile “su 

3 
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perioare din. Westminster. „Acelaș ; sistem e admis în, Pen- 
silvania,. Canada, şi Ungaria, unde tribunalele judecă, alege; 

- rile conteștate. In Japonia în urma legei. din a Februarie 1889 
protestările ; în. măterie, electorală, Sunt iudecale de „către 
Curtea. de apel, din. Tolio,, mă a 

La «noi nu'S'a, „Încredinţat: această, misiune . Curţei de 
casaţie: pentru : a: "lăsă. :puterea judiciară în: afară de agi- 
taţiunile ; politice,: E, de dorit -însă că la. cea dintâi re: 
xizuire a constitujiunei. să,; :s6. dea: "verificarea titlarilor,. pu; N 
terei judecăţorești, căci, în, „starea . actuală s'a dovedit, că 

_mâjoritătea parlamentară, „acoperă. pentru . interesul: de 
partid alegerile ilegale şi imorale, Iotărirea, ci e suverană |. 
şi. definitivă. ai Ia 

- Deputătul sau senatorul Contestăt. poate luă parte la, discu. 
ţiunea „ce, se face. asupra. alegerei jui; dar nu,.poate. votă 
până ce n'a fost „validat. In adevăr, deputatul şi senatorul 
deţine. drepturile - lui. „dela, naţiune; Camera le. confirmă,- dar | 
nu le conferă; şi :pe cât timp drepturile, lui nu sunt infr- 
mate,: el este: reprezentant “Și prin, urmare, poate - lua. „parte 
la discuţiune, poate. vorbi, 'votă, Şi se. poale. bucuri, de ireș- 
ponsabilitate Şi: imunitate; cu. toate bcestea, deputatul: și „se- 
natorul nevalidat, după, Regulamentul Camerei frănceze, nu 
poate să voteze asupra admisibilităţii. sale, sau nu poate să pri- . 
mească, indemnitate; „poate. să propună amendamente, dar nu 
propuneri .de, legi; 

“Cu. ocaziunea,: verificărei titușilor, « comisiunea.- de veri- 
ficare e;în drept să „ceară dosarul.dela, ministerul de interne 
şi șă. cerceteze dosarele judecătoreşti, dacă e trebuinţă. Chiar: 
în cazurile. când Comisiunea respinge o contestare Şi: wali- 
dează alegerea, ea. e:în:drept, după: o practică parlamentară 
constantă, să, exprime. o desaprobare sau blam pentru tot 
ce.e;. de. natură a, fi: atins moralitatea. alegerei. In, „materie de 
verificare de titluri, Camera nedomerită, poate „să să, proceadă 
la: numirea! “unei „Comisiunii. de anchetă care.să o pue în cu- 
nostinţă -mai, amănunţită, cu împrejurările petrecute. 

“ Sistemul actual: de: verificare, a titlurilor mai are şi în- 
'convenienţul: că cu ocaziunea, alegerilor. comunale, multe ale- 
geri „pot fi validate. sau invalidate la început, cu majorităţi
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de trei, patru membri, şi în. urmă, mare . parte. din „cei ce ulcătuiseră acea, majoritate să fie, invalidaţi, Avem dar, de-, 
puraţi aleşi sau: înlăturați în urma'unui vot dat de' o majori”, 
tate prezumpltă,, pe. când majoritatea, reală eră contrârie 
acelui vot. 

Camera sau Senaţul e [inut să valideze sau invalideze, 
în întregul ei operaţiunea electorală. sau poate, să anuleze 
numai O parte, Şi să. stabilească, dela, ce punct să reinceapă 
alegerea, nouă? In materie. politică, privitoare.la verificarea, 
titlurilor, nu se. procede! cu acea minuţiozitate Și rigoare cu 
care se procede în materie judecătorească unde se anulează; 
procedură numai dela un punct oarecare. O alegere trebue. 
să, fie considerată ca, un ce indivizibil. | 

| Camera, sau Senatul poate violă principiul permanenjei, 
listelor electorale? Vom vedeă mai târziu că listele electorale, 
permanente, odată, judecate şi stabilite, nu se mai pol MO-. 
diiică în decursul unui an decât. în oarecare cazuri” excep- 
ționale. Ei bine, poate Camera. sau -Senatul, cu ocaziunea 
vesificărei unei alegeri să decidă modificarea listelor, stabilind . 
că rău cutare alegător. e înscris în liste, şi pe nedrept a luat, 
parte la vot? De sigur, că. nu. A recunoaşte corpurile le- 
giuitoare acest drept, e a violă. principiul separaţiunei pute-, 
rilor, In. adevăr, legea electorală stabileşte diferite faze şi con-. 
dițiuni după cari se judecă validitatea listelor; judecata este, 
deferită puterii judeciare. Listele permanente poartă în sine. 
caracterul lucrului judecat, pe timp de un an, şi a recunoaşte 
parlamentului dreptul de a le :revizui, ar fi .a-i recunoaşte! 
dreptul să se amestice în atribuţiunile puterei judecătorești. 

Dacă, se întâmplă ca parlamentul să judece contestările 
“unei alegeri, în timpul când e.pendinte înaintea, tribunalelor, 
cestiunea drepturilor electorale a unor cetăţeni care au luat 

parte la alegerea «contestată, trebue oare ca Senatul sau 
Camera, să aştepte deciziunca Curţei de casaţie? Nu. Camerile, 
au să rezolve, chestiunea, da fapt, a moralităţei alegerilor. Ele . 

nu sunt legate de hotâririle: Curţei, după cum și instanţele 
judecătoreşti. sunt. libere în deciziunile - lor asupra cestiunei 
de drept. De altfel hipoteza noastră se va ivi foarte rar in 

Practică. a. Da , 5 i ,
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1 STA “Alegerea ' unui condamnat. Să presupunem că un co- 

iu “elecioral alege de reprezintant al naţiunei pe un' con- 
damnat.' Camera sau Senatul: poaie, în drept, validă alegerea ? 
Se 'pot iinagină două hipotese: “a) ' Dacă condamnaţiunea e 
din acelea cari atrag după sine pierderea drepturilor poli- 

tice, atunci - neapărat că în drept, ălsul nu poate intră, în - 
parlament, ori cât de legală. să fi fost operaţiunea alegcrei. 
Validarea nu se poale: face în persoana unui om nedemn 

de'a, fi fost eligibil. m! fapt însă, majoritatea fiind suverană, - 
poate: trece peste orice incapacitate. Dacă însă alesul e în- 

temniţat, “chiar dacă părlamentul ar încuviinţă suspe: darea 
executărei pedepsei, el nu va puteă, luă parte la. lucrările 
Parlamentului; puterea. executivă _€ în drept să „nu cea ur-. 

mare votului suspensiv_a U Adunării. căci acest vot nu des- 
fiinţează, hotărârea. In adevăr, parlamentul nu poate invocă. 
art. 52, deoarece acest articol priveşte hipoteza detenţiunei 

sau urmărirei anterioare condamnărei, “priveşte cazul are-. 
stului: preventiv; numai acel arest Camera sau Senatul poate: 

să-l suspende; căci nu se pune în conflict cu puterea judecă- 
torească, mai ales că cel ce nu e definitiv condamnat, e pre= 

supus inocent. Când însă judecătorui, şi-a dat sentinţa ui. 
definitivă de condarinăre, - nu arc dreptul un colegiu elec- 
toral dinpreună cu parlamentul, pe cale indirectă să-l scoată, 
din temniţă, şi să-i înlesnească fuga, său impunilatea., „Dăcă, 
notăririle definitive ale puterei judecătâreşti ar putea A sus- 
pendate' și paralizate de! puterea, legiuitoare Sar da loc la0 
dezastruoasă  contuziune -de puteri în mâna” parlamentului, 
devenit atotputernic: De fapt, Camera e suverană șă-l vali-: 
deză, dâr. deputatul lipsind dela şedinţe, i 'sc 'va declară co 
legiul vacant, în a saptea zi, € conform art. dvi din regula”. 
mentul adunării.“ 

A două, hipoteză e atunci când alesul se ahă condani-” 
nat'la, o pedeapsă mai uşoară, ce nu i-a ridicat drepturile: 

politice, In acest caz cred că validarea: se! poate legalmente: 
face. In fapt. insă, parlamentul ne având prerogative de a 
cere suspendarea, executării, nu există alt mijloc să se ob- 

ție prezenţa, ' condamnatului la şedinţe, decât insistând cu, 

energie pe lângă puterea executivă ca să-i i acorde grajierea..
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575. Incapacitatea de a fi numit într'o funcțiune . poblică, — 
Ant 42. din Constituţiune, în primul alineai, ne vorbeşte de 
a, treia garanţie a independenţei parlamentului, care nu tre- 
bue. confundată cu încompatibilitatea, de care vorbeşte ulti- 
mul alineat, al aceluiași articol, şi care se referă la momen- 

"tul alegerei. :Primul alineat prevede un caz de incompalti- 
bilitate posterior validărei. „Membrii uneia, sau celeilalte Adu- 
nări, numiţi de guvern într'o funcţiune salariată pe care o 
primesc, încetează de a.-fi deputaţi, şi nu-și reiau exerciţiul 
mandatului lor decât în virtutea unei „noui alegeri. Aceste 
dispoziţiuni nu se aplică miniştrilor . . 

Deputatul sau senatorul care primeşte o funcţiune sa- 
la viată, "e bănuit. că, devine amic prea complezant, servil 
chiar, al guvernului, pe care. e chemat să-l controleze. Cu 
drept cuvânt Constituţiunea a luat din mâna puterei exe- 

cutive acest.mijloc de a influenţă libertatea de acţiune, vo- 
turile deputaţilor şi senatorilor. Liber însă colegiul electoral 
sii-și afirme din nou încrederea în - “persoana, ce primise de 
lu guvern o funcţiune salariată. Dar în tot cazul, modifica- 
rca intervenită în . situațiunea deputatului faţă cu puterea 
executivă, cere în mod imperios ca mandatarii să se pro- -: 

_nunţe asupra ei. 
Dispoziţiunea art. 42 stabileşte o decădere de drept; n 

e vorba aci de o apreciere din partea parlamentului, dacă 
reprezintantul numit într'o funcţiune salariată trebue să con- 

tinue a-şi exercită, mandatul, nici de o punere în întârziere 
a deputatului ca să opteze. Prin faptul că a primit funcţi- 

unea. salariată, el încetează ipso jure, de drept, a mai fi 
membru al corpurilor legiuitoare, şi preşedintele trebue să 
declare colegiul. vacant: 

Legislaţiunea franceză a. variat foarte mult în privinta 

incompatibilităţilor. Prin decretul. său din 7 Noembrie 178» 

Adunarea naţională interzicea, membrilor săi de a acceptă 

pensiune, tratament sau post dela guvern. Se declarase in= 

„Compatibilă calitatea. de deputat cu.aceia__de_ jurnalist Nu 

numai că aceste două calităţi sunt perfectamente compati- 

bile, dar sunt strâns legate şi măresc puternic forţa, contro- 
Jatoare a deputatului.. “Incompatibilitatea aceasta extraor-
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dinarăi. card dâaltmintrelea.. a: fost de. scurtă, durată, eră în- 

dreptată, contra lui Marat, care se află în minoritate 'și atacă . 
în ziarul. său, 'cu multă violenţă, pe adversarii “lui politici. 
Dată deputatul sau senatorul primeşte. dela guvern o func- 

iune salariată, nu e loc la. pierderea, : mandătului. Tot astfel, 
se înţelege, şi în . cazul unei funcțiuni, : care deși salariată, 

ar aveă,: înșă, „trebuinţă de o numire de. către puterea. 
executivă. 

„Mijlocul de corupţiune prohibit: de art. 42, poate fi: cu 
toate “acestea, întrebuințat de guvern, *pe cale indirectă. In 
loc să numească pe deputaţi în: funcțiuni . înscrise în buget 
cu ledtă anuală, le dă: diferite însărcinări îndemnizate cu 
diuriie sau onorariu x. Frauda, corupe! totul. Nu e vorbă, 

în teorie, avem un remediu şi contra, acestor feluri de abuzuri: 

Camera, sau Senatul.n'au decât să: refuze votarea, acelor ci- 

fre cari reprezintă salaricrea indirectă a reprezentanţilor, | 
sau' să, uzeze' de' dreptul de interpelare. 

| Dispoziţiunea art. 42 al. 1 nu se aplică miniştrilor. De- 

putatul sau senatorul, numit ministru, continuă să-şi pri- 

mească indemnizarea, de 25 lei pe zi. | 
„Sunt autori cari combat excepţiunea admisă în favoa- 

rea, miniștrilor. Ei zic: „Se: violează principiul separaţiunei. 

puterilor, permiţând ca funcţionarii: executivi să siejeze ca 
judecători în propria lor cauză, şi s6 sacrifică, interesele na- 
țiunei la scopurile ambiţioase ale reprezentanţilor cari se 

pierd! în războaie de portofolii, adevărat flagel al instituţiu- 
nilor reprezentative“. Prima obiecţiune e fundată; ministrul 

deputat cumulează puterea, legiuitoare cu _cea executivă, €, 

controtător şi controlat în „acelaş timp: In ce priveşte în- 
convenientul al doilea, e deasemenea adevărat că deputaţii 
cu veleităţi ministeriale — „aspiraţiuni de altfel foarte legi- 
time—vor căută 'să paralizeze măsurile cele mai bune, nu- 
mai în dorinţa ca să ajungă ei la: putere, Poate 'un guvern 
să servească cu ori câtă demnitate ȘI competinţă, interesele 

patriei, se vor formă coalițiuni cari vor pune. “binele! public 

mai prejos de. ambiţiunile - personale Istoria e plină de ase- 

menea fapte. Dar eu cred că inconvenientul acesta, al doilea 
nu ar dispare prin simpla: ştergere a alin. b din apt. 42.-E4 _



  

& 0: rezultată ai intregului nostru“ sistatii 'de organizare cânsti- 
tuțională, parlameintară.: :Recunosc totuşi 'că supresiun&a: ali: niatului d,.merită poate să fie: icugetată,: Şi poate că, mulţi Te- prezentanţi, când ar şti că nu pot ajunge miniștri decât pier- 
zând mandatul lor, sar resemnă la rolul de legiuitor,- și ar 
controlă mult mai obiectiv. conduita guvernului. - pi 

'576. Numirea . biuroului. A patra garanție” de: indepen- 
dență a corpurilor“ legiuitoare - e numirea biuroului, şi mai 
ales a preşedinţilor Și vice-pre şedinţilor, de către însăşi Adu- 
narea. In acest. „sens, art: 43 “zic6: «In fiecare sesiună Adu- 
narea, deputaţilor îşi numeşte preşedintele, vicepreşedinţii zi 
compune biuroul său»: iarart. 44: : «Senatul âlege din sânul 
siiu pe preşedinte, pe vicepreşedinţi, precum -și pe ceilalţi 
membri 'ai biuroului său». Alegerea biuroului în toate țările 
constituţionale a fost considerată ca o prerogativă. 

“Preşedintele şi în lipsă, vice- președinții, au după regu: 
lamentul : Camerei. şi Senatului - atribuţiuni insemnate. Fi e 
dator a priveghiă la stricta aplicare a regulamentului, 'a di- 
rige': desbaterile. Preşedintele poate: influenţă foarte “mult 

„Yotul şi soarta hotăririlor pe cari le ia parlârhentul.-- Dacă 
tumirea preşedintelui şi -vice- preşedinţilor sar fi: dat direct 
puterei executive, guvernul ar fi putut exercită o inrâurire 
prea, mare asupra “parlamentului. Altădată în Franţa, sub 
inperiu, președintele se numeă de către - Inpărat, dintr'o 
listă, de membri, prezentaţi de corpul ] legislativ. Biuroul se 
alege pe timp de un an.: 

577. Voturile, e'cea prevăzută -de art. 45; ea rezultă din 
însăşi natura lucrurilor, şi e mai mult o măsură de ordine 
decât o adevărată garanţie de independenţă. «Orce rezolu- 
iune 6ste luată “cu majoritate absolută a sutragielor, afară. 
de ceeace se va statornici prin: regulamentele corpurilor 
legiuitoare în privinţa alegerilor Şi 'prezentaţiunilor. In caz 
de împărţeală a voturilor, propozițiuneii în „deliberaţiune 
este respinsă». 

Art. 82 din egularnentiil Camerei” zice: «Votul prin 
bilete scrise se face la orice alegeri de persoane, pentru co- 
misiuni, prezintaţiini (A. ex. pentru Curtea de Compturi, etc.). 
La votarea prin bilete, acele'albe nu se pun în: numărul
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voturilor date, şi majoritatea cerută este numai jumătate 

plus unul din biletele scrise. Asemenea nu intră în numărul 

votanţilor nici acei cari se abia dela. vot». E de ajuns deci 

majoritatea relativă. | 

„O dispoziţiune similară cu art, 45 din Const. istm Și în 

Regulamentul Camerei, la art. 84. 

„La principiu majorităţei absolute, constitaţiunea deroagă 

ea însăşi în articolele 81 când e caz dei vacanţă a ironului, 

84 în caz de regență, 91 când se cere consimţimnântul + Adu- 

nărilor pentru Şeful Statului să poată fi şi şetul unui alt stat 

şi 101 când se pun în acuzare Miniştrii. . | 
. Aliniatul ultim al art. 45 din Const. zice: «Adunările. tin 

ședințe cu jumătate_plus s unul din numărul membrilor - 
serişi În apelul: r nominal». IN “acelaş se sens e art. 95 din regu- 

jamentul Camerei. Cu alte cuvinte numărul de deputaţi cerut 

pentru deschiderea, unei ședințe nu e jumătate plus unul din 

183. (numărul legal de deputaţi prevăzut de „Constituţiune) 

ci din numărul real. Dacă astăzi sunt, de ex. 23 de-scaune va- 

cante prin demisiuni, invalidări şi alte cauze, - apelui nomi- 

nal va conţine 160 de nume,.şi SL. de deputaţi :vor fi sufi- 

cienţi pentru deschiderea, unei şedinţe. Dacă mâine se vali- 

dează, 6 alegeri parţiale, quorum va fi 84, şi aşă mai încolo, 

Minimum de guorum e.arătat de art. 26. din Regulament: 

«In nici un caz, şedinţele nu vor continuă. fără -un minimun 

de 60. deputaţi. : 
Voturile se “dau prin sculare şi sedere, prin. viu graiu 

sau prin scrutin secret. . . (art. 46). - 

ip Votul asupra articolelor în -parte ale unui proect « sau 

propuneri se face prin sculare și şedere. Votul pentru luare 

„în considerare, sau asupra proeetului şi propunerei în total, 

şe face prin apel nominal. 

„Votul prin viu graiu se face în modul următor: Unul 

din secretari dă citire apelului nominal. Fiecare deputat de- 

clară, la rândul său, verbal dacă e.pentru sau contra proec- 

tului or. propunerei în deciziune (art..80). . 

Votul cu bile se face numai atunci când 15 deputaţi îl cer 

(art. 81). Cum vedem la noi nu se precizează bine cum are 
să se facă votarea legilor în total. In practica. parlamentară
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ca se face cu bile. La Belgieni se spune că legile se votează 
prin apel nominal și cu voce tare. Sar păreă că şi la noi, 
volul în principiu, e tot public, ca la belgieni, iar nu secret. 

dar trebue să regretăm că ne lipseşte un text categoric in 
această, privinţă. 

„578. Raporturile dintre Cameră şi Senat. Cameră şi Senatul 
sunt două părţi distincte şi autonome ale aceluiaşi tot, care 

se numeşte reprezentaţiune naţională sau parlament. De unde 
rezultă că una nu se poate confundă cu alta. De aceia şi 

art, 5+ prescrie: «Fiecare din âdunări deliberează Şi iau re- 
zoluţiunile lor separat, afară de cazurile anume specificate 

„în constituţiunea de faţă». Dacă ar lucră împreună, sar în- 

lătură, avantajele sistemului bicameral. 
Din principiul art. 54 combinat cu art. 35, alin. i, reiese 

şi consecinţa din art. 41. «Nimeni -nu_poate-fi toideodată 
membru al uneia şi şi celeilalte Adunări».-Awvantajele-sistemului 

„bicameral ar dispare, dacă_ aceiaş_persoană_ar_fi_chemată 

“în Cameră să controleze_propriul. său vot din Senat. 
“Sesiunile celor două corpuri sunt simultane şi art. SI 

din Const. zice: «Orice întrunire a Senatului. afară de timpul 

“sesiunei Adunărei, deputaţilor este nulă de fel».. Dacă. se di- 
zolvă una din Adunări, cealaltă trebue să se închidă. (Art. 95). 

Nu există texte precise care să reguleze Raporturile 

dintre Cameră şi Senat. Cu toate astea jurisprudenţa par- 

"Jaunentară este fixată .Ceeace Sa făcut într'o Cameră nu 

poate fi obiectul unei interpelări în cealaltă; când o propu- 

nere a fost votâtă de o Cameră și transmisă la cealaltă, 

această: propunere nu mai este supusă formalităţii luărci 

în consideraţiune. .. 

Când însă pro oectul votat de către una, din Camere este 

respins de cealaită, legea esțe respinsă. - 

Camerile îşi. dau “mutualmente comunicare în scris de 

conştituirea biuroului, după cum înştiinţează şi pe Capul sta- 

tului. Un uz general parlamentar, impune or atorilor de a se 

abține dela orice aprobare sau critică directă ori indirectă 

a lucrurilor zise sau făcute în cealaltă Cameră. 

lată cari sunt principalele garanţii: de procedură par- 

lamentară stabilite de Constituţiune. .
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„ 579. Regulamentul şi procedura, parlamentară. .Biuroui provi- 
zoriu. După citirea mesagiului de: deschidere, Adunările, in 
parte,. la, începutul unei noi: legislaturi, purced la numirea. - 
biuroului provizoriu. Biuroul provizoriu nu e o simplă: for- 

„matitate; işi are importanţa sa, reală, pentrucă sub dânsul 
se face verificarea. titlurilor, -o. operaţiune! de mâre' însem- 
nătate. Biuroul defnitiv nu se alege 'decât după: ce s'a ter: 

„minat. verificarea titlurilor, exceptând pe cele ce vor 'fi fost. 
trimese: la-un- comitet special, sau pe acelea ale căror acte: 
ar fi lipsă. Biuroul definitiv. nu poate. fi ales decât de deputaţi 
Şi senatori iarăşi definitivi. a o 

"Pentru formarea, biuroului provizoriu se ia de ctiteriu. 
etatea. Cel.mai în vârstă dintre deputaţii prezenţi ocupă 
scaunul preşedenţiei; el e asistat de patru dintre deputaţii 
cei mai tineri, ca, secretari. (Art. 1). Biuroul provizoriu pro- 
cede apoi la împărţirea Adunărei, prin -sorţi, în opt secţiuni 

„Yerificatoare. Aceste secţiuni intră fără, amânare în lucrarea. 
„verificărei titlurilor deputaţilor aleşi. -Secţiunea I cercetează 
titlurile deputaţilor: din secţiunea 1 şi aşă mai înainte. 
(Art. 2 şi 3). Raporturile secţiunilor” vin în cercetarea Adu- 
nărei, şi pentru invalidare se cer două treimi. din. voturile 
exprese (art. 8). i a 

Îndată ce-două treimi din alegerile “făcute : sau găsit 
valabile, Preşedintele “declară Adunarea, constituită. După.. 
constituire, Adunarea urmează înainte cu verificarea titlu- 
rilor, şi la terminarea lor se procede la âlegerea biuroului, 
definitiv. 

„Art. 10 din Regulamentul Camerei ne spune că la des-- 
chiderea sesiunilor, în cursul unei legislaturi, biuroul sesiunei 
precedente îndeplineşte datoriile de biurou provizoriu până. 
la numirea biuroului de finitiv.: In Franţa, după un regu- 
lament din 1;89, Preşedintele se: alege “numai pentru 15 
zile. In Mexic Preşedintele și Vice-Preşedintele Camerei sunt, 
aleși pentru o, lună, şi nu sunt redligibili pentru restul 
anului. Ceilalţi membri ai biuroului sunt aleşi pentru toată: 
sesiunea. a i . 

Biuroul definitiv se compune dintr'un-preşedinte, 4 vice- 
Preşedinţi, $ secretari şi 4 questori. -
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580. Biuroul definitiv: Preşedintele,- pe lângă atribuţiunile 
pe cari le-am” văzut, în “regulament; mai are şi dreptul de a 
cxercită poliţia. Adunări și a chemă, puterea armală în vir- 
tutea art. 55 şi :56 din „Constituţiunei. Art. 55 zice; «Fiecare 
din ambele Adunări are dreptul! exclusiv de a exercită” pro- 
Dra sa poliţie: prin preşedintele ei, care singur, după încu- 
ziințarea Aduniirei, poate da ordin a gardei de serviciu. Art. 56. 
«Nici o putere ârmată nu'se poate pune la, uşile sau în jurul 
uneia sau alteiă din Adunări fără învoirea ei».: 

Pribcipiul sancţionat “de Constituţie e de mare impor- 
tanţă; el e: păzitorul independenţei de fapt a parlamentului, 
căci dacă puterea executivă ar aveă dreptul să cheme și să 
ţie puterea armată. în jurul adunărilor, atunci Sar putea 
exercită, asupra, parlamentului o presiune ce ar violentă li- 
bertatea lui de acţiune. 

Conform art. 55:şi 56 din! Constituţiune Preşediniele 
Adunărei nu poate aduce forța armată decât cu consimţi- 
mântul: Adunărei, condiţiune pe' care. n'o cere nici.Regula- 
mentul Camerei (art. 110) nici al Senatului (art. 112). Dar 
Regulamentul n'a: putut deroga Constituţiunei. Căci 'regula- 
mentul nu este nici chiar o lege; este'o simplă dispoziţiune 
pentru disciplina interioară a Adunărei. Când insă se - va 
întâmplă. un pericol iminent, care să 'necesiteze prezenţa 
forţei armate, Preşedintele, cred eu, pentru-a garantă linis- 
tea. Parlamentului, fără a mai aşteptă rezultatul discuţiunei 
asupra încuviinţărei: Adunării, va puteă să cheme puterea 
armată pe răspunderea, sa, rămânând ca în urmă să fie 

„aprobat sau desaprobat printr'un bil de indeminitate sau de 
neîncredere ceeace va putea ocazionă şi crize ministeriale. 

58% Atribuţiunile Președintelui. — Când preşedintele vrea 
să ia personal parte la o discuţiune, . trebue” să părăsească 

fotoliul preşedenţial, şi aliniatul ultim al art. 16 din Reg. 

“Camerei îi interzice! dreptul de a: mâi ocupă fotoliul în tot 
Cursul acelei discuţiuni: «Preşedintele sau vice-președintele, 

ce va luâ cuvântul într'o .discuţiune, nu mai poate ocupă 

fotoliul în cursul: acelei discuţiuni». Prin faptul că preşedin- 
tele a, intervenit * ca participant: in discuţiune, îmbrăţișând 

„cutare: sau cutare părere, el e presupus că in acea discu-
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iune nu mai poate: avea imparţialitatea necesară pentru: 
-dirigerea, desbaterilor şi judecata cenflictelor, 
„Sa născut cestiunea d'a, se şti dacă preşedintele, care 

Ja noi e expresiunca majorităţei, poate să fie de o altă pă- 
_rere în chestiunile cari se discută, decâta le majoritățci; cu 

alte cuvinte, dacă el, după ce sau terminat desbaterile, şi . 
-opiniunea sa n'a fost primită, e dator să demisioneze? veva 

mai mult, Preşedintele Camerei sau Senatului, poate ci-să 

combată chiar guvernul, şi dacă părerea. lui. nu întruneşte 

majoritatea, să continue.a rămâne preşedinte? -Trehuie el 

în caz de. diverginţă de păreri să-și dea demisia? Su făcut 
-0. mulţime de discuţiuni asupra acestei chestiuni, şi. prece- 
dentele au variat în Franţa și la noi. Nu poate fi vorba de 

- Englitera, de oarece acolo preşedintele nu.este expresiunea 

majorităţei, ci a întregei Camere și are rol de supraveziiicre, 
mai mult decât rol politic; el nu ia parte la discuţie. şi 

“nici nu votează. Dupin a susţinut că Preşedintele Camerei 

are dreptul de a combate o părere a majorilăţei, şi de a 
combate chiar guvernul, care e expresiunea acestei majo- 

rităţi, fără să, fie nevoe ca să-și dea demisiunea, zicânu că 
el are două facultăţi: e nu numai expresiunea majorităţei, 
— și din acest punct de vedere nu ar puteă să vie în luptă 

cu majorita'ca — dar e în acelaş timp și deputat, reprezen- 
tant al naţiunei, are personalitatea sa proprie, şi în această 
calitate poate critică guvernul. Părerea . aceasta. nu e con: 
sfinţită de practica parlamentară.. Dacă preşedintele ca de- 
putat are dreptul de a, combate majoritatea, n'are decât să-şi 
exercite drepturile lui ca, deputat, iar nu ca preşedinte. In ce 

priveşte aplicarea regulamentului, președintele poale vorbi 
ori şi când fără să descindă din scaunul preşedenţial. Afară 

de aceasta Preşedintele mai are o mulţime de atribuţiuni.: 
Pronunţă. deschiderea şi închiderea scrutinului, proclamă 
rezultatul, semnează procesele-verbule ale. şedinţelor. Vice- 
preşedinţii înlocuesc la nevoie pe preşedinţi şi, când îl inlo- 
cuesc au aceleaşi atribuţiuni ca și însuși președinții. | 

582. Atribuţiunile secretarilor și cestorilor. — Atribuţiunile 
» secretarilor sunt: redacţiunea . proceselor-verbale, facerea. 
apelului nominal, înscrierea deputaţilor care cer cuvântul,.



  

LT 

stirea, proectelor de legi şi amendamentelor, însumarea vo: 
durilor (art. 17).: -Cestorii au atribuţiuni administrative (în ce: 
pei ivește Adunarea); ei sunt însărcinaţi cu cheltuelile atingă- 
cure de „personalul şi materialul Adunărei (art, 117 şi 118). 

| 583. "Disciplina parlamentară.—-Lă, sfârşitul fiecărei şedinţe, 
Preşedintele în unire cu Adunarea, fixează ordinea zilei, care 
odată stabilită nu se "poate schimbă de cât cu primirea, nii=- 
işteilor. La, începutul fiecărei şedinţe se dă citire sumarului 

godiaței precedente. După încuviințarea acestui sumar, unul 

din secretari comunică, Adunărei dileritele petiţiuni, rapoarlu: 
depuse pe hiuroul Adunărei. Deputaţii vorbesc la, rând, după. 
priorilatcă, cererilor, observând-se însă. ca normă a se da 

totdeauna cuvântul unuia pentru, și altuia contra. Miniştrii 
pot vorbi .or'de câte ori cer cuvântul, fără a fi ţinuţi la 

rândul înscricrilor. p rivilegiul acesta, e acordat miniştrilor, 
pentrucă ci, putere. executivă, cunoscând împrejurările de: 
fațit, pot. șă dcă. explicațiuni cari să. lămurească, discuţiunea. 

şi chiar so făcă iputilă. 
“De n'ar fi membri ai Adunării, miniştrii totuşi iau par ta. 

la, desbaterea legilor. In acest caz ei n'au dreptul d'a volă.. 

Prezenţa unui ministru cel. puţin, e necesară la desbateri. p- 

Adunărei. 

Oratorii se bucură de cea mai întinsă libertate a cu-... 

vântului, cu Obligaţiunea d'a nu rosti nici o impulare defăi- 

mătoare. La întâia abatere,. preşedintele rechiamă pe orator: 

Ja, chestiune. La a doua îi adresează o observare personală, 

care se inscrie în. procesul- -verbal. La a treia abatere, pre- 

sedintele îi ridică provizoriu cuvântul, şi consultă Adunare, 

dacă trebue să cheme la ordinc, sau chiar să oprească pe 

acel deputat d'a mai vorbi în tot cursul” acelei discuţiuni,, 

(art. 34). 
“In Camera franceză dreptul disciplinar mergcă şi mai 

departe cu scara măsurilor disciplinare în asemenea cazuri,. 

„mai prevăzând; privaţiunea de jumătate din indemnitatei. 

pe 13: zile, o lună, sau chiar două luni; censura cu exclu- 

siunca, timporară “de 15 zile cel puţin, şi treizeci de zile” cel 

mult; arestarea in timp de trei zile; imprimarea şi afișarea, 

po cheltuialu “deputatului, a extrasului din „procesul-verbal
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care, menţionează... cenzura. Astăzi senatorii Și. deputații suuţ 
supuși, unui; regulament disciplinar. mai puţin . sever... Ei 
bine,: cu tot şirul ! ung de pedepse, cum vedem, foarte aspre, 
parlamentul francez, n'a reuşit să obţie. acel grad de. rno2 e- 
rațiune. care. trebue. să. domnească în deshaterile unui. par- 

lament. “Indisciplina, tumultul, ș scenele, desordonăte sunt, ma- 

nifestări- aproape zilnice : ale. vicţei parlamentare. , franceze. 

Temperamentul, viu şi surescitail. cu, greu se, înfrânează de 

pedepse, regulamentare.. NE 
„Numai. preşedintele are dăotul să vecheme pe. oratăi 

la, chestiune; şi “poate chiar consultând, Adunarea să opre ească 

pe: acel orator de a măi vorbi. asupra... „eliestiunei în acea 
şedinţă, (art. 36). In aceiaşi chestiune, nimeni! nu poate vorbi 
mai mult de cât. de două ori fără consimţimântul Adunărei. 

Se poate însă. ori când cere cuvântul: 1) în chestiune de re- 

gulament; 2) în chestiune de explicare a cuvintelor sale; 
3) în Gestiune personală. Regulamentul fiind legea după « care 
trebue să se facă discuţiunea, mijlocul de a asigură o bună 
discuţiune, se.inţelege că ori cine, când Sa violează regulu= 

mentul, să aibă drept ca să ceară cuvântul. pentru stricta 
lui aplicare. Tot astfel explicarea . cuvintelor, fiind un mijloc 
d'a lumină discuţiunea, împedicând-o da apucă un, drum: 

inuţii şi,greşit, -iată . pentru cc, regulamentul a acordat o 
| favoare Şi în „această privinţă. Dar pentru, ce să nu "i se 

poată refuzi cuvântul unui deputat, în chestiune personală? 
„In Camere se tratează chestiuni obiective, de interes general, 
pentru ce să se acorde cu atâta favoare cuvântul în chestii 
perşonale? Apărarea e de. drept natural, şi nu se poate 
refuză: nimănui. In asemenea, cazuri însă, nu se poate vorbi 

de cât după votarea, asupra obiectului. în. discuţiune. (art. 3$). 
" Sunt oăre-cari chestiuni pe cari le putem numi pre- 

judiciale, şi cari au. întâietate asupra chestiunei principale, 
suspendându-i discuţiunea, acestea sunt: . 

“) chestiunea prealabilă. de a se şti dacă s se primeşte 
sau nu proiectul în discuţiune. . Chestiunea. prealabilă e un 
mijloc de a împiedică, abuzul dreptului de iniţiativă. De multe 
ori pot veni propuneri sau proiecte inoportune; ele s'ar puteă 
respinge dela vot, dar până atunci sar pierde timpul cu dis-
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niente,. se: formulează . chastiunea prealabilă: e loc. d'a se intră în examinare? Ea se întrebuinţează rar, căci e ofen- sătoare pentru. partea care a propus proicctul şi. necesitatea ei iu prea se simte,; de oarece în virtutea. art. 43 propunerile: se trimet la „secţiuni,şi prin. urmare e chip d'a le înlăturâ— atunci când sunt;inoportune: sau “inutile — ingropându-e: în secțiuni: Negreşit însă că chestiunea prealabilă: poale fi pusă chiar asupra punctului dacă'este: loc -la, trimetere în secţiuni. In franţa propunerile se trimet -la comisiunea de iniţiativă. 4) Cheştiuni: de-amânare a discuțiunei sau - chiar a votului, . pe.altă zi; în fine, :c): Reclamaţiunile la păzirea regulamen- 
tului; acele:de ordine. de :zi.şi: de .intâietate (art. 39). 

Intreruperile 'sunt oprite. 'In Franţa, prin regulamentul 
din. 1789 se: interzicea. orice «semne .de aprobare sau desa- 
proi:are,:. Acelaşi. lucru îl: prevede şi regulamentul actual al 
parlimentului: belgian. In' fapt însă, nu e dispoziţiune reale: 
mentară, care să fie mai. des 'violată. Pe la IS47,; în Belgia, 
oratorii parlamentari luaseră deprinderea ca să-şi cerceteze 
discursurile stenogrăfiate, intercalând nenumărate: Apluuse 
Prelangite, ilaritate; aprobări generale. Ca să se înlăture aceste 
manopere, regulamentul din -1847 prevăzuse că orice semne 
de aprobare sau desaprobare, manifestate în parlament, vor 
[i indicate: în mod uniform prin” cuvântul /ntreruperi. Regu- 
lamentul; actual insă â revenit asupra acestei măsuri: 

Dacă. zece: membri ai. Adunărei: cer inchiderea discuţi- 
unei, preşedintele. trebue să dea cuvântul unui orator contra 
inchiderei. şi altuial. pentru. li urmă Adunarea decide cu ma- 

„joritate, dacă 'discuţiunea-trebue-inchisă.. Nici odată insă nu 
se poate. cere închiderea discuţiunci 'pe cât timp un orator 
are cuvântul, „pi. a 

Dacă Adunarea: devine turburătoare:şi Președintele nu 
poate restabili. liniştea, el suspendă. şedinţa pentru o Juma- 
tate de oră. Dacă şi: după acest timp turburarea . continuă, 
Preşedintele ridică şedinţa, amânând-o pe a doua'zi: (art. 41). 

984. Prezentarea. prozctelor de legi. — Proiectele de legi se 
-aduc in parlament sau. de: puterea execulivă, prin citirea 
unui: Mesagiu, care: nici . odată nu poate [i discutat, sau din 

ită asemeni inconve= - 
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iniţiativa, parlamentară, printr'o * propunere: subscrisă de: 7 

depuiaţi. Ce însemnează cuvântul Mesagiu? Pentru ce Me- 

sagiile riu trebuesc să fie discutate? . : - SI 
585. Mesagiul. — Cuvântul Mesagiu s'a întrodus în limba-- 

giul politic de către Aniericanii de Nord. Inainte de Constă. 

tuțiunea Statelor-Unite, Mesagiul eră comunicaţiunea scrisă. . 

sau verbală ce se făccă 'Metropolei, de către guvernatorii 

coloniilor, Delă constituirea Statelor-Unite, Mesagiul însem- 

nează comunicaţiunea 'scrisă adresată Congresului de către, 

Preşedinte. El se face. în mod regulat la deschiderea. fiecărei: 

sesiuni, şi neregulat, ori de câte ori se iveşte necesitate în 

cursul sesiunci. “Mesagiul dela, deschidere poate fi definit: - 

„expunerea, situaţiunei “afacerilor. publice ce Capul Statului 

face parlamentului“. Acest - Mesaj .e discursul Tronului; el 

nu ăngajează răspundere din: punt de vedere constitutional, 

ci constitue numai o făsăduială dată parlamentului. —. 2 

El trebue să fie totdeauna iscălit de cel puţin un mi 

nistru. Parlamentul nu trebue să discute Mesagiul pentrucă 

aceasta: ar fi nu numui nerespectuos către Suveran, dar ar: 

fi şi nelogie, inutil, pentrucă şeful Statului e o persoană ircs- 

. ponsabilă: 'Mesagiul, a zis-Grevy, când eră preşedinte al. Ca- 

merei, «este o comunicare co face o putere altei puteri. Capul. 

Statului se 'adresează :parlamentului, parlamentul nu poale: 

decât să-i. răspundă». Răspunsul la discursul Tronului ja nu- 

mele de :Adresă,. In: Englitera. acest răspuns e o simplă pa- 

vafrasă a Mesagiului- Regal. In Franţa şi la noi,:el dă loc 

la discuţiuni animate şi cu ocaziunea. lui se rezolvă chestiuni. 

politice de încredere sau de neîncredere în guvern. Adresa. 

_la''noi, e considerată ca un program de partid,'şi cu Oca- 

ziunea, ei se judecă procesul dintre: guvern şi opoziţie; ma- 

joritatea e' chemată ca, judecător să se pronunţe. Dacă hotă- 

vîrca' ei e favorabilă -minorităţei, guvernul e. dator să se 

"vetragă sau' să -obţie dizolvarea: :Cu deosebire în primii ani 

ai regimului nostru: parlamentar, discutarea Adresei consuma — ” 

cea mai mare. parte_din_ timpul: sesiuncei. a 

77335. Urgenţa: — Când-o propunere sau un proicct de lege 

nu c:susceptibil: să aştepte mult timp pentru soluţiunca lui. 

se. poate cere urgenţa, fie de guvern, fie de zece deputili» 

A 

.    
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După discuţiunea urmată, se pune la vot, şi dacă majoritatea 
de ?/; a membrilor prezenţi admite urgenţa, proiectul se tri- 
mete îndată la secţiuni cari trebue să prezinte raportul căt 
de curând. In orice caz însă, intre şedinţa în care su adniis 
urgenţa, şi aceia, în care se prezintă raportul, va trebui să 

treacă cel. puţin o zi. Urgenţa arc adesea inconveniente, pe 
cari le poate tâmperă oarecum. regimul bicameral. 

"587. Secţiunile Adunărilor. — Adunarea se imparte în sec- 
țiuni și în comisiuni. Comisiunile sunt speciale şi se numesc 
prin bilete scrise; ele se aleg sau pentru anchete parlamen- 

tare, sau pentru alcătuirea bugetului tcomisiunea. bugetară) 
sau pentru cercetarea petiţiunilor, ete. Secţiunile au un ca- 
vucter cu totul permanent, pentru intreaga sesiune. Adunarea 

se imparte în 7 sceiuni, prin tragere la sorţi. Fiecare proicet 
depus, se trimete sau la comisiunile speciale, sau în discu- 
tarea tuturcer secţiunilor. Fiecare secţiune numește un delegat. 
Delegații se întrunesc formânăd o comisiune care se chiamă 
«omitetul delegaților, discută proiectul și numesc un raportor 
care aduce rezultatul în Cameră. Miniștrii pot fi chemaţi or 

şi când în mijlocul comisiunilor şi secţiunilor, pentru a da 

explicațiuni. Pot fi chemate chiar și alte persoane însafară 

de Adunare, dacă concursul lor se crede folositor. 

583. Proiectele în discuţiune. - După ce proiectul a trecut 

prin âceste lucrări preparatorii, el vine în . discuţiunea Ca- 

merei. Această discuţiune se imparle în două: una asupra 

proiectului de lege in total, ceiace se chiamă luare în con- 

siderare, şi alta asupra liecărui arlicol în” parte. Deputatul 

care vrea să depue un amendament trebue să-l formuleze 

în scris, şi nu se pune în discuţiune decât numai dacă după 

o desvoltare din partea autorului, sar sprijini de cinci de- 

putaţi. Atunci amendarnentul se trimete la comitetul delega- 

ilor de secţiuni, sau la comisiunea respectivă, care trebuie 

„să se pronunţe asupra lui, şi şă vie cu rezultatul in Cameră, 
chiar în aceu zi (art. 67). Dacă Adunareu nu ica în conside- 

rățiune proiectul, nu se mai procede lu discutarea articolelor, 

şi proiectul rămâne suspendat. După „Voturea articolelor în 

parte, dacă proiectul a fost admis fără modificare, sau dacă 

amendamentele propuse au fost primile de comisiune sau 

| Ă 16 
32958 , -



de guvern, atunci se: pune la vot în întregimea lui, fără dis- 
cuţiune, în aceiaşi zi. Dacă unele din amendamente, fără a 

 fi-primite de comisiune sau guvern, sunt încuviinţate; şi unele 

din articolele proiectului sunt respinse de Adunare, atunci 
votarea. în “total se face în altă zi,.după o nouă desbatere 

generală, fără a se. mai puteă face un nou amendament, 
(art. îl şi 79). 

Art. 73 spune că orice proiect poate fi retras de guvern 

în cursul discuţiunei, şi chiar în momentul d'a se procede 

la vot. 
- Am arătat că toale propunerile sc tiimet la secţiuni. 

Propunerile însă de trecerea la ordinea, zilei sunt exceptate; 
ele se discută și se votează îndată. | 

„589. Dreptul de interpelare. — Art. 5, 16 şi 77 reglemen- 
„tează dreptul de interpelare şi punerea în acuzare a miniş- 

trilor. Orice deputat are dreptul să ceară dela autorităţi, 
prin biuroul Adunărei, toate ştiinţele ce i-ar trebui despre 

orice ramură a administraţiunei publice, precum şi a adresi : 

guvernului interpelări. Ministrul poate răspunde imediat, sau 

cel mult în termen .de trei zile. Această întârziere se justi- 
fică prin aceea că de imulteori interpelarea poate privi fapte 

de care ministrul, personal, nu are cunoștințe suficiente. In 

ce priveşte. darea în judecată, propunerea trebue să fie sem- 
nată de.20 de membri, şi să fie primită de cinci secţiuni, 

“şi votată de Adunare cu 2/ din cei prezenţi. 
590. Modul de votare.. — Art. 73—S6 sunt privitoare la 

modul de votare. Inutil ca să mai intru în examinarea lor; 
voiu face. o singură observare. Ar [i de-dorit ca în Corpu- 

" “rile Legiuitoare să sec. proclame obligator. în principiu, votul 
public, “lăsându- -se votul secret numai atunci când e vorba 

de alegeri de persoane. Inţeleg. votul. secret la operaţi: unile 

electorale, pentrucă se asigură. independeriţa alegătorului, 
punându: la adăpostul resentithentelor administraţiunei,. când 
votează contra, candidaţilor oficiali, In Cameră şi Senat însă, . 

-fecare. să fie obligat a-și .spune în. mod. pullic- părerea lui, * 
„ca. să poală fi controlat: . 

„Contra sistemului, actual de a, „s8. declară număru ul vo- 
tanţilor s'a făcut obiecţiunea, că cojile! voiale cu o mică, ma-
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Joritate se discreditează în ochii publicului, și că ar fi-mai bine să imităm Congresul american din timpul independenţei, care proclamă .ca fiind admise în unanimitate toate rezolu- țiunile lui. Eu nu aprob acest sistem Şi cred condamriabilă orice inducere în eroare a publicului. Când e vorba de legi, nu trebue să căutăm efecte de scenă. La teatru zece soldaţi pot fi aranjaţi să defileze în asșă mod încât să-ţi lase impresia unei armate. nesfârşite. In parlament, orice denaturare a rca- lităţei'e funestă. | e 
In strânsă legătură cu votarea e abstenţiunea şi con- gediul. In ce priveşte abstenţiunea, sunt ţăiii unde &a se în-. terzice; orice membru prezinte c obligat să voteze; nu. se 

poate abţine. Eu cred că este mai raţional sistemul contrariu, adoptat de majoritutea ţărilor constituţionale, dimpreună cu 
România, unite deputatul sau senatorul e liber să voleze sau 
să se abţic. | 3 a 

591. Congediul aleşilor parlamentari.— Congediul a fost des. 
fiinţat în Belgia (1875) şi înlocuit prin derlaruţiuner de ub- 
sență. Raportorul justifică această modificare în termenii 
următori: «Congediile n'au raţiunea de a fi. Membrii legis- -. 
laturei sunt mandatarii națiunei, și îndeplinirea mandatului 
lor relevă, dela alegători. Nu aparţine colegilor lor ca să-i 
aulorizoze să lipsească. In fapt, acordarea congedielor eo 
vană formalitate; Camera, încuciințează totdeaunu cererile care-i 
sunt făcute, şi nu apreciază niciodută motivele. Se ajunge astfel la 
situaţiuni inadmisibile: se semnalează țărei două clase de ab- 
senţi: unii, absenţi fără congediu, sunt. desemnaţi ca fiind în 
culpă sau negligenţă, pe când cei cu congediu par a fi îm- 
pedicaţi prin'-0. cauză legitimă. Deputatul care sa absentat 
o singură zi, şi din câuza scurtimei absenței sale. n'a vrut 

„să, mai ceară congediu, va fi indicat ca culpabil de inesac- 
titudine, pe când alt membru care a voit să-și scuze o ab- 
senţă îndelungă, deşi: nejustificată, 'va fi acoperit de consim 
țimântul Camerei...» şi-şi va incasă regulat diurna. | 
”“ Observațiile” raportorului. belgian se aplică mihunat şi 

„la ţara noasiră: cu nu ciinosc' caz în care să se fi refuzat: 
Yiun concediu, şipoale că ar fi mai corect și mai demn 
si se înlăture ăcest” mijloc "de “incurajâre al absenteismului
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parlamentar. Deputatul care ar ține să-şi motiveze absen- 

țele, n'ar aveă decât să trimeată Camerei o “simplă notifi- 

care, şi în loc de: absenți cu congediu, sar trece numele 
lui în Monitor, sub rubrica celor, cai au notifical Cumerei 
motive de absența. lor. In tot cazul, o examinare mai serioasă 

"a cererilor de congediu ar fi utilă. In Franţa, cererile sc tri- 

mit la o comisiune specială, care-şi dă raportul asupra 
fiecăreia.  Constituţiunea Mexicană” spune că «nu se pot 
acordă congedii decât pentru cauze foarte grave şi. în de 

ajuns probaer. | 

2. Inviolabilitatea deputaţilor. — Art. 37 şi S8 tratează despre 

iviolabiitatea deputaţilor. Art. 88 zice: „Când un deputat e | 
arestat în intervalele sesiunilor, dosarul se comunică Adu-. 
nărei în ziua deschiderei sale. Adunarea hotărăște dacă tre- 

bue a se încetă sau menţine arestarea în timpul sesiunei.“ 

“Tot astfel se procede în privinţa arestărei unui deputat, în 

caz de vină veghiată, în timpul sesiunci. Art. 89 arală pro- 

cedura în materie de petiţiuni. Art. 90— 94 tratează despre | 

“proiectele de legi înapoiate de către Senat. Art. 95 ne spune 

că proiectul de răspuns la discursul Tronului, se redactează 
de o comisiune de 7 membri aleşi de Adunare. După votarea 

Adresei, ea e prezintată Regelui prin o deputaţiune de 20 

membri ai Adunărei, numiţi prin sorţi. Preşedintele şi biuroul 

iau de drept parte la deputaţiune. Redactarea, proceselor- 

verbale se face de doui redactori şi 16 stenografi oficiali. 
“Când 15 membri vor crede că e nevoe a se modifică 

regulamentul, vor face o propunere subsemnată de dânșii. 

Această propunere se va citi în trei şedinţe publice succe- 

sive. In urmă, „majoritatea, de */, decide trimiterea propunerei 

la o comisiune specială, asupra raportului căreia se va pro- 

nunţă, definitiv... - 

   sm. CONSTITUIREA PARLAMENTULUI 

593. Inainte însă de a combină  dispoziţiunile constitu- 

ționale şi ale legei electorale - în această privinţă, e bine să 

deschidem o' parenteză, şi să ne întrebăm ce deosebiri sunt 

între sistemul reprezentaţiunei naţionale actual şi între repre-
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zentaţiunea corpurilor, câre există înainte vreme. Caracterele 
distinctive sunt foarte bine fixate de Bluntscnli în Dreptul 
public general. In sistemul ordinelor eră 'admis principiul 
distincţiunei ordinelor. In evul. mediu nu se convocau decât 
două din cele trei ordine, câte odată unul Singur. In sistemul 
reprezentaţiunei constituţionale de azi, e admis din contră 

. principiul unităţei naţiunei. Cei cari fo-mează reprezenta- 
țiunea naţională nu reprezintă, pe nimeni personal; 'din 
contră, în sistemul" ordinelor se reprezintă, o clasă deter- 
minată.: “clerul, nobleţa, burghezimea. 

“ Apoi 'oare-cari indivizi, rari seniori sau mari dienitari, 
aveau dreptul de a s siejeă, adică d'a face parte din corpurile 
reprezintative, prin, şi pentru ei însuşi. 

In fine “în sistemul ordinelor, deputaţii oraşelor şi ai 
corporaţiunilor primeau instrucţiuni imperative; din contra, 
în .reprezintaţiunea naţională principiu! mandatului impera- 
tiv e prohibit. In: unele constituţiuni, cum e a noastră, pro- 
hibiţiunea rezultă din spiritul general al Constituţiunei; în 
alte state, ca în Franţa, prohibiţiunea e categorică. 

„ Fie-care ordine votează separat. Aleşii ordinelor erau 
responsabili înaintea niandanţilor și plătiţi de ei; în sistemul 
nostru deputaţii şi senatorii sunt iresponsabili legalmente, 
Şi nu sunt plătiţi de acei cari “i aleg, ci din casa Statului, 

- de către naţiune — cu rezervele făcute în privinţa Statelor- 
"Unite. 

O altă, deosebire mai constă în aceia că ordiriele şi Prin- 
cipele discutau şi negoţiau ca puteri independente, câte odată 
chiar 'Şi declarau resbel, fie-care recrutau soldaţi și dispuneă 

"de trupe după cum voiă. In statul modern e respinsă ideia 
unei asemenea diviziuni; se cere unitate, armonie. Am văzul 

„că Camerile: nici: nu pot ține ședințe fără prezenţa puterei 
” executive, 

În sfârşit ' Bluntschli mai stabilește şi această idei că ? 
în sistemul ordinelor vecii, drepturile şi dătoriile ordinelor 
crau de: drept piivat - şi' de” drept! public. - La noi ştim din 
contră, că tot ce e privitor la constituirea, Statului e de 
ordine publică.
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SIS TEMUL NOSTRU ELECTORAL 

594.- Chestiuni generale. Sufragiul. restrâns, — Orice sistem 
electoral trebue să conţie. soluţiuni la următoarele patru 

puncte: aj Cine sunt alegătorii? b/ Cine pot fi aleşi? c) Cum 
s&&xercită dreptul alegătorilor ? d) Cari. sunt. formele; pro- 
cedura alegerilor? e) Ce penalităţi trebuesc stabilite de le- 
giuitor pentru a asigură respectul legei? Chestiunea întâia, 
se rezolvă în general, în două moduri: a) prin votul restrâns, 

adică conferirea dreptului de alegător la un număr deter- 
minat şi restrâns «dle cetăţeni, şi 5) prin votul universal, adică . 
recunoaşterea dreptului de a -votă în persoana oricui are 
calitatea de cetăţean. In. sistemul votului restrâns se adoptă 
de legiuitor, un. semn distinctiv oarc-care, şi prin mijlocul 
acestui semn se determină acei cari pot să, fie alegători. 
Aşă în unele timpuri şi în unele locuri semnul distinctiv e J 
naşterea intr'o clasă, socială determinată, averea larifată, în 

sistemul censitar. Altă dată se ia ca semn distinctiv meritul 
constatat prin o diplomă sau alt semn care să presumeze 

* capacitatea politică d. e. cel care a ocupat anume funcţiune 
în Stat, sau cel care exercită o profesiune. Partizanii ac cestui 
sistem . pornesc dela, ideia, că votul nu e un drept naturalcu 

care se.naşte omul; dreptul de a-alege e un drept derivat 
pe .care ţi-l conterii.. legea, şi cât timp nu ţi l-a conferit, 

nu-l ai.. Acei dar vor fi alegători, cari vor fi derminaţi de. 
legiuitor ca să exercite acest drept. In acest sistem, votul 
e o funcţiune socială; pentru a o îndeplini trebue să ai ap- - 
titudini. Țările unde e admis:sistemul votului restrâns, sunt 

Belgia, Olanda, Spania, Austria. 
Adversarii „majorităţii“, „domniei numărului“ , observă 

că majoritatea este vulgară şi mediocră din punctul de ve- 
dere intelectualLşi.cultural, — cei mai meritoşi sunt totdeauna : 

„= în minoritate. Ei .se înșeală. căci dreptul suprem al majori- 
tăţii nu este triumtul numărului cum s'ar păreă, acest drept 
este omagiul inconştient al oamenilor mediocre către oamenii 

superiori 1). 

  

1) Za foule criminelle, pag. 175.
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De. aceia cred cu că adesea se întâmplă, că întwun 
mare partid democratic să avem un geniu inconjurat "de 
imensul număr al mediocrităţilor. 

595, Sufragiul universal. — Sufragiul universal se sprijină 
din contra pe ideia că votul e un drept natural; cl se ba- 
zcază pe o ideie de justiţie, de echitate. Partizanii săi zic: 
toți cetăţenii au deopotrivă drepiul să participe la guver- 
nământ, să-și exercite funcțiunea lor de suveranitate, inde- 
pendent de avere sau ştiinţă. „Suveranitatea, puterea stă 
în număr, Este lesne a afirmă că suveranitatea stă în voința 
inteligentă raţională. Dar cine ne spune unde este inteligenţa, 
unde este raţiunea? Cum se manifestă dânsa? Cum o putem 
găsi dacă nu întrebăm numărul ?* Votul restrâns zice: apti- 
tudinea, capacitatea conferă dreptul. “Votul universal pune 

principiul: Toţi naţionalii majori au dreptul să concurgă la 
alegerea deputaţilor. 

Sufragiul universal îl găsim în Franţa unde durează 
dela 1818; în imperiul Germaniei. Grecia, Danemarca, Elve- 
ţia, Spania] în cele mai multe din Siatele-Unite, Serbia, că- 
tevă din coloniile australe. In Belgia sutragiul universal a 
fost stabilit prin legea - din 25 Septemvrie 1893. Cetăţeanul 
belgian, care nu se află iîntr'un caz de decădere legală, este 
elector la etatea de 25 ani îimpliniţi. Dar sufragiul universal 
este unit cu sistemul votului plural!). 

Atât un sistem cât şi celălalt au inconveniente. Votul 
vestrâns atrage cu. sine privilegiul şi  coteria, căci cu ce 

drept aleşii câlorva, vor. creă: impozite şi vor tace legi 
obligatorii pentru cei cari n'au fost consultaţi? Toţi contribue 
la sarcinile. Statului, fie prin impozite directe sau indirecte, 

"fie prin impozitul sângelui; toţi au interes la bunul mers al 
- Statului. Intr'o țară unde guvernanţii sunt emanaţiunea unor 

clase privilegiate, ei vor căută să dicteze măsuri în interesul 

predominat al acelei clase. Sub Richelicu, clerul —, atât de 

puternice — chemat să contribue şi el la sarcinile Statului, 

a răspuns: Nobilii plătesc tontri buţiunea sânaclui, terţiul 

Stat plăteşte impozitele, clerul e în de ajuns împovărat cu 

plata pe care el o face Statului în rugăciuni ! 

1) Dupriez: Le sufrage universel en Belgique 190+. 
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“Votul universal respiră egalitatea Și dreptatea ; însă din 

punct de vedere utilitar, el e tiranic, instrument de; despo- 

tism, in orice societate unde nivelul educaţiunei politice nu 

NI destul de ridicat. -Dacă cei căror li se încredinţează 

Buletinul de vot nu sunt luminaţi dacă ci n'au în consciinţa 

lor formată noțiunea de lucru public, dacă n'au sentimentul 

politic, ce întrebuințare vâr face de votul lor? Votul lor va 

fi, o armă în mâna celor cari deţin puterea, sau acelora 

cari știu să exploateze. credulitatea maselor. Și ce mai în- 

semnează capacităţile în votul universal, copleșite de număr, 

de suveranul oz populi? Forma-vor dânsele un colegiu clec- 

toral deosebit? Dar atunci iarăşi regăsim privilegiul. 

Votul universal are avantajul pentru cei ce-l admit că 

pot alcătui un sistem. electoral în care totul să: se echilibreze. 

Or ce sistem electoral mijlociu, care ar împrumută, clemen- 

tele; organizațiunea sa votului restrâns şi votului univers sal, 

va. fi ceva hibrid, va fio amestecătură plină de contraziceri 

şi arbitrar. Cu toate acestea, de şi e adevărat că idealul 

guvernământului reprezentativ e votul universal, totuşi aceasta 

- nu însemnează că aplicarea, lui convine ori cărei societăţi. E 

adevărat .că oxerciţiul dreptului de vot înalţă pe cetăţean» 

făcându-l să participe la viaţa publică, il pune în contact cu 

clasele guvernante cari având nevoe de votul alegătorilor 

se vor apropiă de dânşii, vor cătă să îi lumineze. L. adevărat 

că corupţiunea devine cu atât mai dificilă cu cât numărul 

alegătorilor e mai mare. Atena veche, Florenza, cu guver- 

nământ popular, au fost într'o stare mai înfioritoare decât 

Sparta, Cartagina, Veneţia unde domneă un sistem electoral 

restrictiv. Da, o fi având dreptate cei doi autori. pe care îi. 

invoacă, de preterinţă partizanii sufragiului universal, Montes- 

«uieu | care zice: «poporul ştie în mod admirabil să aleagă 

pe aceia cărora trebue să le confieze o parte din autoritatea 

lui» sau Machiavel când 'suşţine că poporul în distribuirea 

gradelor şi demnităţilor mai niciodată nu se înşală, să nu. 

fugim de judecata; lui. Insă, totul revine la a Şti ce înţelegem- 

prin popor. Iată, ce zice şi un alt partizan al sutragiului uni- 

„versal, Stuart Mill: «Intr'o naţiune adultă şi civilizată nar 

trehui să. existe-parias, oameni loviți: de- incapacitate, afară
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numai dacă această incapacitate vine din propria lor gre- 
şeală.» Mill aşă dar nu admite sufragiul universal decât cu 

"două condițiuni: e) educaţiuneă prealabilă b) adoptarea .unui 
„mijloc eficace pentru contrabalansarea numărului. Unităţile 
„cari formează, massa electorală nefiind egale, pentru a res- 
tabili echilibrul, cată a se da mai multe voturi unora decât 
altora (o0t cumuiativ) Sewman, zice în acelaşi sens cu Mill: 
Orice sistem d€-Sufrasiu universal acolo uude majoritatea 
alegătorilor e inălfabetă, isnorantă, trebue în mod fatal să 
ducă la demagozie și la corupţiune, la anarhie şi resbel 
civil, cuni a fost cazul cu Mexicul şi cu republicele hispuno- 
americane. Mae 

596. Drepturi civile şi drepturi politice.—S'a făcut de către 
"“unii o confusiune între drepturile civile şi politice şi s'a zis: 

pentru ce să se ceară condițiuni speciale la, exerciţiul drep- 
tului de vot, excluzând d. e. pe cei analfabeți, pe cei fără 

cens, când drepturile civile sunt "patrimoniul tuturor. fără 
_ deosebire de avere sau cultură? Este o deosebire mare între 

cele două categorii de “drepturi: exerciţiul: drepturilor ci- 
vile interesează aproape exclusiv pe individ, cel mult viaţa 

„Ini familiară, 'care singură va suferi consecinţele unei rele 
întrebuinţări; exerciţiul drepturilor politice insă, iniluenţează 
și soarta, celorlalţi, hotărăşte destinele unui Stat întreg. Si 

dacă chiar pentru exerciţiul «drepturilor civile se cer oare 
cari condițiuni de etate; stat civil, cu atât mai mare cuvânt 
trebue să impunem oarecari condițiuni la exerciţiul drep- 

" turilor politice. Și apoi de ce atâta susceptibilitate in. faţa 

exeluderilor în votul restrâns. când chiar in votul universal 

se operează o mulţime de climinări? în adevăr să nu ne in- 
ducă în eroare: cuvântul uriizersal; în ţările unde e admis 

votul, așă zis universal,” sunt cu toate acestea excluşi mili- 

tarii, faliţii, osândiţii, streini, analfabeţii, femeile, htimiis. In 

Franţă din 38 milioane locuitori, majoritatea numerică, a cor- 

Pului electoral, compusă cam din 10 milioane de electori, 

spune d. Duzuit, impun; voinţele la 28 milioane de Francezi“. 

„Vol universal nu'există; e'o expresiune incxactă, o hiper: 
bolă de limbagiu. Pretutindeni e vot restrâns. Pe cârid toate 

aceste categorii de persoane sunt escluse dela drepturile po-
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litice, ele sunt primite să exercite drepturile civile! Prin ur- 
mare chiar țările cu sufragiu univerșal recunosc că, e deo- 
schire între amândouă. | 

Am zis că tendința regimului representativ e spre în- 

tinderea sutragiului. Aceasta e numai un adevăr istoric ce 
se poate verifică în trecutul fiecărei ţări; un singur exemplu: 
Englitera în 1865 avea 1.300.000 alegători: în 1884 în urma 
reformelor electorale: 3.000.000 dar e şi un fenomen fatal: 

cu cât societăţile înaintează, cu atât. creşte şi numărul 

celor chemaţi la consciinţa de sine însuşi. O mai bună 
stare materială, o inteligenţă cultivată dau naştere la 
aspirații, provoacă revendicări treptate de a căror. salis- 
facere cci dela cârmă. trehuesc să ţie seamă de cu vreme. 
Adevăratul om de stat, cum zicea Cavour, face chiar avan: 

suri opiniunci publice, se gândeşte a operă reformele folo- 
sitoare în vremuri liniştite, când trebuinţa lor. pluteşte oare- 

cum în aer. Dacă nu prinzi acel moment, atunci ele se im- 

pun singure, pe cale violentă, mai târziu. ln tot cazul, con- 
side» întinderea sufragiului mai mult ca un efect fatalal 

stărei sociale, decât ca o cauză. Spania care a vrut să. în- 
torvertească raportul şi a, desretat sufragiul universal când 
nu se simţea de fel necesitatea lui, crezând că sufragiul uni- 

versal € o crusă, și că va: ridică buna stare socială, -a re- 

venit la sufragiul restrâns, convingându-se că e mult mai 
bine să aştepţi, până ce buna stare socială ridicându-se iţi 

cere o intindere de sufragiu, ca efect. 
Statele reprezentative se îndrumează spre adevăratul ȘU-. 

fragiu universal. Cât de mult drum a mai rămas să pţ Să 
curgă, până la realizarea lui, iată câteva date: In 1883, la 
100 locuitori erau alegători in Franţa 26,85; Elveţia 22,55; 
imperiul German 20,09; „Englitera S,53, Italia 6 PT; Austriă 

5,88; Belgia 1,56. 

597. Sufragiul la noi. Noi la 1866 am admis în-Beincipiu” 
Yotul_u universal, în sensul -că sa "Pecunoscut dreptul de a 

votă oricărui Român care plăteşte către Stat-0 dare cât 
de mică. Insă astfel am împărțit alegătorii în colegii electo- 

rale, în cât putem zice că sistemul nostru: electoral este Yo- 

tul universalo -vestrâns! La 1866 s'a admis principiul rE-
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prezentaţiunei pe interese şi s'a împărţit corpul electoral in patru colegii: propietatea mure cea rurală având. preponde- ranţa, căci constituia, un colegiu special pentru Senat, pro- prictatea, inijlocie, oraşele pe “cari democraţia le consideră a sufletul liberalismului și în Ane populaţiunea rurală. 
Sistemul legei electorale dela 1866 a dat. naştere la -o 

mulţime. de critici, şi cu deosebire la următoarele: 
Numărul alegătorilor cari compuneau unele colegii eră 

foarte restrâns; erau colegii întâi, compuse de 20—25 ale- 
gători, aşă în cât guvernul, administraţiunea, puteă să in- 
fluențeze cu cea mai mare ușurință. Candidatul adese ori 
era nevoit să cădă la transacţiuni; alesul nu se mai consi- 
deră, ca fiind reprezentantul naţiunei, ci eră.de fapt repre- 
zentantul cător-va. Erau chiar colegii electorale încredințate 
unei singure familii, ai căror membri numeroşi şi cu dare 
de mână, satisfăceau singuri legei censitare. Din acest punt 
de vedere sistemul dela 1866 era criticabil ca favorisând 
corupțiunea. | 

"A doua obiecţiune eră, că acel sistem consacră cecace un 
publicist francez, cu mult spirit a numit sistemul spiritului 
de clopotnilă, adică, predomnirea sentimentului de interes 

- local asupra. sentimentului de interes general. Royer Collard 
la 1819 zicea: «Condiţiunea, indispensabilă a “unei bune ale- 
geri este apropierea alegătorilor, întrunirea lor. Vrei. ca 
alegătorul să vază tot pentru a alege. bine? Scoate-l din at- 
mosfera locală, măreşte-i orizontul. .Vrei să fie târe contra 
puterei: şi contra partidelor? Dă-i tovarăşi, formează masse. 
Masele singure rezistă; fără dânsele guvernul representativ 
nu € posibil, ele singură resprezintă în adevăr națiunea». O 

„bună lege electorală trebue să incurajeze, să contribue pe 
cât se poate la, formarea curentelor mari politice, căci numai 
din curentele cel& mari pot să iasă oameni cari în adevăr 

„Să serve ţara în numele principiilor.. Când âvem întruniri de 
alegători numeroși, intriga şi favorurile îşi fac jocul mult 
mai greu; oamenii de valoare se impun și se aleg. | 

„” Relele efecte ale legei electorale au fost simţite de: toţi 
și de toate guvernele; în special C. A. Rosetti a luptat cu 
multă energie: pentru revizuirea sistemului electoral, şi a |
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“izbutit. .O nouă Cameră de revizuire. fiind convocată la 1883, 
a modificat sistemul constituţional electoral, şi legea electorală 
specială. S'au modificat art. 57—81 din Constituţiune. şi: s'a 
promulgat o nouă lege electorală la 9 Iunie 1884. Sunt ne- 
greşit abrogate: legea electorală din 2 Iulie 1864; legea elec- 
torală din 30 Iulie 1866 şi art. 37— 81 din: Constituţiunea din 
1 Lulie 1866, precum şi legea. interpretativă din 22 Aprilic 1878. 

598. Actualul nostru sistem electoral. — România este ac- 
tualmente sub imperiul legei -electorale din 9 Iunie 1884 cu 
“modificările ei din 1895, 1897, 1903 şi 1904. Prin legea din 
18 Februar 1907 sau abrogat art.:37—64 şi s'au modificat 
art. 117, 120, 130 şi 184 în ceeace priveşte intocmirea, revi- 
zuirea şi permanenta listelor electorale. : 

Actualmente şi acest sistem este în' curs de prefacere. 
Intr'adevăr în 1914's'au făcut alegeri pentru o nouă. Adu- 
nare revizionistă şi în prepunerea, de revizuire sunt prevă- 
zute tocmai articole din Constituţiune: 57—31, pe lângă art. 

19, 20 şi 93, 101, 102, 104, 130, 131, 132 şi 133. Evenimentele 
externe, create de marele război european, au paralizat acti- 
vitatea, acestei Adunări revizioniste, așă, încât în desvoltarea . 
electoratului nu vom puteă aveă în vedere decât tot legea 
şi principiile constituţionale actualmente în vigoare. 

Sistemul acesta electoral consacră acelaş principiu pe 

„care-l consacră și cel dela. 1866; modificările poartă, asupra 
-aplicaţiunei principiului; sa variat modul împărţirei alegă- 
torilor în: colegii precum și dispoziţiunile de procedură: elec- 
torală pentru a asicură mai bihe independenţa alegătorului 
şi secretul votului.. Semnul distinctiv al capacități electorale 
în. sistemul actual ca şi la 1866, e censul. 

Am văzut că votul fiind o funcţiune, trebue. acordat 
humai acelora care prezintă garanţii că-l vor'exercită spre 
binele general. -Dar după care semn se recunoaşte capaci- 
tatea, independenţa electorală ? O procedare pe cale” indivi- 
duală, prin examen, chiar d'am: presupune-o eficace și im- 
parţială, nu e însă 'prâctică: Trebue căutat un semn per- 
ceptibil la prima. vedere şi puţin sever, încât să permită 
accesul vieţei publice, în număr cât se poate mai îritins, 
pentru ca toți să fie interesaţi “la: afacerile “Statului, şi prin
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cipiul art. 31 -din Constituţiune să fie un adevăr: ţara legală să fie expresiunea, ţărei reale. Criteriul cel mai comod și cel mai general G censul. El ne qă prezumpţiunea că cetăţeanul are 0 avere oarecare, adică şi-a manifesta personalitatea sa muncind. Averea formează o legătură între cetăj: an și Stat, şi e prezumat cenzitarul că are interes ca. lucrul public să progreseze. Ca Român, el e presupus că: are sentimentul politic şi naţional, ca cenzitar: el e presupus că se ocupă și de partea utilitară a lucrului, Şi că se va opune la, creşterea nemăsurată a impozitelor. Cenzul e un criteriu general căci mai tot omul are o avereXDe altfel, evident că noi procedăni pe cale de prezumpţiune generală, şi că adeseori .vom găsi 
alegători care vor plăti un cens ridicat şi cari totuși nu au 
capacitatea politică, dar legea e silită să proceadă pe cale de 
prezumţiune, ca nu se poate preocupă de fiecare în parte. 

In timpul restauraţiunei, în Franţa, și la noi între 1559 
și 1966 s'a susţinut că numai proprietarii. funciari ar trebui 
să fie alegători. Principiul acesta 'se înțelegea. în timpurile 
feudale. sau în teoria fisiocraţilor care considerau pământul 
ca singurul izvor de bogăție, şi că numai agricultura menţine 
Statul. Astiizi o asemenea doctrină de privilegiu nici nare 
nevoe să mai fie combătută. 

In legea electorală dela 1854 eră admisă distincţiuneă 
alegătorilor urbani de cei din “comunele rurale. formând 
colegii deosebite (art. 12), negreşit în ce priveşte Camera, * 
căci Senatul (Corpul ponderator) nu eră clecliv (art. 7). La. 
1866 s'a menţinut această deosebire regrelabilă numai pentru 
Senat, căci pentru . Adunarea deputaţilor sa respins. amen- 
damentul propus de d. Nicolae Ionescu, care purtă că «Corpul 
electoral este împărţit pe fiecare judeţ în două colegiuri, unul 
rural şi altul urban», inai ales în urma combaterei făcute 
de L.6. Brătiana. pe atunci ministru de finanţe. Brătianu 
spunea cu drept cuvânt că nu trebue să imilăm Englitera, - 
unde sepuraţiunea, aceasta e un rest al feudalităței, și coutra 
cireia se luptă. toate partidele reformiste, liberale din En- 
slitera, ca să o desființeze. Acolo snparaţiunca îşi are cuvântul 

. ci de a fi, trâdiţional. Intr'o țară ca a noastră, unde trebue 
si domine interesul general, interesul tuturor clasclor:'con-
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fundate, amestecate, unitatea naţională, nu e bine să împărţim 
națiunea în două tabere: rurali şi urbani, fiecare cu: inte- 
resele lor. 

.599. Condiţiunile de a fi. elector, 1: Jectoratul fiind un drept 
politic, vom face şi aci aplicaţiunea principiului pe care l-am 
stabilit ocupându-ne «de libertatea politică; pentru a-l aveă, 
trebue să fie cineva Român, să aibă vârsta de.21 ani şi pre- 
zumpţiunea capacităţei politice, pe deoparte prin cenz, di- 
-ploma sau celelalte criterii admise de lege, iiar pe de alta, 
prin neailarea sa în vr'una din categoriele de incapabili și 
nedemni (art..1$, 19 şi 20). Ni 

In Carolina meridională (America de Nord), alegătorul 
pe lângă cele:alte condițiuni, mai trebuii să recunoască si 

existența lui D-zeu şi să. creadă  într”o viaţă viitoare.cu re- 
compense şi pedepse. Chiar astăzi se cere acest lucru în 

Tennessee, dar numai pentru eligibili. . 
In privinţa vârstei, se discută cestiunea dacă pentru 

exerciţiul ureptului politic, n'ar fi bine. să se ceară o vârstă 

mai matură, o mai îndelungată cunoştinţă de: oameni şi de 
lucruri decât pentru drepturile civile. Sunt: ţări care au 
admis afirmativa. La noi legiuitorul a identificat în speţă 
majoritatea politică cu cea civilă, fără să admită emanci- 

parea când e vorba de exeyciţiul drepturilor politice. 
Cenzul se dovedeşte prin rolul -de contribuţiune, chi- 

" tanţele sau avertismentele din partea împlinitorilor de dări 
„pe anul încetat și peanul curent (arl. 63 din const. şi art. 17 1.€.).. 
Sunt incapabili de a. [i -alegători: cerşetorii; cei. puşi sub in- 

terdicţiune judecătorească; cei în stare de faliment declarați 
şi ncreabilitaţi; servitorii cu şimbrie. 

In. categoria servilorilor.nu intră: intendenţii. (ingriji- 
torii de. -moșic), calfele, secretarii (grămăticii) Și în genere 

toţi amploiaţii caselor . de - comerţ și stabilimentelor. indu- 
striale. .-. --.. a. | 
NR Arta: 19. zice: . Sunţ. nedemni:: cei condamnaţi. pentru 

-ctime; cei condamnaţi :pentru. delictele prevăzute la art: 
IHT—121 pe 12 197,-133—446,. 197 alin. II, 200.205, „267, 26$, 
„285: alin, 11-29], 295, „B08 =s3114 316. aa —320 Și 334. din . 
Godul penal. ee e



fundat. 

  

732 

Persoanele în deobşte cunoscute că ţin case de prosti- tuţiune sau joc de 'noroc.« : 
Art. 19 presupune acestei categorii de indivizi capaci- tatea, electorală, dar le ridică dreptul de a fi “alegători, de- clarându-i nedemni. |. | 
Art. 20: „Cei, cari ţin casă de joc -de noroc, nimai atunci pot fi „escluşi ' când vor fi osândiţi printr'o sentință definitivă“. Pentru cei ce țin case de prostituție, după” legea română, ce de ajuns să fie în- deobşte cunoscuţi, ceeace este O chestiune cu totul de apreciere din partea autorităţilor administrative, pentru ca să fie declaraţi nedemni. Ori-ce 

alegător însă, e în drept să ceară reformarea, inehecrei, care 
îl exclude din liste: pe. motiv că ține asemenea case, dacă 
poate să dovedească inaintea tribunalului că faptul nu-e 

Pentru ca cineva si exercite funcțiunea de alegător, nu 
e de ajuns să aibă presumţiunea unci capacităţi intelectuale; 
mai toate legislaţiunile sunt” de acord în a exclude “pe cei 
ce au dat dovezi de :perversitatea simțului moral. Am zis 
mai loute Statele, căci e regretabil s'o constatăm: sunt 
câteva State în America de Nord. (Massachussels, New 
Ilampshire...) unde nu există dispoziţiunea art. 19, şi unde 
cei mai mari criminali exercită dreptul de ;vot, fie pentru 
alegerile polilice fie pentru magistratură ! De altfel chiar în 
celelalte State-Unite, lista intracţiunilor din art. 10 e foarte 
restrânsă. In schimb insă, cel ce în Statele-Unite ar provoci 
la duel, acceptantul și secundanţii, sunt în 9 State, excluşi 
pentru totileauna. dela exerciţiul dreptului de vot! 

600. Domiciliul. politic:— După multe-legi electorale, pen- 
tru a puteă cineva exercită dreptul de alezător, trebue să 
njai întrunească, şi condiţiunea : donțicifiului politic, să aibă 
un domiciliu de'6 luni in comuna unde vocşte să voleze 

"- (Franţa, Elveţia), un'an (Englitera, Danemarca) sau : mai 
mult, întrun loc dat. Deputatul şi“ Senatorul nu - reprezintă 

„€l.ţara întreagă? La'ce ar: servi: condiţiunea aceasta” vexa- 
torie şi restriciivă a drieptulii de vot? De ce-se dâtermin 

„mai dinainte''un 106, o circumscripțiune unde: să-mi ex6r- 
zit dreptul, 'printi”o 'domiciliâre “indelungată? De-ce să nu
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pot votă decât în acel caz, şi în acea circumscripţiune ? 

Condiţiunea, aceasta, iraţională la prima vedere, c foarte 

înţeleaptă, dacă o exaininăm mai daproape. Domiciliul po- 

litic e o garanţie esenţială a exerciţiului dreptului. de vot, 

“e o protecţiune a lui. Fără această condiţiune nu sar puteă 

asigură ordinea în operaţiunile electorale, ar fi imposibilă 

alcătuirea listelor, căci. greu .sar constată identitatea celor 

ce vih să se înscrie şi sar da chiar un mijloc de deplasare 

a: majorităţilor. In adevăr, iată un colegiu electoral compus 

din 300 alegători, unde Guvernul ştie că se găseşte în mi- 

noritate. Fără necesitatea domiciliului politic, administraţia, 

în ziua, alegerei ar aduce o. mulţime de alegători din alte 

localități unde sunt de prisos, şi ar paraliză cu chipul acesta 

alegerea. candidatului anti-guvernamental. Acelaş joc, putând 

fi întrebuințat şi de opoziţie. .corpul “electoral 'şi ar perde 

or-ce stabilitate şi controlul aspiraţiunilor” electorale ar de- 

veni cu totul imposibil. Cei incapabili şi nedemni ar parti- 

cipă la vot în localități unde: nu sunt cunoscuţi, şi cu în- 

lesnirea, răijloacelor de' transport, uşor ar votă cineva în 

aceiaşi zi în mai multe localităţi. In Statele-Unite, pentru 

" exerciţiul dreptului electoral se cere o reşedinţă în înterio- 

rul Statului respectiv, care variază dela 3 luni până la 2 

ani şi o reşedinţă în Gircumscripţiunea electorală dela 10: 

“zile până la, 6 luni. In Belgia şi la noi legea nu cere domi- 

ciliul politic, în sensul de reşedinţă de fapt, între condiţiu- 

nile pentru a fi alegător; cere numai să, fii înscris în listă, 

fară ca să condiţioneze această înscriere de: domiciliarea 

într'un loc dat. Alegerea circumscripţiunei electorale e Jăsatii 

oarecum la bunul plac al alegătorilor, şi ce foarte facilă, căci 

e de ajuns d. e. să fi plătit o dare or cât de mică în acea 

localitate. La noi deplasarea majorităţiior s'ar putei prin 

urmare face cu înlesnir6, partidele avâna grije să-şi înscrie 

alegătorii în judeţele unde are nevoe, contormându-se. gis- . 

poziţiunilor foarte inocente ale art. 35 şi 36. In - Englitera 

Sa uzat foarte des de această manoperă. Domiciliul. politic 

este locul declarat unde vrea, cineva să voteze. El nu trebue 
să fie confundat cu domiciliul. civil. Acest din urmă-e Ta: 
portul dintre. o persoană şi localitatea unde “şi are princi- -
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palul său stabiliment. Din -punetul de vedere civil, nu poate 
să aibă -cineva decât un singur domiciliu... Domiciliul politic 
poate să fie cu totul alt undeva, decât ce] civil, şi cred că 
pe când. cineva, nu poate aveă decât un. domiciliu civil, poate 
avea mai multe domiciliuri :politice, cu -condiţiune ca să 
nu-şi exercite votul decât într'o singură circumscripțiune. 
Domiciliul poate fi după alegerea, alegătorului: 1) in locul unde 
plăteşte o dare către Stat ; 2) locul unde are cineva, o proprie- 
tate și 3) locul unde 'şi are cel mai de căpetenie aşezământ—în 
acest caz se confundă cu domiciliul civil. Quid, când are pro- 
prietăţi într'un district şi vrea să voteze întraltă localitate? Am 
văzut.că se poate obține. acest. drept, cu condiţiune ca să 
plătească -o dare or cât de - mică în. acea localitate, afară 
numai dacă este “cu totul dispensat. Domiciliul politice sus- 
ceptibil. de schimbare voluntară. cu condiţiune .ca alegătorul 
să declare . această schimbare cu trei luni înaintea terme- 
nului încheicrei listelor ;provizorii. Iată ce zice ari. 35 |. e. 
» Comiciliul politic al. fiecărui.-alegiitor este, după alegerea 
St, în orașul, în judeţul sau. comuna în care 'şi plăteşte 
.Javea- directă, sau unde 'şi are proprietatea, or principalul 
siu așezământ. Cânq cineva. plăteşte darea sau are proprie- 
tăţi în” mai multe locuri, este liber a-și alege domiciliul său 

„politic în oricare din ace'e locuri ar voi,:ne putând însă 
exercită dreptul său de alegător decât într'un singur colegiu. 
La aşa eaz, este dator a, luco înscrisă declaraţiune de ale- 
gerea :dormiciliului, cu trei luni înaintea termenului incheie: 
Tei. listelor” provizorii; atât la-autorilatea comunală a locului 
unde a votat până atunci, cât şi la primăriile unde ar pu- 
teă să-şi stabilească: domiciliul politie pentru a nu figură 
decât într'o listă 1). e , i. "Art. 36. «Alegătorul care-şi a exercita! drepturile polilice 

2) Cas, 11.508/04 B. pg. 651. Pentru: ca cincva să poată exercilă întrun judeţ dreptul electoral în. coleg. 1 Cameră și Senat, când n 
este dispensat de Cens pentru acest din urmă colegiu, nu este suficien 
a plăti numai simpla dare a căilor de comunicaţie în acel judet, ser-- 
vindu-se de censul ce ar aveă: în proprietiţi, siluate în alte judete, ci 
trebuie să plătească o .dare funciară cât de mică şi în judeţul în care. 
„ar figură ca alegălor, adică si posede imobile în acest judeţ. 

  

LDA 3298 . , :
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- într'un judeţ, nu va putcă să voteze în alt judeţ decit după 

ce va fi făcut declaraţiunea de schimbare de domiciliu con- 

form art. 35». o a 

„601. Condiţiunile pentru a fi eligibil. — Să analizăm acum 

condiţiunile pentru a.fi eligibil. Ele variază după cum e vorba 

de Adunarea deputaţilor sau de Senat. OCOCOC 

“Art, 21. 1. e: «Pentru a fi eligibil la Adunarea ueputa- 

ților. trebue: o Me 

"a) A fi Român de naştere sau'a fi împământenit;  -. 

V) A se bucură de drepturile civile și politice; - 

c) A aveă vârsta de 25 ani. împliniţi; | 

d) A.B. domiciliat în România. . E 

Condiţiunea, de vârstă cerută pentru eligibili e mai-se- 

veră decât pentru alegători. Sunt ţări unde se cerc etatea 

de 30 şi: chiar 40 de ani pentru a fi ales. Sa zis: e o diferenţă 

între cele două situaţii; e mult mai uşor să discerni pe omul 

capabil, să votezi ca alegător la 21 ani, decât să ai maturi- . .. 

” tatea de convingeri, experienţa cerută pentru a fi ales. A 

“stă în parlament necesitează o rațiune calmă, aptitudini tem- 

perale şi o seriositate de vederi incompatibilă cu avântul ju- 

veni]. Aristot chiar ziceă : «Celor tineri să încredinţăm armele, 

oamenilor maturi funcțiunile politice, sacerdoţiul: celor bă 

trâni». Alte ţări nu recunosc gradaţiune în capacitatea poli- 

tică de. alegător şi ales: Elveţia, Statele-Unite, Englitera, - 

prevăd pentru eligibili ca şi pentru alegători aceiaşi vârstă 

de 21 de ani. Danemarca însă a adoptat principiul invers; 

ca "şi a zis: e mult mai mare pericol să încredinţez elec- 

torâtul şi soarta alegerei unor voturi prea inesperimentate. 

Gladstone, în cartea lui. Questions constitutionnelles, apără cu 

multă căldură admiterea tinerilor în parlament; de timpuriu 

trebue să înceapă cine vrea, o serioasă, educaţie parlamentară. | 

«E. în adevăr în parlament un rol şi o sferă de acţiune pentru 

oameni de o vârstă mijlocie și chiar pentru cei ca mine care 

au trecut această vârstă, dar nimic nu poate compensă lipsă 

oamenilor tineri de care am aveă trebuinţă pentru viitor Şi 

cari ar trebui să fie elita ţărei». Gladstone susţine chiar că 

tinerii sunt oamenii. cei mai apți pentru a servi faru CA 

principala ţintă a color maturi e să se servească pe ei ÎNSUȘI,
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şi că creşterea prea mare în parlament a numărului de oameni 

în vârstă e o calamitate naţională. Fără a merge cu en- 

tuziazmul pentru tineret aşă de departe ca, Gladstone, eu 

cred că înlesnirea accesului în parlament a inteligenţelor tinere 

nu poate aveă consecințe rele. In adevăr, dacă studiem istoria 
parlamentului în patria lui, vedem că Englitera se mândrește 
cu Fox, ales la 19 ani şi jumătate; între»gloriele ci numără 

pe Pitt depulat lu 20 de ani, Pell 21, Grey 23, Canning 22, 
Gladstone 22, Russel, Palmerston, Derby... In fața unei ex- 
perienţe atât de frumoașe, se justifică, pasiunea lui Gladstone 
pentru generaţiunea tânără. - 

In Franţa, pentru cligibili vârsta a, variat până da 10 
de ani; actualmente e 25. 

Aliniatul d al art. 21 1. e. care prevede că eligibilul s să 

Be domiciliat în România este în legătură cu art. 65 din 

constituţiunc. Dacă s'ar fi limitat alegerea numai în persoana 

celor din localitate, atunci mandatarii ar fi fost mai mult 

reprezintanții diferitelor localităţi separate, şi. sar fi violat 

libertatea alegătorului constrângându-l să voteze pentru un 

em inferior, Jocalnic,. deși ar ave încredere într'o persoană 

capabilă din alt district. Reprezentaţiunea naţională ar pierde 

astfel mult în. calitate. 

Articolele '24 si următori prevăd o altă serie de. res- 

iricţiuni ce se aduc la; libertatea alegătorului. In .principiu, 

legea e mai exigentă pentru alegători de cât pentru eligibili, 

da cari nu cere nici cens, nici ştiinţă de carte; a aplicat care 

“cum teoria danează; în urmă însă, prin art..24, 2... legea 

electorală a ţărmurit foarte mult libertatea alegătorului de 

a încredinţă mandatul ori cui voeşte, şi pentru diferite consi- 

deraţiuni, a, creat o serie de incompatibilităţi, a exclus dintre 

eligibili diferite categorii de persoane, individualmente capa- 

bile, dar 'cari se găsesc în anumite condițiuni sociale. Art. 24 

zice: „Monachii nu pot fi aleși reprezintanţi in Corpurile 

legiuitoaret. Art. 25, sunt incapabili şi nedemni de a fi depu- 

taţi sau senatori persoanele prevăzute la art. 18 şi 19. | 

___602. Incompatibilităţile eligibililor. — Militarii în activitate; 

funcţionarii administrativi, judecătoreşti, financiari, fiscali, 

guvernatorul Băncei Naţionule, directorii acestei bănci i numiţi
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de guvern,:directorii sucursalelor Băncei Na aţionale, directorii 

creditelor agricole, a, ajutoarele de. primari, membrii -comite- 

tului permanent, nu vor. puteă fi. aleşi în:nici,unul din cor- 
purile legiuitoare,. dacă .nu-şi vor fi dat demisiunea. sau nu 
vor; fi fost :revocaţi. cel: mult. :trei zile după publicarea decre- 
tului de: convocarea colegiilor. electorale. 

» Demisiunea, se va publică prin Monitorul oficial sau 
prin orce alt „organ. de.: publicitate în „termenul arăti a.mai 
sus. (art. 27). 

De ce art. 27 a: creat, incornpatibilitate stre func iunile 
publice şi mandatul de deputat. Bine e-ca funcţionarii publici 
să fie excluși din parlament? :Dacă, consultăm istoria popoa- 
relor. găsim trei sisteme: excludere, libertate de aumitere 
deplină, sistemul . eclectic. Se spune: că puterile întrun stat. 
constituţional trebuind să fie separate ar fi funestă confusi- 
unea dintre puterea executivă şi cea legiuitoare. Concentrând 
braţul executor şi. voinţa care dă ordin, în acelaş corp, avem 
imagina despotului..:Apai funcţionari publici. depinzând de 
guvern, unde ar: mai fi independenţa „controlătoare a depu- 
tatului? Cine ar. chemă la: răspundere pe minisiru și ar - 
desvăli: -abuzurile . “comise. de funcţionarii-deputaţi ? Ar fi 
posibil s'o facă ei înşişi? Se opune şi principiul - diviziunei 
muncei. In Belgia, funcţionarii publici - sunt eligibili, dar sunt 
incompatibili; odată validaţi, mai. înainte d'a prestă jură- 
mântul, ei trebue să opieze.. In. Brasilia și Portugalia sunt 
eligibili, dar nu pot să-şi exercite funcțiunea în timpul maân- 
datului. In, Danemarca e libertate deplină de elecţiune, dar 
în caz de: înaintare în funcţiune sunţ, consideraţi ca decăzuţi 
din mandatul lor; pot însă să fie -realeşi. In. principiu, func- 
ționarii publici sunt; excluşi | în Grecia, Statele-Unite, Elveţia, 
Franţa; Italia... . 

„". Macaulay :zice: „E. periculos să deschidem Camera co- 
inunelor. la . toţi impiegaţii, dar nu e mâi puţin periculos să 
0 închidem. la toţi. Principiile generale care trebue să .ne 
conducă sunt: mulţimea,: ofiţerilor. publici. trebue. exclusă. 
.Puţinii funcţionari . cari sunt în, capul marilor ramuri de 
adminiștraţiune trebuesc să fie admiși. Funcţionarii. inferiori
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trebuesc excluşi. :pentrucă:S'ar..înjosi. caracterul parlamen- 
tului şi sar. distruge eficienţa. .serviciilor. publice“. 

" In-art.. 27 se declară. incompatabilitate: numai: pentru 
di jutoan ele “le primar. Prin legea: din 26 Iunie: 1907 s'a: modi- 
ficât.art. 30 din legea: electorală-dela 1884 ; în sensul că-fune- 
țiunea de primar 'şi-ajutor de primar este incompatibilă e cu 
demnitatea de deputat: sau senator. *: ii. > 

Se exceptează. numai. primarul oraşului Bucuresti, c care 
va putea fi ales deputat sau:senator. :...- i: 

* Aleşii colegiului '11' de.cameră al judeţului - Jfov nu. “pot 
fi aleşi primari. Această anomalie: nu: se poate explică de 
cât prin preocupaţiuni personale, cu totul inspirate d de intrigi 
purlamentare. ERE 

„Profesorii definitivi ai. invățământălui- superiori; Și se- 
cuindar pot fi aleşi'deputaţi sau senători afară de: 

î- Inspectorii generali ai instrucţiunei; 
2. Revizorii şcolari; 

3, Directorii Şi provizorii diverselor, stabilimente de 
învăţământ“. ia : 

Eu cred că suplinitorii s se pot alege de. oarece ci nu 
sunt. adevăraţi profesori în sensul legal. 

- Art. 29, arată că „Medicii, inginerii, arhitecţii şi advo- 
caţii Statului pot fi aleşi în Corpurile legiuitoare: Medicii 
primari de judeţe, medicii de spitale rurale şi advocaţii Sta- 
tului vor fi- datori să, opteze între mandatul de deputat sau 
senator, şi funcțiunea ce ocupă“. Aci nu e vorba de o ade- 
Yărată incompatibilităte preventivă, în sensul art. 27. Alegerea 
făcută în persoana;'celor enumăraţi la art. 29 e bună. 

Art. 27 şi 31 rezolvă chestiunea; de drept public foarte 
discutată, aceia d'a se ști dacă militarii trebue -să facă parte 

'din reprezintaţiuneă naţională, dacă pot să participe ca aleși 

la, luptele politice. Legea, noastră electorală declară eligibili 

„pe generalii, şi pe colonelii în disponibilitate. ! Militarul . find 
-un reprezentant al puteiiii executive şi trebuind .să fie cu 
deosebire: însufleţit: de spiritul de desciplină şi supunere pa- 
Ssivă; nu are elanul: de independenţă, spiritul de control Şi 

tăria de rezistență :cerută unui om politic. Nu .trehue. să 

întroducem agitaţiunile politice în cazărmi. Napoleon III în
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plebiscitele lui, a chemat şi soldaţii la vot. Chiar azi în Elveţia 

militarii exercită dreptul de alegător. Cele mai multe state 

însă, nu permit înscrierea în listele electorale şi participarea 

_la_vot â militarilor în serviciu activ. In Germania legea 

militară din 1874 le interzice chiar dreptul d'a lua parte lo, 

asociaţiuni şi reuniri politice. Franţa prin legea din 30 No- 

embrie 1875 exclude pe militarii în activitate dela exerciţiul 

dreptului de vot. Militarii înrolați în luptele politice, în par- 

tidele zilei, vor contractă legături de simpatie care âr facilită 

la un moment dat loviturile de Stat, revoluţiunile. Insă, ge- 

neralii pot să fie aleşi în Senat dar nu în circumecripţiunea 

unde au comandamentul lor. Mai pot fi aleşi în Senat și 

colonelii în disponibilitate. ui | 

La, noi, chestiunea e rezolvată în mod negativ numai 

pentru eligibili, dar militarii au exerciţiul dreptului de ale- 

gător. | | 

„Funcțiunea de ministru şi subsecretar de Stat nu este 

incompatibilă cu mandatul de deputat sau senator“ (art, 32). 

-- 603, Prohibiţiunea contractelor de lucrări.— Deputaţii şi se- 

natorii nu vor puteă încheiă cu Statul, în timpul mandatului 

lor, nici un contract de lucrări sau furnituri, sub pedeapsă de 

pierderea. mandatului ler de reprezintanţi şi de nulitatea con- 

tractului, spune art. 33. Acest articol e inspirat de aceiaşi te- 

mere care a dictat şi art. 24 din constituţiune. S'a voit a se luă 

din mâna guvernului un mijloc foarte eficace de corupţiune. 

Regrelăm însă că legiuitorul nostru sa mulţumit cu atât. 

Ar fi trebuit să. imite pe Englezi şi ltalieni, unde persoanele 

cari au o participaţiune directă sau indirectă la contracte 

cu guvernul sunt ineligibile; dacă ar indrăsni să siejeze în. 

camera, comunelor se expun şi la o amendă foarte mare 

pentru fiecare şedinţă; 25,000 de franci amendă, celui care 

şi-ar luă ca asociat la asemenea contracte pe vrun membru 

al camerei comunelor. E . 

"604, Colegiile electorale. — Intr'un sistem ideal, alegătorii 

ar trebui convocați la un loc ca să proceadă la votare. Cu 

chipul acesta, cei cari întrunesc majoritatea ca să fie aleşi, 

pot să fie în adevăr consideraţi ca expresiunea directă a 

„naţiunei. Inţelegem însă că într'o ţară de oarecare întindere
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e peste putinţă. ca, ulegătorii să so strângă la un moment 
dat din diferite părţi, şi acolo, în număr “de zecimi 'de mii 
să-și exercite dreptul de: vot. Necesitatea de-a împărţi pe 
alegători în diferite grupuri se impune. La Noi, după art. 2 
din legea electorală, corpul electoral este divisat pe județe, 
Şi nici alegătorii unui judeţ nu votează toţi la un loc, Divi- 
ziunea, aceasta electorală teritorială, de district, se subdivide 
şi dânsa în colegii electorale adică, grupuri de mai mulţi 
alegători cari împlinesc aceleași condițiuni pentru, a-şi exer- 
cită votul, fiecare separat. Ficcare colegiu se poate subdi- 
vide în secţiuni. 

* Alcătuirea colegiilor electorale are foarte mare impor- 
“tanţă; independenţa și discernământul alegătorilor depinde 
de multe ori de cercul în care îi aşează legiuitorul, de mij- 
locul care îl înconjură, de faptul'a şti unde şi când îl chiamă 
la alegeri. Intinderea orizontului electoral ca întinderea or- 
cărui orizont, influenţează foarte, mult concepțiile noastre. Di- 
viziunea. alegătorilor în colegii nu vatămă unitatea naţională, 
căci precum am arătat, colegiile electorali, se formează numai 
pentru a înlesni operaţiunile electorali şi pentru a pune pe 

alegători în mai bună poziţiune să discearnă binele general. 
Iată cum sunt alcătuite colegiile după legea - noastră 

„electorală: 
«Corpul elecioral este impărţit în fiecare judeţ în trei 

colegiuri, spune art. 58 Constituţiune. 
Fac parte din colegiul întâiu- toţi acei care, intrunind 

„celelalte condițiuni cerute de lege, au un venit funciar rural 
sau urban de cel puţin 1.200 lei (art. 59). | 

Fac parte din colegiul al doilea toţi cei care, întrunind 
celelalte condițiuni prevăzute de lege, au domiciliul şi reşu- 
dinţa în oraşe, şi plătesc către stat o dare anuală directă 
de orice natură de cel puţin:20 de lei. 

Sunt scutiţi de cens în aceste colegii: 

«) Profesiunile libere; 
4). Ofițerii în retragere; 

'c) Pensionarii statului; 
d) Cei ce au absolvit cel puţin învăţământul primar 

(art. 60).
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Toate comunele: urbane dinur'un: judeţ: formează un sin- 
our colegiu cu orașul: de reşedinţă.» . 

: «Fac. parte din “colegiul al treilea, toţi cari: nu sunt ale- 
gători în colegiul întâiu și. al doilea şi „plătesc. o dare: cât 
de mică către stat. : - 

Alegătorii acestui. colegiu | cari au "venit: fonciar rural de 
890 lei în sus şi care ştiu citi şi. scrie, pot să voteze după 
voinţa lor sau direct. pe deputat. la, orașul de reşediniă, sau 

- indirect pe delegat în comunele lor. împreună cu alegătorii 
fără ştiinţă de carte: şi cari. nu au. venitul. cerut. Votează 
asemenca direct cu dispensă, de cens: 

«) Invăţătorii. săteşti şi preoţii; Sa 
)) Cei ce plătesc o arendă anuală: de cel puțin 1 tu lei; * 

"50 alegători aleg:un delegat. Primarul, notarul, percep- 
torul,:şeful de garnizoană, precum şi orice funcţionar public 
nu vor puteă, fi aleși: delegaţi. >. - 

Legea: electorală îni art. 2—5 reproducă şi. dânsa în toc- 
mai aceste dispoziţiuni constituţionale.. . 
î A---605. Alcătuirea colegiilor. — Alcăţuirea. colegiilor se justi 
fică prin: 4) -fracţionarea 'corpului electoral, pentru ca. să 
înlesnească, operaţiunea alegerei;: şi V) mai ales scopul de a 
graduă importanţa votului, de a. asigură o bună alegere, 
împedicând majorisarea clementelor culte şi capabile de 
către numărul celor ienoranţi. Dacă s'ar convocă alegătorii 
unci circumseripţiuni într'un singur. colegiu, cantitatea ar 
copleși calitatea, sau cum zice Stuart Mill: :Votul ucenicilor 
ar prevală asupra votului -unic al calfei. Cu devizarza în co- 
legii se obţine o mai eficace! şi mai justă reprezintare a 

„intereselor claselor sociale, care în altfel sar contopi, ar dis- 
pare în număr.In contra prepotenţii numărului, Mill, în loc 
de colegii propune ideia următoare; alegătorul cu o cultură 
inaintată dovedită d. e. prin funcțiunea înaltă ce ocupă, sau 
prin gradele universitare... să-aibă două voturi sau trei după 
nivelul capacităţei.: Un profesor universitar -e mai instruit - 
decât un uvrier, un bancher mai inteligent decât .un ţăran; 
ignoranţa. nu trebue să fie proclamată, de Constituţiune egală 
Ştiinţei, când e vorba de. guvernământ. -Mill bazează plura- 
litatea votului esclusivamente pe O superioritate mintală, nici
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de cum'pe bogății materiale sau alte. criterii.: Idealul guver- 
nământului” reprezintativ; contra-balansarea: prea puternicii 
maselor trebueșie, zice. Mill, căutată în această direcţiune .a 
unei: influenţe 'superioare conferită culturei; orice:supremaţie 
electorală bazată pe avere trebue 'să fie stiomatizătă. Acelaz 
lucru îl' susţine și Esmein. La: noi alcătuirea, colegiilor e 
condamnabilă din acest punct de vedere, căci 'avuţia e pusă 
în colegiul intâiu, iar capacitatea relegată în colegiul al doilea. 

::606. Votul plural. — Votul plural, se aplică în Englitera, 
„a alegerile -parohiale și la elecțiunea administratorilor legei 
săraciior. In Belgia de asemenea; funcţionează : votul plural 
și obligator. Constituţiunea belgiană revizuită în. 4893 (art. 
4) acordă un vot tutulor cetăţenilor în vârstă de 25 ani 
impliniţi, un vot suplimentar în virtutea etăţii (45 ani) și a 
impozitului plătit, unit cu calitatea de şot de familie, şi două 
vuături suplimentare pe măsura capacităţii intelectuale, ates- 
tate de oarecare grade universitare. Contra votului plural 

"Sa zis—în ţările unde alegătorii nu sunt clasificați — ea dă 
lor: la- un. privilegiu care nu e necesar din momentul ce in- 
teiigența n'are decât să-şi mânifeste superioritatea ci lumi- 
nând pe alegătorii: inferiori ca, să-i decidă a 'votă în același 

„sens. La aceasta noi răspundem: dacă şi în . predominanţa 
cuiturei se zăreşte un privilegiu odios, cum să mai calificăm 

“atunci sistemul colegiilor noastre și repartizarea numărului 
aleşilor (art. 62)? : a . | 

- 607._Alte_sisteme. — Sidney Smith are alt sistem. El pro- 
pune ca fiecare alegător să voteze în mod public, alăturând 
la numele candidatului agreat,  chitanţele de contribuţiune 
plătite de acel alegător. Va fi declarat ales, cel care va, fi 
obținut un "mai mare număr de voturi însumând o mai mare 

(ifră: de contribuţiuni plătite. Acest sistem mercantil, de so- 
cictăţi anonime, bazat pe avere, nu poate conveni unui stat 

democratic în care electoratul trebue bazat pe capacitate.. 
Pentru a obţine o reprezintare mai fidelă a diferitelor 

interese, autori ca-Robert von -Mohl, susţin divizarea, COrpu- 
lui electoral în colesii separate, industriaşi,-comercianţi, ecle- 
siastici, medici, ingineri, cari vor trimete iri parlament _rc- 
prezintanţii: cei: mai autorizaţi şi cei mai, capabili din diteri-
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tele: ramuri. respective. Acest sistem ne-ar reintoarce în . 
trecut, la 'reinfiinţarea; deosebirilor de clasă, nobili, purghezie, 

“cler, la stărostii şi corporaţiunile: din evul mediu. 

Foarte puţine sunt ţările cari au admis repartizarea pe * 

colegii. Spiritul cgalitar al. rovoluţiunei franceze a contribuit! 
în mare parte să descrediteze pretutindeni acest sistem îm- . 
bătrânit de organizare electorală. 

„603, Votul indirect.—In sistemul nostru electoral pot par-, 
ticipă la vot Si cei fără ştiinţă de carte. Naşte intrebarea: 
bine ce cu analfabeţii să voteze? S'ar puteă spune că şi ei. 
deopotrivă plătese impozitul sângelui “sau cel in bani; şi 

ci se bucură de aceleaşi drepturi civile; prin faptul că cineva, 
a învăţat să citească şi să scrie dobândeşte el o capacitate 

politică superioară celui analfabet şi un privilegiu? In siste- 
mul contrariu se argumentează cu drept cuvânt, că volul 
e un drept, a cărui funcţiune nu o poate exercită decât cine 
este capabil; dacă o elementară cunoştinţă de carte nu ne 
dă capacitatea, nu urmează de aci.ca, să ne coborim și mai : 
jos. Apoi în sistemul votului secret, cei analfabeți neputând 
votă prin ei însuşi, secretul .e imposibil şi votarea dă loc la . 
o mulţiine de fraude. In foarte multe ţări analfabeţii sunt 

cu totul excluşi dela vot. Legea noastră nevrând să excludă 

un imens număr de contribuabili, a adoptat un sistem favo- 

rabil analfabeţilor permițându-le intrarea în toate: colegiile 
cu restricţiunea, din art. 5, care prevede pentru alegătorii 

„de ultima treaptă votul indirect. 
Sunt publicişti cari ar voi să generalizeze votul indi- 

rect, susţinându-l- cu multă căldură ca preferabil votului di- 

rect, căci operează un fel de selecţiune, o filtrare prin care 
trece elecţiunea, lăsându-și oarecum părţile impure. Toc- 

quevil!e atribue elecţiunei cu două grade superioritatea nc- 

contestată a, Senatului american, compus numai de oameni 
iluştri, pe când Adunarea deputaţilor, aleasă prin vot direct, 

nu ne prezintă decât nuine obscure, sau poliliciani de cea 
mai rea, speţă. “Tocqueville are foarte multă dreptate, dar 
el se referă la un vot indirect cu totul american. În adevăr 
Senatorii Statelor-Unite se aleg de către legislaturile fie- 
cărui stat în parte, Şi oricât de moritată e lauda pe care
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Tocqueville o aduce acestui sistem,-cl nu s'ar puteă aplică 
decât în statele federale. In tot cazul, „argumentaţia lui nu 

poate fi invocată pentru a sprijini votul indirect aşa cum 

îl înţelegem noi. Sa propuş ce c dreptul şi în slatele uni- 
tare ca deputaţii să fe. aleşi de corisiliile comunale și jude- 
țene, crezând că cu modul acesta Sar puteă obţine avan- 

tagiile americane, dar ideia e cu drept cuvânt criticată de 

Stuart Mill. Ar -fi funest să parvertim scopul acestor con- 

silii de gospodărie, imprimându-le un caracter cu totul politic. 
Alţi: publicişti ca Taine, Lamartine, Courcelle-Seneuil 

nu laudă votul indirect popular pentru 'mai multe motive: 
cercul de cunoştinţe ale:alegătorului, mai ales rural, nu merge 
mai departe de periferia câtorva sate; într'un mediu aşă 

de restrâns, alegătorul va şti muit. mai uşor care din ve- 
cinii lui e în stare să aleagă un deputat, decât să se pro- 

_nunţe el direct, asupra unor candidaţi cu totul departe de 

sfera lui locală, necunoscuţi. Apoi. votul indirect e cel care 
există de fapt, .chiar acolo unde legea prescrie votul direct. 

In adevăr, alegătorul astăzi, urmează mai întotdeauna im- 
pulsiunea subprefectului, comisarului sau altor persoane in- 

fluente, şi decât acest vot cu două grade eztra-legale, lăsate 
intrigei şi întâmplărei, cu intermediari de speţă rea, mai 

bine să înscriem francamente elecţiunea indirectă organi- 
zând-o în mod legal, cu intermediari electivi şi cu garanţii. 

Votul indirect are apoi utilitatea că sustrage pe «les 
dela dependinţa alegătorului; scuteşte pe candidat de orice 

insistențe personale pe la. domiciliu. Alegătorul, pe de altă, 

parte, e pus şi el la adăpostul ademenirilor şi influențelor 
cu atât mai iresistibile cu cât e fără multă avere și instruc- 
țiune. Punerea în contact cu candidatul exercită, sugestiuni 
de natură, a nu-i lăsă nici o libertate de acţiune. Contactul 

acesta, care poate fi binefăcător la alegătorii din col. ] şi 

II, are o-influenţă cu totul contrarie la alegătorii din col. Il]. 

Apoi aceşti din urmă,"se găsesc mai toţi în localităţi depăr- 

“tate de centru, de multe ori în fundul munţilor; a:i face să 

voteze în mod direct e a-i constrânge să vie la oraşul de 

reşedinţă, să se distragă dela ocupaţiunile lor, să facă cheltueli. 

Toate argumentele partizanilor votului indircet se ba-
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zează pe circumstanţe de fapt; în teorie abstractă, toți re- 
cunosc că votul direct e superior şi singur conform cu-prin- 
cipiul suveranităţii reprezentative. -:L.a: acestea susţinătorii 
votului: direct răspund: raportul personal dintre a!egător şi 
candidat, trebue să-l dorim; mandatul politic ca și mana: 
tul civil trebue făcut: intuitu personae, pe încrederea: man- 
datului în mandatar: A restrânge pe alegător la numirea: de- 
legatului înseamnă a-l desinteresă dela, cestiunile politice, dela 
activitatea; şi luptele partidelor, dela'opiniunile candidaţilor, 
Oricât de formată. ar f “educaţiunea lui pentru viaţa pu- 
blică, el ar fi-constrâns să so'resemneze:a alege un delegat: 
mutilare de prerogative contrarie principiilor de regim re- 
prezentativ + Dacă alegătorul nu e capabil şi cu -toate astea 
îl crezi în stire -să desemneze pe. un . bun alegătov direct, 
atunci el nare decât să consulte în particular po“ această - 
persoană comipetinte în-care'are: încredere, și obţine astfel. 
cu alegerea directă acelaş rezultat care se așteaptă: dela 
votul. cu două grade, fără inconveniântele lui. Alegerea in- 
“directă e o. complicaţiune inutilă. care înjoseşte. demnitatea 
ulegătorului şi restrânge: colegiul electoral, facilitând corup- 
țiunea care se exercită mult :mai uşor "asupra unui număr 
mic de delegaţi. SD N aa e 

»- Votul indirect se : practică în Norvegia, Bavaria. EI a 
existat în Franţa.la 1791-1793, în Italia, Austria.- Până la 
1581 în interval de aproape '50 de ani, a funcţionat în Bra- 
zilia, și Seaman-ne spune că a:dat. totdeauna, rezultate aâ- 

„mirabile, asigurând pacea şi prosperitatea, pe când Mexicul 
ȘI. celelalte state: hispano-americane :cu alegeri : directe, au 
fost adesea turburate de facţiuni, insurecţii şi 'rezbele civile LI 

- După legea noastră' electorală ain '1856 alegătorii colegiului 
IV. votau toţi: prin delegaţie. e 

* 609. Numărul deputaţilor.—Art. 62 din: Const. reprodus ȘI 
în legea, electorală sub art: 6, zice: „Aceste trei: colegiuri 
aleg direct în: modul următor: î.. | 

„Colegiul întâiu alege. câte doi deputaţi de fiecare judeţ; 
Cu excepţiunea, judeţelor: Ilfov,. Iaşi, Dolj, Buzău, M6hedinţi, 
Prahova, Teleorman, Bacău, Putnă, Botoşani şi Tutova, cari 
aleg după cum urmează: Ilfov, cinci; Iași şi Dolj câte patru;
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Buzău, ] Mehedinţi, Prahova, Teleorman, „Bacău, Putna; Bo- 
toşani. şi Tutova,-câte trei. 

_.... “Colegiul al, doilea alege. precum armează” 
Bucureşti, nouă deputaţi; Iaşi, şase; Craiva, şi Plocsti 

câte patru;-Brăila, Turnu-Măgurele, Bacău, Roman, . Galaţi, 
Cocsani, Bârlad. şi Botoşani câte. trei ;- Buzău, Giurgiu, Huşi, 
Piteşti şi Turnu:Severin,, câte, doui; iar celelalte; câte unul. 

Colegiul al treilea alege un deputat, pentru ficcare-juileţ, 
cu excepţiunea următoarelor. judeţe, Şi anume:. Ilfov, Dolj, 
Mehedinţi, Prahova, Buzău, Bacău, Putna; is. Șuceava, câri 
ale câte uloi, . ; 

„. Prin, „legea din 19 Aprilie 1909 prin. care, se , acordă lo- 
cuilorilor din judeţele. Constanţa Şi. Tulcea întregimea drep- 
iurilor. .poliliee recunoscute Românilor. prin Constituţiune, 
s» mai aleg in fiecare din aceste. judeţe câte doi depulaţi 
în colegiul 1 şi câte unul. în, colegiul ÎI şi Ul. precum şi câte 
«oi senatori în col. l și unul în colegiul II.. 

Prin. derogare însă dela dispoziţiunile comune alegători ii 
direcţi . şi. delegaţii. colegiului III de Cameră, vor. votă.in 
atâtea, secţiuni câte plăși sunt în fiecare judeţ. ERE 

610. Listele electorale. — Legea. pentru - modificarea, in- a 
„. ibendirea, revizuirea şi permanen;a listelor electorale datează 

| din 18 Februarie 1907, -. 
Această. lege prevede permanenţă listelor electorale. si 

abrogă în totul art. 37—46 din legea electorală precum și 
ast... 117, 120, 130 şi: 134, din aceeași lege. . 

Listele odată definilive rămân. permanente, cu autoritate 
de lucru. "judecat, dar numai pe: timp de un an. In dreplul 
comun autoritatea lucrului judecat a de natura sa perpetuă. 
Raportul juridic stabilit. prinu'o hotărire judecătorească do- 
finitivă, rămâne acelaş pe .cât limp hotărirea nu e desfiini- 
țată prin ală hotărire, s sau prin. comunul acord al părţilor, 
sau prin prescripţiune; în materia aceasta politică nu există | 
autoritate, de lucru judecat decât pe timp de un an, pentrucă 
Şi listele electârale nu se alcăluesc decât pentru acest timp. 
E o. prea mare : mobilitate in condiţiunea politică ; durata 

vieţei, naționalitatea, censul, pot .variă dintr'un momânt in- 
„traltul; omul e supus la prea multe schimbări pentru ca



listele electorale să rămâe permanente mai mult timp. Dinti”un-- 
an într'altul minorii pot deveni majori, majorii pot încetă 

din viaţă, atâtea, împrejurări cari schimbă cu totul situa- 
țiunea, de ieri. | | 

"Numai cu ocăziunea revizuirii care se face anual se 
pot face adăogiri şi ştergeri. Listele. se. întocmesc prin în- - 
grijirea preşedintelui triburalulii, care va. trece pe toţi ul6- 
gătorii în ordine ajfabetică, într” un registru. 

„“ Inscrierea se “face prin” cerere! adresată personal sau 
„prin procurator, însoţită de actele sau certificatele dovedi- 
“toare, pentru ştergerea, sau trecerea, unui alegător în alt 

colegiu, trebue sau o cerere sau o contestaţie admisă prin 
hotărire definitivă. Preşedintele va: şterge din liste pe cei 
morţi, pe. cei care vor [i tăcut cerere de preschimbar ea, domi- 

ciliului, pe cdi deveniți incapabili. 
"Cererile ca şi contestaţiile sc vor primi dela, 1 Iulie până 

la 30 Octombrie, .de trei ori pe săptămână. La, 5 Ncembrie 
Preşedintele afişează lista alegătorilor admişi din nou, a celor 
trecuţi în alt colegiu, şterşi sau morţi precum şi lista, alegă- 
torilor dela Senat. 

GIL. Contestaţiunile electorale. — Contestaţiunile pot să- -fie 
făcute de oricăre cetăţean, din acelaşi colegiu cu cel contestat. . 

Dreptul de contestaţiune e un drept: politic, recunoscut tuturor . 
alegătorilor, nu numai celor interesaţi. Primus are dreptul să 
se plângă contra încheierilor Preşedintelui tribunalului nu 

numai in cazul când a omis de a-l înscri6 pe el, dar şi când 

pe riedrept a omis de a înscrie sau a scris altă: persoană. 

Legea a derogat aci la principiul că nu se poate 'cineva 
plânge înaintea tribunalului decât când e lesat în drepturile 
sale, pentru a salvgardă dreptul politic. Votul e o funcţiune; . 
cetăţeanul când votează îşi influenţează nu numai situaţiunea. 
sa, dar şi pe a celorlalţi, căci deplasează majoritatea. Violarea 

„dreptului electoral adus în persoana unui cetăţean e o violare. 
a drepturilor politice 'a, tuturor. Cel ce reclamă contra unei 

_ asemeni violări, exercită | cum am zice.0 acţiune publică, _ 

„vorbeşte în numele societăţei Jesate.: La, noi principiul & acesta 

e 0 excepţie lă dreptul: comun, căci ştim din dreptul penal 

că acţiunea publică nu poate fi exercitată decât de ministerul
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public.- In alte ţări însă (Englitera, Spania), iniţiativa privată 
are 'dreptul să urmărească oare cum în numele societăţei 
chiar şi. în materie penală. 

Contestaţiile sc vor primi zilnic dela 5 până la 25 Noem- 
brie, orele 5 p. m. sau la grefa tribunalului sau direct Ja 
gceta Curţilor de apel. Preşedinţii vor afişă contestaţiile în 
ziua de d Decembrie, şi ele se vor judecă până la 30 Ianuarie 
în faţa părţilor, sau reprezentanţilor. lor, însoţite sau nu de 
advocaţi. Recursul se declară la grefele . Curţilor în termen 
de -10.zile. Casaţia alişcază, recursurile la 10 Februarie şi le 

judecă în fond şi fără trimitere dela: 20 Februarie până la 
25 Martie, : a = 

Preşedinţii tribunalelor, pe temeiul ordonanţelor lor sau 
pe temeiul sentinţelor Curţilor de apel, rămase definitive 
sau pe temeiul deciziunilor Inaltei curţi de casaţie, ce li se 

„vor prezintă sau comunică de cei interesaţi până la 10 Aprilie 
orele 5 p. m. vor înscrie în- registrul original. al Colegiului 
la litera alfabetică corespunzătoare numelui de familie şi sub 
numărul indicat de ordinea, înscrierilor, pe alegătorii admişi 
sau trecuţi în alt colegiu sau vor face în același registru men- 
țiunea' specială în dreptul numelor celor. care. au fost scoşi 

in colegiu şi. numai trebue să mai figureze în listele tipărite. 
Listele electorale se. vor: tipări, prin îngrijirea și sul 

răspunderea Preşedintelui, omiţându-se cei care nu mai sunt 
alegători, şi se. vor ufișă pe. foi şi în broşuri, care se vor 

vinde la grefa tribunalului în costul'tiparului. La finele lis- 
telor se va tipări totalul alegătorilor fiecărui colegiu, art. 35, 
precum şi: toate articolele .privitoare la. penalităţi. Aceste 
liste se vor: afişă până la 25 Aprilie la tribunal, la, judecă- 
toriile de ocol, primărie şi în localul administraţiunii finan- 

ciare. In ajunul zilei de alegere Preşedintele tribunalului va 

înmână magistraţilor care prezidează operaţiunile electorale, 
sub luare de adeverinţe, odată cu buletinele de vot şi câte 
două exemplare semnate: de. dânsul (art. 20). Ofițerii stărci 

„civile. şi administratorii Ananciari vor trimite Preşedintelui 

tribunalului local numele bărbaţilor şi contribuabililor majori 

morţi, de care Preşedintele va face menţiune.. . 
In art. 23 şi urm. legea prevede modul de tipărire şi
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de afişare a listelor. în comunele urbane; nereşedinte, „apelul 
la judecătorul de ocol,. atribuţiunile. judecătoruiiii de ;0€0). 
Pentru col. [II listele se vor întocmi de.către Consiiiile comu; 

„nale .rurale, afişate, rezolvând şi contestaţiile.. Alegiitorii care 
votează direct 'în colegiul: III precuin şi deleg gaţii col. II] Ca- 
meră vor fi înscrişi de către Consiliile comunale cu drept 
de apel la judecătoriile de ocoale. Lista, eligibililor pentru Senat 
va, -fi: întocmită. de. Administratorul Ananciar, cu „drept. de 
contestaţie pentru:alegători. : . . , 

Aflăm :apoi dispoziţiuni privitoare, la. sumule' peniru 
tipărirea, listelor, la.:listele electorale ale colegiului. Univer- 
silar, la gratuitatea, procedurii electorale, la diteritele recla- 
:maţiuni,. A 
m 612. Cărţile. de alegător. — In: art. 31236 legea se ocupă 
cu 'cărţile de alegător, de forma lor, -de. modul cum se alcă- 

"tucesc și cum se.: iliberează, :cum; se:.obţine o alta. în caz de 
pierdere.: Contrafaccrea, sustragerea sau sechestrarea, chiar 
timporară şi - alterarea listelor” și a cărţilor. de. alegător se 
consideră ca şi contrafacerea, sustragerea sau ai!erarea unui 
act public Şi se:pedepsește conform codului penai. 

"613. Penalităţile. — In sfârşit, în art., 37—40 se prevăd: o 
serie de penalităţi, închisoare, amenzi, interdicţiune de a volă 
pentru: acei care: se .vor inscrie sub-un nume falş, sau in 
virtutea unor: drepturi pe care nu le au, pentru acei care 
vor ascunde vreo incapacitate legală, pentru acei care cu 
rea credință vor prezentă cereri do înscficrea unor persoane 
fictive sau fără 'drept. Magistraţii, primarii sau consilierii 

“comunali care: vor fi făcut: ştergeri sau înscrieri cu rca cre- 
dinţă sau fără. justificare legitimă se vor pedepsi cu închi- 
soare dela 15 zile până la trei: luni, cu i amendă dela 500: până 
la, 2.000 lei. . 

„* Asemenea; se vor. pedepsi cu . diferite pedepse acei care 
“vor v6tă sau vor încerică. să voteze .cu cartea unui alt alc- 

_gător, âcei care vor: ajută să se. comită această fraudă, precum 
Şi acei care vor sustrage; tăinui sau răpi urna. Acţiunea, pentru 
pedepsirea delictelor comise cu ocazia întucinirii listeior sau 
în timpul unei alegeri se: poate intenlă şi susţine de cel puţin 
LI
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trei alegători ai colegiului, precum se poate. intentă și susţine 
în același timp şi de ministerul: public. - 

614. Alte dispozițiuni.— In art. 41—45 sunt cuprinse o serie. 
de dispoziţiuni tranzitorii, relat;ve la administrarea Și con- 
ducerea biurourilor electorale. . A 

615. Legea procedurii electorale din 9 Iunie 1903; modifi- 
cată la 14 Martie 1906 prin art. G0 abrogă art: 65, 66 şi 
683—115 incl. din legea electorală; această lege prevede: 

1. Convocarea colegiilor electorale. : 
2. Prezidarea operaţiunilor electorale. 
3. Candidaturile şi buletinele de vot. - 
4. Operațiunile scrutinului; durata scrutinului şi modul 

de volare.. a 
5. Poliţia adunarii alegătorilor. . e 
6. Despoierea; scrutinului şi proclamarea rezultatului. 
7. Contestaţiunile electorale şi rezolvarea, lor. 
Prin legea din. 14 Martie 1905 se. modifică din legea 

rocedurii electorale -articolele: următoare: 6,.7, 13, 15, 1$, 
20, 23, 24, 95, 26, 28, 29, 80, 31,32, 34, 38, 41, 49, 43,-45, 
45, 51, 52, 56 şi 62. In legea procedurii electorale -sunt pre- : 

văzute cu amănuntul toată maşinăria alegerilor, toată com- 
plicaţiunea sistemului nostru electoral, toate măsurile de pază 
şi.de ordinc, toate chestiunile de technică, relative la bule- 
line, magistrați, delegaţi. Votul e secret.. Secretul votului e 

admis pentru :ă 'garantă: independenţa alegătorului. De alt- 
fel cestiunea ' secretului .votului e discutată: Unii cer votul 
public, de oarece e mai conform cu sentimentul de civism 

pe care trebue să-l aibă orice. cetăţean. Intrun sistem de- 

mocratic, nu trebue să permitem cetăţenilor ca, să-I: ascundă 

sentimentele pulitice; avem dreptul să ştim cum exercită fie- 
care funcțiunea: de alegător, -căci prin votul lui se influen- 
(cază şi sorta noastră. Votul secret, zice J. J. Rousseau, 
"convine unui popor corupt, alegătorilor cari fug de controlul 
opiniunci publice. Cicerone suşține chiar că la ruina ui 
blicei romane -a contribuit cu mult introducerea N o secret. Votul fiind” public nu poate alegătorul să facă pr 

- misiuni. unui candidat, votând:pentru altul apoi frauda în : aan iAcă. Volul 
operaţiunile electorale se poate mult mai uşoi verifică. Vo 

43 
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secret favorizează hipocrisia, imoralitatea, corupțiiinea elec-. 
torală, dar are avantagiul că lasă pe alegător la conştiinţa. 
lui să voteze pentru cine crede mâi nemerit, şi-l pune la 
adăpostul resentimentelor şi vexaţiunilor de tot. felul. In tra- - 
diţiunea, noastră, votul eră public şi tot astfel e actualmente 
în Danemarca şi Ungaria: Eu. cred .că votul ar trebui să 
fie public, nu numai în ce priveşte pe deputaţi şi senatori, 
în parlament, dar şi în privinţa alegătorilor. Experienţa a 
dovedit că votul secret:nu împiedică administraţiiunea ca 
prin diferite mijloace: să vexeze pe alegători Şi să-i cunoască 
mai dinainte; se zice chiar că une-ori sunt supuși Ja jură- 
mânt. Intr'o ţară liberală, şi democratică, trebue să. se ştie 
fiecare ce opiniuni are, să, se răspândească, civismul. Hecu- 
“nosc însă că şi argumentele în favoarea votului secret sunt 
foarte -puternice, şi având în vedere o stare de civilizaţie 
imperfectă conchid -cu Louis Blanc: votul secret. poate fi o. 
necesitate dar votul public e un principiu. 

616. Votul uninominal şi plurinominal. — Art. 18 din legea, 
“procedurii electorale modificate prevede că se vor tipări pe - 
buletine „numele candidaţilor, individual sau în listă, după 
cum alegerea, va fi pentru corpurile "legiuitoare şi consiliile 
judeţiene sau pentru consiliile comunale. Votul uninominal 
"e atunci când alegătorul nu votează decât un singur nume. 
Dacă alegătorul e chemat a votă mai mulţi deputaţi, votul 
e plurinominal, şi dacă toate acele nume. sunt scrise sau: 
tipărite pe un singur bilet, atunci votul se zice scrutin de 

„“distă. E, discutată cheştiunca d'a se şti care sistem e prefe- 
„rabil? Scrutinul pe listă răspunde mai mult la necesitatea, 

la admiterea, colegiilor mari, întinse.. Acei cari doresc să 
- aibă colegii foarte numeroase, care să aleagă mai mulţi de- 
Pulaţi şi senatori, cer scrutinul de listă, unde alegătorul are 
„în vedere liste, -iar nu candidaţii. individuali pe care el să-i” poată grupă cum îi convine; Scrutinul uninominal cores- 

* punde -mai mult la ideia “colegiilor restrânse şi sub. divizate 
aşă încât fiecare circumscripţiune . să nu aleagă decât un 
Singur reprezintant. Scrutinul de listă âdmis la noi numai 
pentru consiliile comunale are avantajul că. împedică tran- 
sacțiunile, compromisurile care se fac între alegător şi can-



  

didat. “La, votul uninominal colegiul fiind foarte, restrâns, 
candidatul merge din. alegător. în alegătoț,. şi ca să-l decidă 
în favoarea să, e silit să-i facă promisiuni. In urmă, dacă 
veuşeşte să fie ales, candidatul e dator la rândul lui. să se 
pue la dispoziţia g guvernului: pentru ca, -să poată realiză toate 
acele promisiuni. Votul uninominal -e cheia, de bollă a Sis-, 
temului de corupţiune electorală. Un deputat francez ziceă 
că în acest sistem, alegătorii sunt trotuarul. deputaţilor şi 
senatorilor. Pentru a, îm piedică asemenea, lucruri, şi pentru 
2 produce curentele mari, trebue să facem colegii întinse, 
și alegătorii. în loc să voteze pentru câte o persoană, . să 
eagă mai multe persoane. Naşte acum întrebarea : aceste 
versoane să .i se: deă alegătorului grupate gata, in liste, sau 
să se admită. votul plurinominal? In contra scrutinului pe 
iistă s'a zis că ridică libertatea, de acţiune .a alegătorului. 
Din. momentul ce alegătorul nu mai poate cunoaşte personal 
po candidaţi şi nu mai e nevoie pentru aceştia să meargă 
«lin alegător în alegător să-i consulte ideile. și nevoile lui, 
alegătorul se dezinteresează de alegeri şi. atunci fiindu-i in- 
dilerent pe cine alege, cl votează în necunoștinţă o listă, sau 
alta din cele: proclamate de comitetele electorali. Laboulaye 
zice: că: scrutinul de listă e o mistificare nedemnă. de un 

popor liber; Taine zice că nu mai e nevoie să-l combată; 
„tous les gens "6/lechis sont d'acord pour le traiter de jonglerie*. 

Cestiuiea a.fost viu discutată şi la noi cu ocaziunca 

revizuirei legei electorale, şi sa admis în principiu pentru 

ulegerile de deputaţi şi senatori votul uninominal, slabilind 

-cu chipul acesta o legătură directă între alegător şi ales. 

In 'câteva, colegii s'a, admis votul plurinominal: alegător ul 

are drept să voteze mai multe nume, însă cu buletine uni- - 

nominale. Cu chipul acesta sa înlăturat pe de o parte incon- 

“venientul încatenărei la o listă, iar pe dalta sa permis alc- 

;gătorului ca să .depue în plic un număr de buletine inferior 

«deputaţilor de ales, pentru a obviă la desavantajul scrutinului, 

«care te obligă să. votezi 6, $, sau 10 persoane când poale nu 

cunoşti decât două Sau trei. Legea comunală a stabilit. din 

contra sistemul 'scrutinului de listă şi nu a lăsat la facultatea 

-alegătorului când votează să schinhbe, să combine numărul



îs 
celor cari: sunt: puşi: p2 liste, » i-a-permis însă- â şterge 'din 

numărul” celor. puşi: pe. listă - votând, astfel! „pentru un număr 
mai” “puţin: de consilieri: 

“Avantajul cel: mare 'al scrutinului de: listă e din punct 
da. vedere: -al partidelor politice. Cu lista'se. votează mai:mult 
pentru cutare partid decât pentru persoane, în privinţa cărora 
alegătorul n'are nicio libertate” de acţiune. Cu : scrutinul.:de 
listă se obţine : :0 reprezintare compactă, de : aceiaşi: culoare 

politică, şi-nu poate fi vorba. de reprezintarea minorităţilor. 
Scrutinul de “listă e admis. în Belgia, şi -Elveţia. Grecia; 

| Brazilia, Spania l-au încercat fiecare, dar l-au părăsit. In 

Franţa “scrutinul de listă a fost întrodus, la, 1789, desfiinţat, 
afost: reîhtrodus în 1795, 1815,:1848 şi 1871..In. urmă, iar. 

a revenit la scrutinul uninominal. La, 1875 a, fost din nou cerut, 
şi niciodată, n'a fost apărat cu- mai multă tărie și cu mai. 
mare talent decât atunci; de către Gambetta: Propunerea însă 
a fost respinsă: In' 1880 'scrutinul.de listă a fost din nou propuş: 
de: Gambetta.. Şi cu toată, agitaţiunea, produsă a fost respins;. 
De atunci ştiţi că: aşi scăzut influenţa cea mare politică pe 

'care o exercită Gambetia. e 
A 617. Culorile buletinelor de vot. — Prin: deciziunea Ministe- 

rului de 'interne din 25 Septembrie 1903.se prevede că 
buletinele vor avea următoarele „culori, separate pentru. fie;. 
care > colegiu și: anume: E 

„Coleg. 1 de “Senat TOȘU : .: 

» lo» 2» 7 galben. 
„.»Ilw» Cameră -; »*- 

llp -» verde 
| » Il.» 2» roşu 
op "Io. Judeţ  »- 

op. Ip w “verde. 
m wo» o» galben - a 
„618. Opţiunaă. — Art. 136 obligă pe «deputatul saiu sena- 

torul ales întmai multe colegiuri, să declare opţiunea sa, până 
în zece zile: după. verificarea titlurilor. : De-nu va. fi-declarat 
opţiunea sa în acest termen, Adunarea decide prin: vot.» Dacă 

aceiaşi persoană ar "putea, reprezintă -mai multe colegii: de 
odată, s'ar reduce numărul stabilit de: deputaţi şi senatori *
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cu9, “Dispoziţiunile relative la alegerea Senatorilor —Bispozi- 
ţiunile electorale relative la Senat, le găsim. în Constituţiune 
în.art. 67—71L şi 13—80;. dispoziţiuni cari în mare parte. le 
găsim . reproduse și în legea, electorală, în. art. ? şi următori. 
Art. 67 din Const. ne spune că «pentru Senat corpul electoral 
se, imparte, în fiecare judeţ în două colegiuri. 

“Art.-68.;+Fac. parte din colegiul întâiu. acei ce au un 
venit funciar rural sau urban de cel puţin 2.009 lei anual, 
cu dispensă, de cens pentru următoarele persoane; 

_" d) Foştii. şi. actualii preşedinţi sau vice- preşedinţi ai 
vreuneia. din Adunările legiuitoare. 

6) Foştii și actualii deputaţi şi senatori cari au făcut 
parle din două legislaturi: 

6). Generalii şi colonelii şi acei ce au un grad asimilat 
cu acela de general sau colonel; | 

d) Foştii Şi actualii miniştri sau reprezintanţi diplomatici 
ai țărei; 

e) Foştii şi actualii membri. sau preşedinţi de Curte, 
procurori generali pe lângă Curțile de apel, preşedinţi, membri 

sau procurori la Curtea “de. casațiune; 

[) Acei ce au diplomă de doctor sau de licenţiat în orice 

specialitațe, şi cari vor fi exercitat profesiunea lor în timp 

de şase ani; | 
9) Membrii. Academiei române. » 

| Art. 6Y.“Fac parte, din colegiul al doilea toţi alegătorii | 

direcţi din oraşe şi din comunele rurale, care au un venit 

funciar rural sau urban dela 2,000 lei în jos până la 800, 

cum și comercianții şi industriaşii cari plătesc o patentă, de 

clasa I sau-a II-a. , 
Sunt dispensaţi de- cens în acest colegiu „următoarele 

persoane: 
, a) Acei ce bosed o diplomă de doctor de orice specia- 

litate sau un alt titlu echivalent cu acela de doctor, emanat 

dela. şcoale speciale superioare; 
i )) Licenţiaţii în drepte în 'litere, filozofie sau științe;
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c) Foştii şi actualii magistrați care au funcţionat. în 
timp de şase ani; A | 

d) Ingincrii, arhitecţii, farmaciștii şi medicii-veterinari - 
cu diplomă; e Dă a 
e) Profesorii şcoalelor din oraşe ale statului sau ai şcoa- * 

lelor secundare recunoscute de stat; a 
-/) Pensionarii cari primesc o pensiune minirnum de 

1000 lei anual.» | . Să 
Art. 70«Fiecare din aceste două colegiuri votează. separat. 
Colegiul întâiu dă, doi senatori pentru fiecare judeţ. 
Colegiul al doilea dă un senator de fiecare „judeţ, cu 

„excepţiunea, următoarelor judeţe, cari aleg după cum ur-. 
-mează: Ilfov, cinci; Iași, trei; Brăila, Covurluiu, Doij, Pra- 
hova, Botoşani, Tutova, Teleorman, Mehedinţi, Buzău. Bacău, 
Putna, Dâmboviţa, Romanați, Neamţu, câte doi senatori de 
judeţ». . 

Art. 73 şi 76 consacră un principiu de reprezintaţiune! 
nu al cetățenilor, ci al unor forțe sociale. Art. 73 zice: «Uni- 
versităţile din Iaşi şi Bucureşti trimet fiecare câte un membru. 
la Senat, ales de profesorii universităţei respective». Acelaşi 

“principiu îl găsim aplicat în Englitera pentru universităţile 
din Oxford, Cambridge, Londra, Dublin şi din Scoţia. 

“Art. 76. «Vor fi de drept membri ai Senatului: 
„142 Moştenitorul “Tronului la, vârsta de 18 ani; însă el nu 
va aveă, vot deliberativ decât la vârsta, de 25 de ani FE 

> Mitropoliţii şi episcopii eparchioţi». | 
Unii publicişti ar voi să generalizeze acest principiu şi 

"Susțin că reprezentaţiunea naţională, pentru 'a fi complectă, 
trebue să reprezinte şi forţe sociale, interese morale, nu nu- 
mai persoane individuale. In principiu, nu Sa, admis această 
ideie a reprezentărei forţelor sociali ; s'a făcut însă excepţiune 
în ce priveşte clerul înalt, conform unei vechi tradiţiuni în 
fara noastră —am spus că la noi elementul religios eră .. 
contopit cu elementul naţional — şi în privinţa universităţilor, 
reproducându-se o dispoziţiune din legea electorală engleză. 

„. Dispoziţiunea relativă la Moştenitorul Tronului nu are 
- de scop a reprezentă, O forță socială ci a prepară la viața 

politică pe viitorul Cap al statului. |
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620. Condiţiunile pentru a fi ales la Senat. — Art. 14 şi 75 
determină condiţiunile cerute în persoana eligibililor. Aceste 
condițiuni nu sunt identice cu acelea cari se cer eligibililor 
la Cameră, tocmai pentru a obţine un corp care să difere 
în ele monlele lui constitutive de Adunarea deputaţilor. 

Art. 74. «Spre a. putsă fi ales la Senat este nevoc: 
PA f român de naştere sau naturalizat, 
2 A se bucură de drepturile civile şi politice. 
3 A fi domiciliat. în România. 
4 A avea, vârsta. de 40 ani. 
50 A aveă un venit de orice natură de 9.400 ei, dovedit 

în modul prevăzut la art. 63». 

Art. 75% Sunt dispensaţi de cens: 
1) Foştii preşedinţi sau vice- "preşeinţi ai vreuneia din 

Adunările legiutoare; 
. b) foştii deputaţi şi foştii senatori cari au făcut parte 
cin două legislaturi; 

c) generalii şi asimilaţii lor; _ 
d) colonelii în demisie şi disponibilitate; 
e) foştii şi actualii miniştri sau reprezentanţi diploma- 

tici ai ţărei; 

[) acei ce au ocupat în timp de trei ani funcțiunea de 
membru de curte său în .timp de un an funcțiunile de pre- 
şedinte de curte, de procutor-general, de procuror sau membru 

"lo Curtea de Casaţiune; 
9) acei ce au diplomă de doctor sau licenţiat de orice 

specialitate şi cari" vor fi exercitat prolesiunea lor în timp 
"de şase ani cel puţin: 

h) membrii Academiei române: Aa , 
“Art. 77. «Senatorii şi deputaţii primesc o diurnă pe tim- 

pul sesiunilor». Inainte de" revizuirea dela 1883, membrii Se- 

natului nu primeau nici o indemnizare. In Benjamin Constant, 
“cu deosebire, găsim discutată chestiunea dacă reprezentanţii 
naţiunii trebuesc plătiţi sau nu. Eu cred că discuţiunea e 

viţioasă, căci într'un Stat democratic şi liberal trebue re- 
„Cunoscut principiul economic că oricine munceşte are drept 
la 0* recompensă. In altfel sar înlătură dela exerciţiul puterei 
legiuitoare oameni capabili, dăr lipsiţi de avere materială.
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Fotoliurile parlamentare ar fi accesibile numai acelora cari au 
-destule mijloace ca să se sustragă preocupaţiunilor materiale. 

„Art, 78. cMembrii Senatului se aleg pe opt ani şi se re- 
înoesc pe jumătate la fiecare patru ani prin tragere la sorţi. 

“Regulamentul Senatului va regulă tragerea la sorţi aşă 
încât eliminarea. să fie repărţită' pe toate judeţele. 

„Art. 79.<Membrii eşiţi sunt reeligibili> - 
Art: S0.«La caz de dizoluţiune, Senatul sc reinoeşte în 

întregul său.» | 
Art. 66. Membrii Adunării deputaţilor sunt aleși pentru 

patru ani». De 
Cum vedem Senatul nu reprezintă decât marile interese 

restrânse. Este un corp -curat aristocratic. Ori, în mersul pro- 
gresiv al ideilor democratice, instituțiunea Senatului nu mai 
corespunde timpului.. Baza, sa electorală trebuie lărgită. Chiar 
în Franţa, sunt publiciști care cer suprimarea Senatului, iar 
la noi prin propunerea de revizuire a Constituţiei din 1913 
Sa hatărit a se. supune Adunării revizioniste modificarea 
art. 67—S1 din Constituţie, adică a, dispoziţiunilor privitoare 
la alcătuirea, şi funcţionarea Senatului. . 

- SSC621CInamovibilitatea Parlamentarilor. — Pentruce nu s'a, . recunoscut şi la noi, ca în alte state, cel puţin în cegace pri- 
veşte pe Senatori, inamovibilitatea ? Pentruce, cu deosebire 
la Cameră, termenul e şi mai scurt? Pentrucă atât Camera, - 
cât şi Senatul sunt organe care reprezintă națiunea, sunt - 

"mijlocul prin care legalmente se manifestă opiniunea publică, 
mobilă. Perfectibilitătea naturei „omenești nu se acomodează, . 
cu principiul fixităţei. Reînoirea parlamentului e conformă 
cu natura. omului și cu esenţa regimului reprezentativ. Ces- 
tiunea e însă mai grea la determinarea, duratei. In sistemul 
unei legislaturi scurte avem inconvenientul unor alegeri prea des repetate. Agitaţiunile electorale.-pot deveni funeste, mai ales în statele: unde. electoratul e considerat nu ca exerciţiul 
unui drept, ci mai mult ca împlinirea unei. datorii. In siste- 
mul unei durate mari avem însă inconveniente şi mai grave; parlamentele îndelungate au tendinţa să se confunde cu însăși „puterea, executivă; majoritatea Și guvernul din cauza traiului 

„... 10P prelungit, ajung de se acomodeiză așă de minunat, că
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ideia de control reciproc dispare cu totul. Aşă s'a întâmplat îa Englitera cu Parlamentul cel lung. Constituţiunea noastră 
a fixat un termen oarecum mediu, de 4 ani pentru deputaţi şi de & ani pentru Senat, care să reprezinte mai mult prin- 
cipiul continuității. De 

$ IV. SISTEMELE DE VOTARE 

„622. Reprezentarea minorităţilor.— Legea noastră electorală 
c şiu criticată că nu asigură reprezintarea, minorităţilor. Am 
viizut că deputaţii şi senatorii (art. 109) se aleg cu jumătate 
pus unul din voturile exprese. Sistemul acesta are niulte 
inconveniente. In adevăr, când sunt trei alegători și un can- 
didat de ales, e natural că deciziunea: a doi votanţi să pre- 
valeze, şi că cel - de-al -treilea, rămas în: minoritate, să se 
supună; de ar fi 4, 5 sau 100 de alegători pentru un singur * 
deputat, trebue să admitem acecaşi concluziune: alesul ma- 
jorităţei de 51 va trebui să, fie considerat de bun ales. Dacă 

> inequitabil şi dăunător intereselor minorilăţei celor 49, ca 
ci să n'aibă, reprezentant, ca ei să fie consideraţi ca. şi cum 
n'ar există, dacă aceasta e contrariu principiului egalităţei 
“politice nu există însă alt mijloc practic de a rezolvă situaţia ; 
irebue să ne. rezemnăm, -din. momentul ce nu ce decât un 

* Singur deputat: de ales. Când însă 100 de alegători au să 
voteze '8 sau 10 deputaţi, a lăsă ca, toţi acești 10 să [i mc- 
nopolizaţi de majoritatea celor 51, iar cei 49 să n'aibă ab- 

„SOlut nici un reprezentant, e a menţine cu intenţie un sis- 
tem condamnabil, şi a nu voi să atenuezi — căci este chip 

— funestele lui consecințe practice. Zic /uneste, pentrucă al 
ternativa de a, fi între cei 51 sau 49, de a câștioă toț, ori a 

pierde țot, excilă pasiunile, înverşunează lupta dintre partide, 

majorităţile devin violente şi opresive, iar minoritățile des- 
nădăjduite sunt ca şi în afară de protecţiunea legi.or. 

In acest sistem la un număr de 100.000 alegători dintr'o 
țară, cu majoritatea de 51.000 vei puteă obţine toţi deputaţii, 
iar restul alegătorilor de 49.000 n'au nici un reprezintat al. 

Opiniunilor şi intereselor lor. a 
Cu sistemul actual, dar transiţiunile vor fi totdeauna
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brusce, dintr'un extrem întraltul; Parlamentul alcătuit eri 
în quasi-unanimitate din partidul'A, îl vei găsi mâine, compus. 
în unanimitate din membrii partidului B, pentru ca mai | 
târziu să-şi schimbe iarăși în totalitate: culoarea. lui politică. 

„O mică deplasare de voturi poate face ca un partid astăzi 
a tot puternic, să fie mâine distrus, anihilat ca partid par- 
lamentar, înlăturat cu totul dela viaţa politică, ca și cum 
nar mai există în ţară, pe când el de fapt trăeşie, numeros, | 
organizat. Aslăzi el e totu/, pentrucă reprezintă oi, mâine el 
e seo, pentrucă reprezintă 49. Cu sistemul acezta nu Yom 

"_aveă' mai: niciodată în parlament două partide opuse si- 
- multanee. i 

___ Metamorlosele acestea politice subite și complecte, le 
găsim pretutindeni unde e sistem de alegere viţios; în Ge 
neva de ex. la 1877: 100 radicali, 4 liberali; în 1578: 4 ra- 

- dicali, 100 liberali! | 
„Ni se răspunde însă: e cu neputinţă ca un.pastid în mi- 
noritate în cutare colegiu, să nu capete majoritatea într'altul; 
așă că niciodată nu vor fi alegerile în toată ţara monopoli- 
zate de majoritatea unui singur partid. La accasta noi pu- 
tem invocă un argument de fapt: lucrul. s'a întâmplat și la. 

“Noi și în alto ţări s. ex. Brazilia::Un partid a obţinut pe toată. 
linia, la alegeri, jumătate plus unul, şi a intrat aproape. 
singur, fără opoziţie în Cameră și Senat. Dar chiar .admi- 
țând această obiecţiune că minoritatea învinsă întrun colegiu, 
poate izbuti într'altul, încă răspundem că năbuşirea mino- 
rităţei intr'un colegiu, nu încetează d'a-fi regretabilă prin 
faptul că dincolo a izbutit, năbuşind minoritatea opusă. Și 

“apoi se poate speră cu siguranţă că minoritatea bătută în 
unele locuri, va fi compensată în mod just. prin reușită în | 
altele? Cu sistemul actual 'se poate chiar întâmplă ca un - 
partid ce are în realitate majoritatea ţărei, şi a alegătorilor, 

”. Sătintre în parlament în'minoritale. Iată 10U colegii cu 200 ale- 
gători în fiecare; în 55 se aleg conservatorii cu simpla Ma- 
joritate de 110) votanţi sau total 60.500; în restul de 45 colegii 
ies victorioși liberalii cu majorităţi nu simple ci de patru 
cincimi din numărul voturilor: total 72.000 votanţi. In rezu- . 
mat alegătorii conservatori din toată țara. cari. reprezintă
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60.5004- minoritatea din cele 45. colegii adică, 18.000 = 78.500 
au 5 de deputaţi, iar liberalii, care reprezintă 72.000-+- mi: 
roritatea din cele 55 colegii adică: 49.500=121.500, au numai 
45 de reprezentanţi! Iată dar dovedit că, sistemul actual nu 
e'conform cu. principiul unei juste reprezentaţiuni. 

Necesitatea veprezintărei: minorităţilor! în parlament se 
justitică şi din alt punct de vedere. Când vom studii, cestiunea, 
partidelor politice, vom vedcă că prezenţa unci opoziţiuni e 
de esenţa regimului parlamentar. Un parlament fără 0po- 
ziţiune, fără minoritate, e fatalmente pornit la excese de 
putere, la, tiranie chiur. Deciziunile lui nu mai sunt rezultatul | 
unor discuţiuni adevărate şi seridase; părerile care se emit 
sunt unilaterale lipsite de critica, luminată a minorităţei. 

Absența, or cărei emulaţiuni rivale, are de efect lânce- 
zirea actizităţei parlamentare, adormirea oricărui spirit de 
inițiativă. Tiranie ori sterilitate iată deviza unanimităţilor 
parlamentare.. Ni se va zice însă: la ce bun prezenţa unci 

„minorităţi, când ea nu schimbă întru nimic mersul lucru- 
rilor ? Din momentul ce deciziunea aparţine majorilăţei (ju- 
măiate plus unul), minoritatea e superfluă, ineficace; va fi 
necontenit majorisată ; discursurile opoziţiunei nu vor face 
decâ! să oprească în loc manifestarea practică a fecundităţei 

parlamentului; o majoritate cu cât mai complectă şi mai dis- 
ciplinată, cu atât va, fi mai surdă la ideile şi propunerile ve: 

- nite din partea opoziţiunei, după cum în schimb şi minori- 
tatea va avea totdeauna ca lozincă: bila neagră la tot ce 
vine din majoritate. Minoritatea pe deoparte, ca element 
pozitiv fiind ignorată de majoritate, va căută să se afirme 
în mod negativ, impiedecând mersul lucrărilor. Majoritatea 
pe de altă parte decisă mai dinainte să voteze pentru, și con- 
Ştientă că, orcâtă lumină ar aduce în discuţiune, nu va puteă, - 
“Schimbă hotărirea minorităţii d'a votă contra, se va grăbi 
a închide totdeauna; discuţiunile cari şi pentru dânsa sunt 

„inutile și cu multă ușurință vor procede la urne. 
Recunosc că e mult adevăr. în aceste obiecţiuni; mMino- 

ritatea nu 0 fi tocmai utilă ca rol direct activ; reținem însă 

ideia că ea e indispensabilă, prin influenţa contralatoare pe 

care o exercită asupra majorităţei. Rolul ei nu e atât a face
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binele, cât a împiedecă răul, servind i în tot cazul ca, să dea 

alarma. - 

623. “Sistemele de votare, Cari sunt mijloacele prin! “care 

putem face ca reprezintaţiunea naţională să fie imagina fi- 

delă a ţărei în care să se oglindească şi majoritatea şi mi- 

- moritatea? Problema, este nouă; abia decâteva decenii. hes- 

punsul dat şe pot imagină 'diferite sisteme de votare care de 

care mai ingenioase. Remarcăm pe cele mai experimentale. 

624. Votul limitat sau imperfect -constă în faptul că alegă- 

torul votează pentru un număr de candidați intrior celui 

de ales, de exemplu, unde trebue să .se aleagă trei deputaţi, 

fiecare alegător are dreptul să voteze numai două persoane; 

dacă e vorbă de 4 locuri, se vor depune în urnă buletinele 

de vot'cu trei nume de: persoane; la cinci sou șase deputaţi 

alegătorul va aveă dreptul să voteze numai patru. fată, 3.000 

de alegători dintre-cari 2.000. conservatori. și 1.000 liberali: 

3 deputaţi de ales. Cu sistemul actual toţi trei ar fi conserva- 

tori; cu votul limitat însă buletinele vor fi: 2.000 A și B 1.000. 

N.şi Y se. vor alage dar cei doi conservatori A şi B dimpreună 

cu unul din liberali X sau Y..Cu chipul acesta vedem.că o 

minoritate de !/, ar-puteă reuşi să aibă un reprezentant: Zic 

ar puleă reuşi căci se poate întâmplă. ca aceasta să nu aibă 

loc; şi. majoritatea discipliiătă ar putea combină, voturile in 

.aşă mod în: cât să se aleagă câte şi trei deputaţi dintre con- 

servalori. N'are decât să voteze G66 A și B 

666 B şi C. 
„666 Cşi A 

pe când liberali votează, 1.000 x şi Y. In acest caz A, B ş 
C vor aveă, fiecare 1.332 de: voturi contra lui 5 și Y cati 

nu vor fi obţinut decât 1.000. .Minoritatea de 173 nu.e aşi 

"lar tocmai sigură; o minoritate” de: 2/,:6 însă aproane de 

pozitiv că va “obţine. un reprezintânt din trei. Pi 
In Englitera sa întrebuințat acest . sistem în. treispre- 

zece circomscripţiuni electorale care” alegeau - trei deputați 

în camera. comunelor, acelea care se numeau three co nered 
constituencies1). 
Da « 

') Esmein: Droit constilulionnel, pag. 352. -
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Sa intâmplat 'în 1880 unde sistemul acesta s'a practicaţ. 
17 ani, până la, 1834, că 32.000 liberali au divizat aşă de mi- 
nunat voturile lor, că au obţinut toate trei scaunele de deputat, 
deşi conservatorii erau 16.000. - Aa 

ţ Votul â. lost: „*11.000: A: şi B. 
RI 12000 B-'şi C  .- 
mia a 90000 şi A. - 

deci A= —20, 000; B=23.000;-C=21.000, pe. ci ând conservatorii: 
votează în zadar: 16.00: Să :Şi Y.. De-ultfel:- însă. în - majori 
tatea cazurilor, votul” limilat: a funcţionat admirabil; așă, tot. 
in: Inglitera, la. 1880, în Berkshire, obţinând doi conservatori: 
3.921 3.924 şi '8.282 voluri iar. doi liberali 1794: Şi 1696; sau.. 
prociamut conservatorii şi primul liberal. 

In Anglia sistemul votului limitat a, fost. suprimat prin 
» Representation cf the people Act de 1834, cu toate că Balfour: 
cră partizanul său.. 

„ Sistemul votului limitat. se mai: întrebuințează: în unelo- 
State americane de: Nord, în unele cantoane elveţiene, în. 

Spania, şi a dat pretutindeni rezultate bune, căci e uşor: 
de aplicat. 

$25: Votul cumulativ. Alegătorul. unui colegiu unde sunt. | 

de ales mai mulţi deputaţi, are dreptul sau să-i voteze: pe: 
toţi sau. să: distribue . voturile sale -în mod inegal. asupra. 

unui număr mai. mic; de. candidaţi, ba. chiar. să le dea pe 

toate -unuia. singur.. : 
Acest sistem e aplicat de mai multe decenii. la Capul 

de: Buna Speranţă, în câteva;.colonii engleze, în - unele. State 
americane, şi, chiar în Englitera, pentru alegerea autorităţilor: 

scolastice. . . | . 
- Votul. cumulativ: e simplii, lasă câmp mai vast Jiber=- 

tăței. alegătorului; dar. cade în. extremul de a .favoriză prea: 
mult minoritățile; un: candidat . dibaciu -deşi - avănd numai. 
100 de alegători ai.lui, va:puteă prin cumulare de voturi să. 
învinnă:. pe un'altul care duşi sprijinit de 300 sau 400 de ale-. 
gători n'a ştiut să combine aşă de: minunat: -cumulaţiunea.:. 
Iată. 1000 alegători din :cari 800, liberali şi 200 conservatori: 

şi 5. deputaţi de ales; dacă cei $00 ver cumulă toţ asupra. 
lui..A, acesta se va, alege cu: 4000 de voturi, dar celelalte. 4-
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locuri le va căpătă minoritatea carea, ştiut să divizeze vo- 

turile, votând - a aa aa ME 

a a 200 X, Y.7ZW. -,. Mc 

-  Sistemulcumulativ necesitează dar, pe deoparte, un foarte 

mare calcul, să ştii cum să cumulezi, cum să divizi, să cu-" 

noști mai dinainte forţele adversarului, şi apoi mui are in- 

convenientul că încurajează o mulţime de candiiaţi să se 

prezinte. Astfel voturile divizându-se, se risipesc. 

„——626. Votul unic. Fiecare alegător: votează un siyur .can- 

didat; iată 100.000 alegători pentru 200 de deputaţi; împăr- 
jind aceste două ţitre obţinem 'câte 500 pentru un deputat, 
deci candidatul care va obţine. minimum 500 voturi se va 
proclamă ales. Dacă, cei 100.000. alegători sar aranjă. între 

dânşii aşă de matematiceşte exact încât fiecare grupă de 

câte 500 să voteze pentru un nume, am aveă drept rezultat 

200 de deputaţ, aleşi fiecare cu minimum cerut; dar dacă 

1:900 vor 'volă,.pentru A; 5.000 petru. .B; 10.000 C; 20.000 

„pentru D? Intr'un. asemenea caz vom-aveă în parlament un 

număr mult mai restrâns de deputaţi. Sa pretins atunci 

că A fiind fost ales de către 1.500 să aibă dreptul la tei 

voturi; B=10 voturi; C=20 voturi; D=40 voturi; ta, la S0- 

cietăţile pe acţiuni! Dar dacă toţi. 100.009 alegători votează 

pentru un singur om eminent şi popular în acel -momont, 

pentru Bismarck sau Gladstone, iată parlamentul compus 

Jintr'un singur individ, care ar avea însă- dreptul la 200 
. 

voturi! Pentru ă înlătură aceste -inconveniente sa propus 

de unii ca, voturile ce trec peste numărul trebuincios pentru 

ca, să fie ales, să, meaigă.la candidatul următor în seria 

celor aleşi şi dela acesta, la. altul şi așă mai încolo; sau să 

aibă dreptul fiecare candidat ales să dea cui voeşte prisosul 

voturilor 'obţinute: Dar aceste remedii 'sunt conlamnarcă 

sistemului, pentru că, voinţa alegătorului este înlocuită prin 
încredercă -ce arbitraliceşte -o impune combinaţia, întâmplă 
toare a cifrelor de 'vot -sau bunul plac al canâidatului ca!C 

a obținut voturi -peste:ce-i trebuie. Cu acest sistem . nu Ma! 
"votează alegătorul ci combinaţia voturilor. , - 0 

„+ 627. Lista liberă, — Toţi candidaţit/trebue săse înreoi: 

menteze “în partide și să dreseze liste-complecte,-aşă «cu ale-
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gătorii sunt constrânşi de a votă una din aceste liste.. Iată 
1000 alegătorii dintre cari au votat: 300, liste ale partidului 
libera!;. :400, conservatoare; 200; radicâls;: 100, socialiste. 
Avem 10 deputaţi de ales; se face atuncio primă diviziune, 
împărțindu-se numărul votanţilor prin 1); se. Obține astfel 
cifra 100; liberalii având 300 liste, adică de 3:ori "100, 
vor uveă drept la 3 alcşi. Cum vei determină însă indivi- 
dualmente pe. cei trei, pâtru, doi sau unul'de ales din listele 
partidelor respective? Unii au propus că listele fiecărui par- 
tid să fie toate lu fel, şi să se ia primele trei, patru sau două 
nume. Dar unde pui sclavia alegătorului încatenat la liste 
fixe, și unde vei găsi candidaţi cari să consimtă a. [i înscrişi 

„la urmă? Cum vedem, cu 'acest sistem alegătorul votează 
mai mult'în mod abstract pentru partide decât în mod de- 
terminat şi personal pentru cutare candidat. Votul e .dar 
despolic. De aceia alţii-au propus un vot dublu şi simultancu 
pentru partid şi pentru candidat, în chipul următor: listele 
diferitelor partide” vor fi colorate alb, roşiu.... și vor purtă 
în feante denominaţiunea partidului: fiheral, conseivator, ete. 
După ce ţi-ai ales și ui luat ună din aceste liste, eşti liber 
să înserii humele candidaţilor din acel partid, în ordine de 
preferință şi atunci la despuierea scrulinului numărul bile: 

telor ale va stabili -poziţiunea relativă a. partidului alb faţă 
cu cele alte partide şi va servi ca să: determine, după cun 
văzurăm, numărul de deputaţi ce trebue să fie luaţi din per- 
Soanele care vor întruni un mai mare număr'de voturi albe, | 
Evident că în ambele sistome iţi este'strictamente interzis să . 
amesteci in listă candidaţi. din diterite partide, căci atunci 
confuziunea provocată distruge tot sistemul. a 

Aiţii au propus combinarea sistemului: de listă liberă 
Cn votul limitat-sau cumulativ, 2 i a 
"- Evident'că în tot cazul sistemul nu poate fi recomandabil, 

- căci inlănţueşte pe âlegător Ja d listă de partide fixe şi nu-i 
„ permite decât o“ simplă intervertire în ordinea persoanelor ; 
distruge apoi posibilitatea alcgerei candidaţilor independenţi 
de grupările politice, cari de multe ori:sunt tocmai oamenii 
cei mai, eminenţi, şi are o mulţime de aite inconveniente, -ASupra “cărora e inutil să rhâi asistăm. Acest sistem între-
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buinţat: în câteva colonii ale Angliei, a fost întrebuințat. şi în 

Anglia, în alegerile Shool-boards.. - : | | 

628. Sistemul quotientului :). — Sistemul reprezentirii pro- 

porţionale e numit şi sistemul lui Andrae, pentru că, la, 1855 

a fost introdus de ministrul cu' acest nume în Danemarca. 

De alt-fel el mai e cunoscut şi sub numele de sistemul lui Hare, 

englezul care în scrierea - Despre reprezentațiune. la, expus 

în modul cel mai abil, devotându-şi întreaga lui viaţă la 

răspândirea şi: ameliorarea, lui. In privinţa celui. care a con- 

ceput pentru prima oară sistemul, după unii se zice că ar 

fi Craig din Englitera după alţii Fisher din Pensilvania. Iată 

în-ce: constă sistemul quotientului:' dacă sunt, de exemplu, 

S-deputaţi de. ales, fiecare alegător înscrie în listă $ sau mai 

multe nume, după ordinea preferinţei descendente, pe care 

el personal.o acordă diferiților candidaţi. Fie numărul-total 

al celor ce au votat,. 100.000. Această cifră se divide cu nu- 

mărul deputaţilor de alez, de ex. 200.şi.se obţine asttel guzo- 

tientul 500. Se procede apoi la despuerea scrutinului citindu-se 

numai primul nume; îndată ce fruntaşul listei a obţinut 500 

voturi,-el e declarat ales; dacă biletul următor (al cinci sute 

unulea) conţine acelaş .nume în frunte, se lasă de o parte, 

de 'oarece e“dejă ales, şi se citeşte numele care stă în al 

doilea rând, până când: obţine şi acesta cele 500 voturi ne- 

câsarii; în urmă nu se mai citeşte nici primul, nici secundul 

_nume, dacă sunt dejă aleşi, şi se calculează votul ps scama. 

persoanei care vine în al treilea rând. - . Ii 

Si luăm un exemplu: desfăcânidu-so primele buletine 

st zicom că situaţia fruntașilor întrun moment dal a fost:. 

A = 499 voturi, D = 400; X == 300; F = 20); se desface un. 

nou bilet: A fruntaş; va'să zică A e ules căci 49941 =. 

500; alt vot, tot cu A în frunte, nu se mai citeşte numele lui 

A, “ci persoana, care vine: imediat după dânsul de ex:.F, care: . 

ajunge aștfel la 201 şi aşă mai încolo: până la 500. Să, pre-. 

supunem. că rezultatul final ul celor 2000 de voturi date într”o. 

Jocalitate oarecare ar [i următorul: 500 A; 500 FT; 400 Di. 
250 7; S0 Y; 159 N; 120 M. Se va proclamă aleşi A şi F, 

  

') Haros Zha election of representatives parlicumenlary and municipul..



769, 
se vor da deoparte cele 100 voturi cari îşi au îndeplinit scopul lor, căci au servit în mod eficace la, alegerea unui deputat; jar celelalte bilete insuficiente se vor lrimite la un -biurou central şi acolo combinându-se cu biletele trimese din celelalte localităţi se adaogă lui: D, Z, sau Y. voturile căpătate aiurea Şi dacă insumează, 500 se proclamă aleşi. | n Sistemul lui Hare e lăudat foarte -mult de Stuart Mil care îl compară în ordinea legislativă cu ceeace drumurile 
de fer şi telegraful e în lumea materială, .şi îl consideră ca, denotând una din cele mai mari progrese făcute în teoria, şi practica guvernământului. Bluntschli, “Holizendorf, Mohi şi alţii îl recomandă cu multă căldură 1). Ca experienţe practice, 
afară de Danemarca, el a; mai fost introdus în diferite ţări 
la alegeri nu numai politice dar chiar Şi literare, de comerţ, 
şi pretutindeni să zice că a, dat rezultate foarte mulţumitoare. .: 
In Franţa este susţinut cu multă căldură de publiciști și 
oameni politicii. Raportez o ficţiune, sub formă anecdotică, 
pe care o imaginează d. Joseph Reinach?). „Adunarea, care 
legitorează în numele naţiunei, nu trebuie să fie, ar spune 
Socrate, o reprezentare exactă a țării 2—Adevărat.—-Se cuvine | 
dar ca: majoritatea şi minoritățile să fie reprezentate potrivit. 
cu numărul lor? — Da, desigur. — Cum e cu nepulinţă de a 
face să voteze toţi cetățenii pântru liste de cinci sau şease 
sute de candidaţi, nu ar conveni să se dea fiecărui depâr- 
tament reprezentarea sa particulară ? — Aşă procedăm. — 
Deputaţii fiecărui departament nu trebuie să fie reprezentarea. 
fidelă a tuturor opiniunilor? — Fără îndoială. — Dacă o listă. 
de candidaţi obţine 60.000 voturi, o alta 40.000 și o a treia. 
20.000, drept este ca, prima listă să 'aibă toate scaunele și 
celelalte două să nu aibă nici unul? — E foarte nedrept. —" 
N'ar fi deci echitabil -de a împărţi cele şease scaune intre: 
cele trei liste potrivit cu numărul de voturi pe care fiecare 
le-a obţinut?— De sigur. — Dacă este astfel cum sunt 120.000); 
votanţi şi cură irebuie aleşi 6 deputaţi, să divizăm 120.000 cu. 
6 pentru a aveă numărul vocilor care să dea dreptul unui. 
a 

:) Kloti: Verfohren mit echlen Quiolienten. | 
2) Joseph Reinach: La reforme dlectorule. Paris 1912. 

S2958 | Î „: 49 .
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deputat: Fie. Rezultatul diviziunei:nu se numeşte, quotient?— 

Ba: Care :& quotientul- în speţă? — 20.000. Dacă -quotientul . 

“este, 20.000,.Ja..câte scaune. ar aveă.:drept lista. care a obținut 

60.000, voci:2—Divizez. 60.000. cu 20.000, .ceeace face 3.—:Atri- 

bui:3,scaine primei! liste?—Da.—Câte veţi da listei; secunce 
„care a reunit 40.000. — Va, aveă dreptul la 2.scaune. —sSi'a 

" «poia' care: a. avut 20,0007—Un .șcaun şi.în acest mod se im- 

“parte:în mod, echitabil. voturile, şi.-se evită. nedreptatea: de 

a. se:atribui toate scaunele unei majorităţi, “formate: chiar.cu 

ajutorul unui «singur vot. gi po: 

2 +. Sistemul” lui . Hare: prezintă. o mulţime de : foloase. In 

primul rând, el permite . votarea 'oficace pentru candidaţii 

străini, din alte. districte, şi face :posibilă, alegerea oamenilor 

însemnați, cari de şi poate- nu întruneșc un quoţient local, 

„dar pentru cari ălegătorii se manifestează în toată țara..Aşă 

- “de; exemplu, cu șistemul nostru actual se poate foarte: uşor, 

întâmplă ca X,. de'şi om eminent, -să, fie contrabalausal de 

-un om. .obscur, neînsemnat, dar localnic şi cu mai multă 

influenţă în acel. punct al ţărei: X să obţie 150 voturi şi 

rivalul. lui, A, să: reușească cu 15i,; presupunem. că .şi în alte 

districte alegătorii dau un număr de voturi lui X, dar pre- 

tutindeni sub. majoritate. Rezultatul final va fi că X, deşi 

va, fi obţinut în. total 20.000 voturi, nu se.va fi ales nicăcri, 

pe când A e'deputat cu 131 de voturi. Ma 

__ Graţie lui. Hare, alături -cu reprezintanţii -cu - vederi 

strâmte, de interese locale, vom aveă în parlament oameni care 

să reprezinte în adevăr întreaga ţară, şi cari să apere interesele 

generale fără a. fi absorbiți în chestiile de clopotniţă. Apoi 

ar dispare contrastul -între numărul de voturi-cerut pentru 

-a fi ales în diferitele localițăţi; atenuând animozităţile şi vio- 

lenţele cari astăzi sunt inevitabile mai ales în colegiile puţin 

numeroase, a _ a 

Criticile aduse; sistemului sunt: se. lasă. nereprezintate 

minoritățile inferioare quotientului. Dar această obiecţiune 

nu poate fi.luată în serios căci ar fi absurd să pretinzi că 

toate minoritățile până şi cele mai neînsemnate să-şi aibă 

reprezintanţii lor. E | , , 

Apoi sa zis că .permite intrarea în parlament a 0pi-
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- niunilor: excenţrice, utopiste, subversive care-uşor pot obține 
un . quotient necesar;: Noi răspundem: chiar. de ar fi.aşă, 
totuşi mai bine; o. manitestaţie în parlament: unde. se vor 
găsi destui cari să nimicească ideile. subversive, decât propa- 
ganda în. țară asupra elementelor inculte,. fără contrazicători, 

E însă o altă :obiecţiune şi aceia foarte: puternică. Sis- 
temui lui Hare, în. comun de alt-fel cu cal cumulativ, făcând 
uşoară -intrarea în'- parlament a mulţime de individualităţi 
independente, deşi. poate marcante, şi! făcând posibilă - is- 
bânda a felurite grupuleţe cari s'ar formă. în “vederea alege- : 
rilor, consetinţa fatală e fracţionarea, “partidelor politice. 

„Camera şi Senatul fiind compuse. astfel din o mulţime de 
» elemente. varii şi discordante, 'cu greu: se va obţine unitate 

de vederi,.unitate de acţiune. Cu un aşă sistem guvernul mMa- 
jorităței. e apro ape imposibil: se dizolvă însuşi regimul Par: 
lamentar. 
, 629. — Un alt, sistem, care a, fost sprijinit de Iimile da 
Girardiri e colegiul unic; fiecare depulat are dreptul să voteze 
183 de deputaţi sau totalitatea senatorilor! 

In rezumat, toate sistemele propuse până astăzi pentru 
a asigură reprezintarea minorităţilor sunt pline. de incon- 
Veniente. Problema îşi așteaptă încă soluțiunea.: 

LL PARTIDELE POLITICE |. -. 

630. Naşterea partidelor!). — Partidele, nu sunt o creaţiune 
factice a, legei; existenţa lor se basează pe natura, lucrurilor, 

pe varietatea ideilor şi sentimentelor, varietate - pe care o 

regăsim în toate timpurile şi pretutindeni. Partidele nu există - 
humai în statele constituţionale; orunde e societute organi- - 
zată, nasc partide, sub orce formă de guvernământ; partide 

"politice însă, nu“avem decât în statele "constituționale. | 

Partidele nasc mai întâi din varietatea ideilor asupra 

organizaţiunei sociale, asupra. sistemelor de guvernământ şi 

asupra meritului acelora care ne guvernă. Oamenii nu sunt 

a . 

1) A se vedeă: Partidele întrun stat constituțional, de C. Dissescu, 
conferință, București, 188%.
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egali. in-fapt, nu sunt înzestrați” cu aceleaşi aptitudini, şi 

aceasta din- norocire, căci în altfel totul ar fi uniformitate. 
Unii sunt. mai mult oameni de: .raţionament, - decât de sim- 

țimânt, alţii sunt mai impresionabili, unii se entusiasmează - 

mai repede şi urmează mai mult avântul ideilor progresiste, 

alţii din contră sunt de.o natură mai: rezistentă, 
De aci şi instinctul 'de reacțiune sau de conservaţiune 

mai desvoltat la unii. Astfel fiind, nu toţi au acelaşi mod de. 
-a-vedeă și rezolvă chestiunile sociale şi politice, Unii vor Re- 
publica, alţii Monarchia. 

.. Şi varietatea ideilor nu se arată; nu se manifestă numai 
când se fac legile.. Legile odată făcute trebuese înţelese şi 

aplicate. Apoi nu toţi înţeleg legile în același chip. Acei cari 

au procese, cari judecă şi cari pledează știu cât e de greu de 

a găsi adevăratul înţeles al cutărui articol de pravilă care la 
citire pare clar.-Fi bine, când dai peste o aşă lege, cum să o 
intepretezi, cum să o aplici? Unii înclină spre o'interpretare, 

spre o aplieare largă, întinsă, liberală; alţii voese, o interpre- 
tare strânsă; riguroasă. Şi unii şi alţii pot fi de bună credinţă, 
şi unii și alţii urmează modul lor de a vedeă. | 

"Un exemplu va învederă mai bine varietatea interpre- 
taţiunei legei. Art, 10 din Constituţiune zice: „Toţi Românii 

sunt egali înaintea legei şi datori a contribui fără osebire la 
dările și sarcinile publice“. 

Când va fi vorba de a face o lege de impozit, cum va fi 
impozitul pentru a nu se violă textul Constituţiunei? Pro- 

gresiv, sau proporţional?. Cei ce înclină spre egalizare, spre 

nivelarea averilor, răspund: impozitul să fie progresiv. Cei 

ce. în€lină, din.contra, spre ideile tradiţionale, vor zice impo- 
zitul să fie proporţional. Alt exemplu: când e vorba de-a se 

„ ace o lege electorală, în ce măsură trebuese admişi cetăţenii 

la exerciţiul funcţiunii de alegător? In ce mod să se facă ope- 
raţiunile electorale? Vot pb, direct, uninominal, în colegii, 

sau din contra? 
În afară de această cauză naturală, mai e şi un alt fapt 

care dă naștere la partide: e posesiune puterei. În orice s0- 
cietate constituită este o parte care are interes să menţină 

starea actuală de lucruri ; şi o altă parte care are interes să se
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schimbe situaţiunea. Aşă de exemplu, cei ce au puterea voese să o conserve; cei ce n'au puterea voesc să o dobândească. De aci, partida celor 'ce sunt Ja guvern, cum zicea cu mult spirit Manolake Costache şi partida celor ce nu sunt la guvern. Când partidele” se* formează numai -pe ideia „Gte-toi, que je in 
mette“, scoală tu -să șez eu, în afară de orice principii, faptul 
e negreşit regretabil, dar cu toate acestea îl observăm zilnic în 
diferite ţări. Un publicist englez, Doctorul J ohnson, întrebat 
fiind ce este un whig (liberal) a răspuns: (un conservator) 
un tory care nu e la putere. Sau mai bine, dacă nu vreţi să 
“fixăm partidele pe acest mobil: dorinţa de a guvernă, dorinţă 
foarte legitimă de altmintreli pentru cine. are un sistem de 

„Suvernământ şi doreşte a-l pune în practică pentru binele co- 
mun; dacă nu primim distineţiunea bazată pe posesiunea pu: 
terei, apoi tot avem partidul conservator, al acelora -cari gă- 
sese că organizaţiunea politică dintr'un. moment dat este 
destul de nemerită, şi partidul liberal al acelora cari vorbind 
în numele unui progres continuu, în numele libertăţei, voese 
să schimbe situaţiunea. Astfel când o țară are la un moment 
dat libertatea votului fără libertatea. reuniunilor, partidul li- 
beral cere pe aceasta din urmă. Când avem sistem electoral 
cenzitar, partidul liberal cere scăderea cenzului. Partidul 
conservator reprezintă rezistenţa, partidul liberal mişcarea. 

„De altfel sub denumirea aceasta de conservator sau liberal, re- 
„Publican sau demoerat se înţeleg idei anevoe de determinat 
cu precisiune. Semnificarea lor, întinderea şi limitele parii-. 
delor variază dintro ţară într'alta şi. chiar în aceiași țară 
dintwo zi întalta. Foarte adesea un partid numit conservator 
poate fi în realitate ultra-liberal, pe când cel liberal să fie 
cât se poate de retrograd. In America am văzut pe democrați 
susținând selavagiul contra republicanilor. Cine ar putea pune 
pe aceiași treaptă pe conservatorii noştri cu legitimiştii din 
Franţa? Până mai deunăzi la noi cuvântul de conservator 
eră aproape sinonim cu boer, şi între cele două partide există 
0 mare deosebire de tendinţe şi principii. Azi distineţiunea e 
pe altă ordine de idei. | 

„ Partida conservatoare şi partida liberală duse fiecare la 
extrem, produc alte două partide: cea conservatoare produce
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partida :absolutistă;: reacționară, cea liberală, produce partida 

rădidală. Se întâmplă adesea că ideile; extreme sunt xeprezin- 

tate de: însăşi conservatorii şi: liberalii.: Se întâmplă adesea că 

“ nufniai avem conservatori şi liberali,' dar. reacţionari absolu- 

tişti de oparte: şi despoţi democrați de .altă parte. In aceste 

situaţiuiii naşte partida numită Centru, destinată totdeauna 

a :fi'd8 scurtă durată ca şi necesitatea care. a produs-o. 

2. -Publieiştii, după cum spune Block, (II,.p: 512) nu sunt 

în genere favorabili partidelor centru, pentrucă aceste partide 

n'au principii hotărîte. Cei ce fac parte dintrânsele votează fa- 

talmente când cu dreapta, când 'cu'stânga, pentrucă nu există - 

tiei: urme. Block adaogă că partida mijlocie poate să aducă 

foloae mari țărei când partidele extreme sunt prea pasionate. 

In: starea normală însă a lucrurilor, partidul centru e un partid 

alcătuit mai mult ca; să dea posibilitate celor ce sunt.de o na- 

tiră mai îndoioasă, .de a se determină în ultimul. moment, 

după cur se pronunţă succesul zilei. Şi cum zice Block „lors- 

quun tiers parti boude părce. qu'il n'a-pas eu sa part du gâ- 

leau, îl ne peut que:faire du mal“. --. .. :: : SR 

*: 3. 631.. Organizaţiunea partidelor. — "Un. partid politie ca să 

merite acest nume trebue să aibă 'o organizaţiune, un șef, un 

orgân, şi mai presus de toate să reprezinte. un principiu, să 

aibă un scop: Ti trebue o disciplină pentru ca să poată luptă; 

un şef câre să o dirigă; un scop, căci în altfel nu'şi are raţiunea 

de a fi: partidul nu esteatunci decât expresiunea nemulţu- 

miţilor.. Burke 'a dat foârte bine definiţiunea partidelor, în 

cuvintelă următoare „un_corp_ de oameni uniţi spre a porni. 

interesul naţional pe. baza-unor. principii asupra căroră toţi 

sunt_de_acord:!. Necesitatea: principiului se impune în orice 

ordine de idei şi în orice acţiune â omului. Ia matematicului 

principiul că 1 şi'1 fac 2, că două cătimi egale la o a treia sunt 

egale între dânsele, şi îl ai paralizat. Ia teologului pe perede 

_şi.nu cercetă“ şi îl ai nimicit. Ia partidului. principiul scris 

pe stindardul său: şi l-ai. distrus! Şi'dacă riu l-ai distrus, l-ai 

transformat într'o coterie.. E cam greu. lucru să ştii ce prin- 

cipii să ai, dar trebue să le ai. a 

„: « Caişi ordinea monacală, partidul cere-credință, însă fără 

hipocrizie. Poate că principiul: partidului 'este greşit; putin
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iimnportă,; dăr numai: dacă crezi într'însul să faci parte din i par 
tid. Cum să fac parte:din partidul'aristoeratie dacă nu crez.ca” 
şi dânsul în superstiţiunea numelui, în faptul acesta „ mirtieulos; 
desigur, că naşterea poate săți dea ) inteligență, un-rol' în: 
societate -pe care tu nu *l'ai prin 'valoarea'ta personală? : 

: „Acela care este :membru: inteligent al unui partid trebue. 
să'şi zică „Aşă. er6z cu că trebue să "gândesc şi să lucrez pentru. 
societatea; Gin carei re făc parte, parte, pentru ţară în e: care re trăesc, aşă 0 
să fac şi nu altfel“. Grec Il. Credinţa as aceasta poate să mă facă să sufăr, 
să'mi atragă persevuţiuni,: nemulţurairi! Puțin importă:: Am. 
să lupt numai alături cu: aceia cari: împărtășese credinţa, mea: 
pentru tziumful-ei, și cu cât voi fi mai „persecutat cu. atât. 
am să lupt mai bine, căci persecuția de multe ori facilită suc- 
cesul. Un om poate pieri, dar ideia dacă e binefăcătoare, va 
triumfă. Istoriă ne arată că reformele sociale cele mai însem-- 
nate, revoluţiunile cari: au: asigurăt.. triumful libertăţei, nu 

s'au făcut: de oameni cu mintea şi inima; rece, de filosofi scepi 
iei, ci de:aceia'cari.au stiut să se sacrifice pentru ie ideile, pen: 
tru credinţa loi,.. .-. ae a ete 

632. Oportunizmul. _: Dacă: însă - necesitatea unui. pitiza:+ 
Gipiu se impune în: politică, ca şi în orice ordine de idei, această. 
nu vă:să:zică'că oporhinismul trebue ci 'totul-exclus; din: pâ:: 
litică.. Omul' de Stât; omul politie nu este; un visător care să 

- dorească 'schimbarea:de odată. ELtrebue să gândească înainte. 
de toate la'ec te poate vealiză, lă rezultatele practice. Şi pre-: 

"cum profesorul care rea: să: răspândească : verităţile” ştiinţei 

„cată să aibă metodă, tot aşă şi omul: politie va:transformă 
societatea: încetul cu încetul, căci nimic nu se face de. odată, 

Tnpolitică ca şi în „natură, ce er6şte. preă. iute nu trăeşte,:: »: 
'Şi'cine ar aveă pretenţiunea să'zică că prevede toate ave- 

niinonitele şi că ce să poate face mâine s6 poate face-şi astăzi? 

Societatea merge pe fiece: minut, şi fiecăre pas aduce: noui: 

chestiuni; âşă că ce:găseşti bun; ieri; poţi să găseşti astăzi rău. . 
Nimeni în: lumea aceasta; imperfectă: în care. trăim să maibă 
pretenţiinea * 'de “a: personifică: conştiinţa absolută: în 'idei;: 
Ceiace suntem în drept de a cere fiecăruiă este să nu'şi-schimbe 
ideile după interesul personal. Seh Schimbarea însă din .convinc- 

mea m or 

țiune este lăudabilă şi se impune. e oricăr ui. om care recunoseân- 
——
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dwşi apreşeala, ia drumul cel bun. In altfel progresul war fi 
- posibil: fiecare ar trebui să. persevereze în. ideile î în cari sa 
pomenit. „Les imbâciles seuls ne changent pas” „a zis un cu- 
getător. 

633. Alegerea unui partid trebue să fie determinată de 
comunitatea ideilor pentru care luptă acel partid cu cetăţeanul 
ce vrea să intre într'însul. Şi sunt autori cari merg până acolo 
încât să zică: „Când vrei să ici parte activă în politică, nu 
căntă dacă oamenii ce compun cutare partid sunt buni. sau 
răi, dacă îţi sunt prieteni sau neprieteni, nu căută nici dacă 
faptele lor de până acum au fost bune sau rele, şi intră fără 
şfială în partida aceia, ce reprezintă ideile. cari se apropie mai 

| mult” 48 convincţiunile_ tale, de credinţele tale, de tempera- 
Tiental tă Oamenii cari reprezintă astăzi ideia Ta, suni săi? 
—Oamsnii trec şi ideia, dacă e bună, va rămâne şi va da fructele - 
sale. Nu trebue să părăseşti ideia pe care o crezi cea mai bună, 

pentru Cuvântul că oamenii ce o reprezintă astăzi sunt i inca- 

""babili Asa 6r reprezintă Şi de a o-tace să fructifice. Din contra, 
DEE o şi susţine-o contra acelora ce 6 înăbușesc sau o 

- exploatează. Acei ce reprezintă astăzi ideia ta au făcut greșeli? 

_Ducte între dânşii şi luptă, în măsura puterilor tale ca greşeli 
să nu se mai facă, ca, să împuţineze răul și să mărești binele“1); 

Privind în fapt formațiunea partidelor, vedem cu deo-. 
sebire în ţară la noi, că nu comunitatea de principii determină 
pe mulţi membri ai aceluiași partid de-a se găsi laolaltă; ci 

  

interesele personale. O -să găsim în acelaș partid sau oameni | 
„cari Wau deloc principii, sau oameni cu credinţe variate. 

34. Partidele în istorie.— Găsim partide la Evrei pe Fa- 
risei, partidul reacţionar, şi pe Novatori, partidul liberal. 
La Romani găsim societatea împărţită la început între patri- 
cieni (aristocrația) şi plebeieni, poporul superpus peste ve- 
chii descendenți ai lui Enca. Lupta între aceste două partide 
durează zecimi de ani, mai întâiu pentru egalitatea socială 
prin posibilitatea conubiului, căsătoriei între patricieni şi 

plebeieni; şi mai pe urmă pentru egalitatea politică: încredin- - 

țarea funcţiunilor publice nu numai patricianilor dar și ple- 
beienilor. . Piti A 

:) Partidele politice de Gr. Păucescu.
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In evul mediu avem pe Guelfi, partizanii papii, din cari au eşit elericalii de azi din Italia şi pe Gibelini, partizanii Im: păratului, din cari au eşit liberalii de azi 'din Italia. 
In Englitera în secolul XVII odată cu manifestarea, cu consfinţirea regimului parlamentar, apar Tories şi Whigs, despre cari am vorbit dejă altă dată. ai 
In trecutul .nostru istorie nu găsim partide de caracter 

permanent, cu numiri proprii. Vedem totuși două: partide în 
diverginţă de păreri în politica externă. Aceste partide sunt: 
a) partidă, acelora care țineau mai mult cu Turcii decât cu 
Creștinii. Ei reprezintau spiritul conservator al țărei, politica 
tradiţională a domnilor noștri celor mai viteji. Mai eră b) par- 
tida acelora cari înelinau mai mult spre Creştini decât spre 
Turei. Ei reprezintau spiritul de progres al timpului aceluia. 
La această partidă aparţineau cu deosebire aceia care își fă- 
cuseră studiile în Rusia sau Polonia. . 

Partida turcă, se temeă ca nu cumvă Rușii sub masca re- 
ligiunei creştine să cucerească țările române. Partida rusă 
se formase mai târziu sub insipraţiunea ideilor creştine şi: 

„ asprimilor turceşt. 
| Cronicile timpului ne vorbese de aceste două partide. 
Astfel în timpul lui Cantemir avem partida, rusească în capul ' 
căreia eră însuşi Domnul Cantemir, și partida anti-rusă repre- 
zintată de Nicolae Costin. | i Mai eră și o partidă oportunistă — vedem că oportu- 
dismul e vechiu în ţara românească — condusă de Iordachi 
Roset Voinicul, care deși în principiu pentru unirea cu Ruşii, 
nu voiă să se deâ dela început în partea lor şi care cereă să 
mai fi îngăduit Cantemir, „până, li sar fi văzut puterea cum 
le-o merge“, * RR 

635. inconvenientele partidelor. — Partidele, ca orice” in- 
stituţie omenească, prezintă o mulţime de inconveniente. Par- 
tidele aduc cu dânsele un fel de domnie a tiraniei. Din mo- 
mentul ce ai intrat întiun partid, afară numai dacă ai avan- 
tagiul de a fi şef, o parte mare din libertatea ta de acţiune ai 
Pierdut-o. Mai poţi votă fie în comiţiele electorale, fie în 
Adunare, cum vrei? Evident că nu, căci dacă fiecare ar votă 
cum “vrea, unde ar mai fi unitatea de acţiune a partidului?
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Tirania. par tidului se simte. cu. deosebire când:alegerile:se fac 

"pes -serutin. de. listă. In toate chestiunile însemnate trebue: să. 

fii disciplinat, să: votezi după cuim dă.semnal şeful! . ...:;: 

a Par tidele politice, desvoltă: apoi. ceiace se numeşte spi- 

ital: de partidă care face. pe oamenii de partid zeloşi să con- 

sidere toate chestiunile mai-mult diri punctul. de vedere al'in- 

teresului parțidului decât al, interesului general, naţional: Ve- 

 derile lor sunt.parţiale şi exclusive. Graţie .acestui spirit, ade-= 

venţii partidului se entuziazmează” numai de acțele lor şi atri- 

bue:tot prparesul şi binele țărei, lor şi numai lor!. Adversarii 

- mau sunt adversarii lor dar nimicit țărei. De aci epitetele g gra- 

țioase : de. trădători, de oameni vânduți străinilor, de incapa- 

bili în condueetea afacerilor publice, cu care un partid gra- 

țifică pe membrii celuilalt partid. Un: asemenea. spirit nu 

poate face decât rău. Calomniez. toujours, il.en restera quelque 

chose! Graţie acestui spirit, darhenii: d6. partid privesc cu un 

ochiu .gelos pe' capii. partidului. OPUS: şii acuză. de intenţiuni . 

rele. în orice. fac, Succesele lor. în politica, internă și externă 

sunt atâtea acte de trădare și 'de' slăbire a ţărei! 

Spiritul de partid orbeşte pe capii, partidelor, încât 

dânşii nu mai pot vedeă păcatele soldaţilor, pe care'i conduc. 

Şi dacă cumvă le vede şi-le denunţă, riscă să/și piarză. coman- 

damentul, să nu mai fie recunoscuţi. de şefi: ;,dacă cumvă, zice 

un publicist american, Seaman, vreun om este înzestrat de un 

spirit, sincer. care consideră cele. două părţi . ale chestiunilor 

politice, și le:consideră cu îngrijire. pentru a le puteă judecă, 

el-nu' este anahi d de. a fi şef de. partid, și. este ârgheat nă rar 

ri€re plan“. : - : 

- Astfel fiind, oamenii ide bine, căută să tempereze pe cât 

se - poate desvoltarea spiritului de partid 5 şi , manifestarea, lui 

prin presă... - E e 

<_ Pi de dorit-ca în: „această privinţă șă nu se imite presa. 

americană; plină de injurii și: calomnii. Modelul să fie presa 

engleză, plină de decenţă. pentru orice.om de.merit.:In: altfel, 

presa. în loc să formeze spiritul public, îl corupe și si face răn 

ci însăşi, căci: cade în 'diseredit. :. ” 

:sa. Partidele politice mai-pot fi criticate ; şi din at punct: ae 

vedere; Ele sunt, ce e drept, mijlocul € de. producțiune, de înăl-
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ţare al:oamenilor de merit. Dar de câte ori partidul nu este un 

mijloc de a parveni pentru mediocri? Cezie?' Chiar pentru 

oameni. cari sunt de desubtul mediocrului! Ştiut este că în po- 

litică nai lesne: reușeşe acei care prin îndrăzneală şi devota- 

ment îşi fac -reputaţie, decât oamenii de valoare reală. Omul 

de. merit e: timid, .neîncrezător în forțele lui,-serios,-şi seru- 

pulos; el aşteaptă să fie: chemat. Din contra. imbecilul, când 

are mai cu seamă noroc:să aibă şi bani, nu se îndoeşte de ni- 

mic; se agită, apare în toate părţile, îl vezi în toate reuniunile 

cerând, cuvântul fără să vorbească. Intro bună zi îl vezi în 

Adunare. Ce.l-a.dus acolo? Inteligența? Ii lipseşte:cu totul! 

Elocinţa! Nu ştie să deschidă. gura.' E publicist, distins? N'a 

scris-un rând în viaţa. lui!: Cine-l-a scos. la:lumină? Partidul. 

Fie că poate contă -pe. supunerea, pe votul lui orb; fie că/are 

câteva voturi influente. Cea dintâiu. datorie a deputatului. e 

de a gândi. ca partidul din care face parte, şi care: se inspiră 

de şeful său; iată:de'ce:se. patronează mai lesne; iată de ce în- 

tâmpină, mai: puţină rezistenţă omul mediocru. decât omul de 

merit, care; excită: invidia, neîncrederea, pe când omul -me- 

dioeru nu excită nimic, ..: -.: i DR 

=. îi Izbiţi” de aceste păcate ale partidelor politice unii:pu- 

plicişti. au cerut suprimarea lor, iar Seaman a propus un alt 

mod de formaţiune al partidelor. Iată ce zice el:. 

„+: Politiea * guvernului se schimbă după circumstanţe, 

| opiniunile sunt. continuu mobile, partidele politice ar trebui 

să, se schimbe cu ele şi să se formeze când noii candidaţi: se 

prezintă. pentru președința. şi - vice-preşedinţa Statelor-Unite 

pentru binele naţiuni, sau când nase noi chestiuni supuse cer- 

cetărei lor... Concluziunea e clară: nu este nici un cuvânt se-. 

rios “petru menţinerea: organizaţiunilor permanente. a parti- 

delor în ţara noastră sau în altă ţară. Toate partidele poli- 

tice 'ar trebui să fie timporarii şi schimbătoare, bazate pe 

chestiunile şi raporturile zilnice şi pe opiniunile alegătorilor 

în: ce priveşte meritul: relativ al candidaţilor .la prezidenţia 

Statelor-Unite, : la. guvernământul Statelor." şi altor înalte 

sarcini. |. NR Ia 

++ . Partidele-trebue; să dispară cu cauzele cari-le-au produs. 
Lire 

. A : ? 

Ele nu trebuese organizate în mod permanent printr'un meca-
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nii$m. aşă încât să" procure alegerea şi înaintarea capilor de 
partid” fără a ţine 'socoteală de binele public. 

“ Desigur că partidele sunt o instituţiune cu multe incon- 
ve eniente. Să dorim însă totdeauna mai bine să ne mulţumim | 

cu ce-este mai puţin rău: Eu crez nu numai: că cu partide este 
mai bine decât-fără dânsele; dar mai mult decât atât, eu cred 
că partidele sunt viaţa regimului constituţional. Dacă supri- 
măm partidele politice, suprimăm. libertatea şi înlocuim re- 
giniul' constituţional prin guvernământul personal. Când Na- 
poleon I, cu o 'mână 'a desfiinţat opoziţiunea, a zugrumat cu 
cealaltă libertatea politică. Englitera eră puternică sub Crom- - 
well, dar încetase de a fi liberă! 

o 08%, Rolul partidelor. — Partidele politice sunt indispensa- 
- bilemecanismului parlamentar; iată de ce: puterile în Stat 

sunt după cum. știm, separate; dar nu este mai puţin adevă- 
rat că ele caută să fie în armonie şi să se respecte una pe alta. 
Frumuseţea şi folosul regimului constituţiofal este: că nimeni 

nu poate totul; atribuţiunile fiecăruia sunt precizate şi deter- 
minate, atâta porţiune de suveranitate poate să exercite fiece 

, autoritate cât îi s'a dat prin Constituţiune. Sancţiunea acestui 

principiu este controlul reciproc. Dar fără partide politice 
unde va fi de exemplu, controlul puterei eexcutive? In dreptul . 
de interpelare al reprezintanţilor naţiunei? Dar cine sunt 
aceşti reprezentanţi? Majoritatea? Controlul însă al majori- 
tăţei nu poate fi de mare eficacitate, de mare folos: Ministerul 
€ delegatul majorităţei, el are ă priori încrederea ei. Ce con- 
trol, ce independenţă poate: aveă majoritatea, când printr'una 
din aceste întorsături ale sistemului constituțional, majoritatea 

„e de multe ori produsul ministerial? Ce este o interpelare adre- 
sată Ministerului de un „membru al majorităţei? Mai totdea- 
una o glumă! ” | 

Controlul puterei executive nwl găsim eficace decât în 
existenţa unui partid opus, reprezentat în Parlament printr'o 
minoritate 'care după evenimente poate, dacă nu să se trans- 
forme în majoritate, dar să dea alarma, să ţie ţară în deş- 
teptâre şi să împiedice multe rele. 

Opoziţiunea e in element. de constituire esenţial al: unui
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Parlament; cei cari dorese lipsa opoziţiunei. dovese moartea 
regimului constituţional. .. i 

Fără partide politice, sistemul constituţional aşă cum 
se practică în Englitera şi Franţa nu mai este de nici un folos. . 

„ Avantajul cel mare al'acestui sistem de guvernământ este de 
a prezervă ţara de crizele revoluţiunilor, răsturnarea guver- 
nului. fiind posibilă pe cale de discuţiune, de interpelare în 
Parlament. Apoi dacă nu este o opoziţiune în Parlament,.cum 

. 

.0 să.se poață — afară numai dacă nu se voește influenţe din . 
afară — cum o să se poată răsturnă guvernul? Şi dacă Capul 
Statului ar voi să schimbe cabinetul, prin cine să/l înlocu- 
casei? pe cine să cheme la guvern, când o opoziţiune văzută, 
legală nu există? | Sa RE . 

Avem dar trebuinţă de partide; de partide însă nu de 
coterii, Ne trebue partide cari să apere principiile, dar nu aso- 
ciaţiuni cari să exploateze Statul ca o moșie, făcând din pu- 

tere, din guvernământ un mijloc de înavuţire. Ne trebue par- 

tide, căci ele sunt un element de progres. Ce e drept, fără 
„dânsele agitaţiunile ar lipsi, dar revoluţiunile ascunse, revo- 
Iuţiunile acelea câri poartă numele de revoluţiuni de palat, 

_ar deveni mai dese. Cine vrea să fie nu numai om de gândire 
dar şi de acţiune politică trebue să aparţină unui partid. Omul 

„care vrea să facă politică fără să facă parte dintr'un partid 

politie va face totdeauna o politică negativă! | 

_857. Goaliţiunile. — Din luptele partidelor politice nasc 

adesea ori coalițiunile. Se întâmplă împrejurări că partidele 

cari combat guvernul, fiecare din diferite puncte de vedere, 

"se unese pentru a atacă inimicul comun. Se zice în limbagiul 

parlamentar că partidele se coalizează. i 

_:” Coaliţiunile se justifică numai în cazuri extraordinare, 

când instituţiunile, libertăţile publice sunt amenințate, sugru- 

mate, In principiu, ele sunt un rău pentrucă pleacă dintrun 

spirit exclusivist de a dărâmă şi acest spirit, e singura forţă 

care menţine sudajul elementelor disparate. După ce coali- 

țiunea şi-a împlinit scopul ea se dizolvă și fiecare partid 

vine la matca lui, Ce rămâne în urmă? amărăciuni, plângeri 

reciproce că unii au înşelat pe alţii, turburări, dezorganizări 

în partide. Se cam întâmplă cu coalizaţii politici, ce se în-
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tâniplă cu cei cari se unesc să prade.pe cinevă şi în urmă nu se 

înţeleg când e vorba de a împărți câştigul! | 
. a 

i Coaliţiunile au' întrânsele şi cevă. iinoral pentrucă pre- 

zintă spectacolul desgustător de a vedeă oameni cari se tratau 

de trădători, de imorali, de inimici ai libertăţei :cădelniţân- 

du-s6 unii pe alţii! | DI 

-* "- Ca exemple de coaliţiuni, avem de exemplu, în Engli- 

tera: Sub ministerul lui. Walpole v coaliţiune întie Whigs dis- 

 sidenți cu: tories. Fiindcă politica externă a lui. Walpole eră 

pentru -pace,. coaliţiunea înscrie în.programul ei: Nu voim 

uimilirea Engliterei faţă cu Franţa; războiu! Walpole simțind 

curentul puternie:pe care eoaliţiunea îl creă în favoarea răz- 

boiului, şi voind a se menţine la putere, cere parlamentului 

subsidii. Coaliţiunea refuză subsidiile! Ea voeşte ca Engli- 

tera să fi6 învinsă pe câmpul de luptă, pentru ca coaliţiunea să 

poată în urmă, atribuind acest dezastru lui Walpole, să pro- " 

voace căderea lui! Planul reuşeşte. Englitera e învinsă și 

Walpole e silit să se retragă. Opoziţiunea ia frânele guver- 

nului, dar neînţelegându-se între dânşii, Pitt formează o nouă 

coaliţiune, şi de unde până acuma, ca fruntaş al primei coa- 

liţiuni Pitt susținuse războiul, contra lui Walpole, de astă- 

dată fiindcă cei. ce se atlau la minister erau pentru război, el 

se dealără pentru o! politică externă pacifică! iar Carteret, 

şeful coaliţiunei de odinioară, fiindcă acum ajunsese minis- 

tru devine prin aceasta, în ochii lui Pitt: omul cel mai exe- 

crabil, trădătorul cel mai pervers! După câţiva ani când Pitt 

se aşează lângă dânsul pe banca ministerială: Carteret a fost | 

şi este idealul tululor virtuţilor! , 

Un alt caz istorie tot aşă de.cunoscut e când P'ocz, care 

se declarase partizan al păcei şi luptând alături cu Pitt ata- 

„case pe' Lordul North, şeful cabinetului, care susţinea răz- 

boiul, cu atâta violenţă încât îi ceruse chiar capul, se coali- 

zează contra lui Pitt, ajuns ministru, cu acelaş North şi fiindcă 

Pitt susţineă, pacea, Fox se declară acum pentru războiu, de 

unde mai înainte el se declarase:pentru pace fiindcă pe banca 

ministerială North sră pentru războiu! Coaliţiunea reuşeşte. 

Pitt cade; şi după o criză ministerială de două luni Fox ajunge 

„ministru, E ae



  

  

783 

„Din aceste două exemple putem vedeă cum coaliţiunile 
pun adesea binele ţării mult mai prejos decât ambiţiunea da 
ajunse la putere. De altfel Anglia e o ţară care a suferit mult 
şi în repeţite rânduri de aceste strategii parlamentare, dar în 
cele din urmă opiniunea publică a început să le desaprobe cu 
atâta tărie încât.nu ştiu dacă astăzi ar mai aveă cineva cu- 
rajul să încerce formarea vr'unei coaliţiuni, 

In Franţa aveam la. 1839__coaliţiunea dintre Guizot, 

Thiers, Odillon Barrot, Berrier şi alţii contra "ministerului 
contelui Mol6. Coalizaţii ajunşi la -guvern au trebuit să se re- 
trăgă neputându- -se înţelege. între dânşii.. N 

In scurta viaţă de regim parlamentar de care ne-am bu- 

curat până acum, am ăvut şi. noi diferite coaliţiuni. dintre cari 
mai însemnate sunt acelea dela 10 Aprilie 1861, dela 1866, 
dela 1876 și 1886.
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ADE X/ i CAP, VII 

PUTEREA EXECUTIVĂ 

ŞI REGELE 

638. Suveranitatea Regală. — Art. 35 din Constituţiune ne 
spune că „puterea executivă este încredințată Regelui, care 
o. exercită în modul regulat prin Constituţiune“, Să vedem 
în ce mod Constituţiunea a regulat puterea, regală. 

Regele este şeful ereditar sau electiv, absolut sau cor: 
stituţional, al guvernului unui Stat recunoscut sub forma 
regalității. Sunt silit 'în această definiţiune să întrebuinţez 
cuvântul de regalitate, rămânând să arătăm în ce constă regi- 
mul ereditar şi constituţional. Regele astăzi fără a mai fi ca 

- altădată a tot puternicul absolut sau marele Suveran feudal 
din evul mediu, e cu toate acestea cea mai înaltă personificare 

a naţiunei pe care o guvernă, cea mai manifestă expresiune a. 
suveranităţii naţionale, pe care o reprezintă în toate puterile 
sale prin unitatea persoanei. Regele în sistemul nostru e cen- 
trul împrejurul căruia toate puterile se evordonează. Nici o 
putere î în Stat nu-i e străină; el, şef al puterii executive stă 
în raport şi eu puterea leginitoare şi cu cea judiciară. Am 
văzut că Constituţia noastră atribue puterea legiuitoare în 
mod colectiv Domnului. şi celor două Camere (art. 32) pe 
când puterea executivă o dă în întregul ei Capului Statului, 
care însă n'o poate exercită decât în modul şi limitele pres- 
crise de Constituţiune. 

639. Atribuțiunile Regelui. — Atribuţiunile ce le are Re- 
gele ca reprezentat al puterii executive sunt enumerate în
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art. 93, 95, 91 şi 96. Acest din.urmă articol, cuprinde principiul 
formal, baza regimului constituţional, că capul Statului: nu 
are alte puteri decât cele conferite lui prin Constitaţiune. 

Reprezintaţiunea Suveranităţii ca unitate, e cerută -cu 

deosebire în relaţiunile externe. Dacă România nu ar fi re- 

prezintată prin o singură persoană faţă cu străinătatea, dacă 

reprezintaţiunea suverană ar reside întrun corp colectiv, Sar : 
da adeseori naștere la un dualism pe care străinii lar fer- 
mentă și mai mult ca să tragă profit din neînțelegerile pro- 
'duse. Apoi în relaţiunile internaiţonale secretul este adesea o . 
condițiune de succes. Un corp colectiv nu prezintă aceiași 

siguranţă pentru păstrarea secretului, pe care o oferă o sin- 
gură persoană. In multe State politica externă nu e totdeauna | 
cunoscută nici chiar de toți miniștrii; combinaţiunile cele 

mari, înainte de a se realisă, sunt cunosente de Capul Sta- 

tului şi poate” de primul ministru care are încrederea lui, sau 

care îl inspiră. Vom aveă dar, enumerând şi studiind atribu- 

ţiunile Regelui, să facem o deosebire între atribuţiunle pe cari 

el le exercită ca reprezentant al suveranităţii, în afară şi 

îndiuntru. 

Ca reprezentant al suveranităţii în raporturile externe, 

Regele se ajută de miniștri şi de toţi acei înalţi funcţionari 

cari compun .corpul diplomatie. Art. 93, zice: „EI încheie cu 

Statele străine convenţiunile necesarii pentru comereiu, navi- 

gațiune şi alte asemenea; însă, pentru ca aceste acte să aibă 

autoritatea îndatoritoare, trebuie mai întâi a fi supuse pu- 

torii legislative şi aprobate de ea“. Dacă comparăm această, 

dispoziţiune cu art. 68 din Constituţiunea belgiană de unde 

a fost extrasă, o. să găsim o mare deosebire. Articolul nostru 

nu vorbeşte decât de convenţiunile de comerţ, pe când 

textul beloian: prevede şi tratâtele de pace sau alianță. 

Tn adevăr, la 1866, când sa alcătuit Constituţiunea, su- 

“veranitatea - esternă a Statului român nu eră cunoscută; 

abiă aveam dreptul să încheiem convențiuni de comerţ şi chiar 

în acest caz ştim la câte dificultăţi a dat naştere convenţiu- 

nea care sa încheiat pentru prima vară eu Austro-Ungaria, 

criticabilă din punet de vedere comercial, dar un ade vărat 

triumf pentru ţară din punet de vedere al exerciţiului su- 

$2938 5)
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vâraânităţii. Așă fiind, la 1866 nu putea să fie vorba de o re 

dacţiune a art. 93 alin. final în sensul belgian. Dacă sar fi 

zis în Constituţiune că Capul Statului are. drept să declare 

rezbel, sar fi surexcitat 'Tureia şi poate şi celelalte puteri ” 

garânte. Să zică expres că nu-l are? S'ar fi recunoscut oare- 

cum prin însăşi Constituţiunea noastră starea de vasalitate. 

In această situaţiune sa făcut bine da omite cu totul solu- 

țiunea cliestiunei. 
In privința convenţțiunilor de comerţ, vedem că Con- 

„stituţiunea română, în deacord cu cea belgiană, nu recunoaște 

“acestor acte caracter obligatoriu decât după ce au fost su- 

puse puterii legislative şi aprobate de.ea. Asentimentul Ca- 

merilor e cerut pentru două motive: 

d) Orice convenţiune internaţională fiind indatoritoare 

pentru tot cetăţeanul individualmente, ea trebuie să fie fă- - 

cută cu consimţământul acestora, reprezentaţi prin parlament, 

ca şi legea. 
: b) Orice. econvenţiune de comerţ modifică situaţitinea 

economică şi financiară a țării, şi noi știm că toţ ce intere- 

sează bugetul Statului trebuie supus la aprobarea parlamen- 

tului. O convenţiune. de comerţ influenţează şi poate să 

'sehimbe întreaga situaţiune productivă a ţării, este un act 

preă grav ca să poată fi lăsat la arbitrul puterii executive. 

Astăzi când independenţa noastră e pe deplin recunos- 

cută, ce vom 'zice despre dreptul: d'a declară rezbel, da în- 

cheia tratate ofensive, tratate de pace? Am văzut că art. 93 

nu conţine -nimie în această privință. Recunoaşte-vom Ca- 

pului Statului dreptul Wa declară rezbel și face asemenea tra- 

tate, că la Belgieni?' In sprijinul unei soluţiuni. afirmative 

“se” invoacă foloasele secretului, oportunitatea declaraţiunei 

rezbelului și interesul Regelui care .are:mult de temut dela 

„un rezbel în care poate să iasă victorios. Dacă dreptul de a 

declară rezbel îl recunoşti unui corp colectiv, Camerei şi Se- 
nătului, atunci se 'dă naştere la o mulţime de dificultăţi; tot- 

". deauna ţara.va îi împărţită: unii pentru, alţii contra. În în- 

tervalul acestor discuţiuni străinul găseşte mijlocul d'a se 
organiză şi a hotărî 'ce e mai bine de făcut. In soluţiunea con- 

trarie se invoacă gravitatea faptului de a încredinţă unei
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singure persoane destinele ţării. Rezbelul are consecinţe prea 

dezastroase în cazul unei învingeri, pentru ca să încredinţăm 

unui. singur om declararea lui. 'Responsabilitatea ministe- 

ială care se pune înainte pentru a.zice că avem cui să cerem 

scamă când rezbelul sar declară, cum a zis Olivier în Ca- 

mera franctză: „de gafete de coeur“, e o garanţie prea slabă 

pentru ca să poată repară dezastrele unui rezbel declarat cu 

uşurinţă. De altmintrelea, responsabilitatea ministerială vine 

prea târziu, şi pericolul e bine să fie înlăturat mai dinainte 

decât remediat în consecinţele lui. In Franţa: după Constitu- 

"iunile din 1814, 1830, 1852 şi 1870, Capul Statului aveă drept 

"d'a, declară rezbel;. după Constituţiunea din .10 Iulie 1875 

Președintele Republicei nu-l poate declară decât cu consim- 

țământul Camerilor. Această soluţiune e naturală întrun Stat 

„xvepublican. După art. 8 şi 42 din: Convenţiunea dela Paris, 

și art. 20 al Tratatului de Paris din 1856, România însăşi, ne 

cum Capul Statului mavea dreptul da declară rezbel. Din 

tăcerea art. 93 ni putem susţine astăzi că acest drept îl are 

Regele. In adevăr, art. 31 şi 9 stabilesc principiul că toate 

puterile emană dela Națiune şi că Capul Statului n'are alte: 

-atribuţiuni decât cele ce-i sunt anume conferite. Dreptul de 

"vezbel ne fiind conferit Capului Statului, rămâne Naţiunei, - 

“care îl exereită prin mandatarii săi. 

“Tot ea reprezentant al suveranităţii, Regăle exercită o 

“putere moderatrice în întrul Statului prin dreptul de ac- 

-țiune ce-l] axe în domeniul puterii legiuitoare. Acţiunea aceasta 

se manifestează prin dreptul de iniţiativă, de sancţiune şi 

“promulgare a legilor, precum şi prin dreptul de prorogare a 

„corpurilor legiuitoare. Englezii au formulat puterea legisla- 

tivă-a monarhului prin următorul adaggio: The king in par- 

liament, 
E | 

„640. Dreptul de iniţiativă. de sancțiune, de promulgare. — Ini- 

“iativa am văzut că e dreptul ce-l are una din ramurile pu- . 

d direct procete de legi 

„celorlalte două ramuri. E natural ca acest drept să aparţină. 

Cowpurilor legiuitoare, dar el a fost cu drept cuvânt reeu- 

-moscut și puterii executive, căei cine este mai mult în pozi- 

-țiune da cunoaşte nevoile ţării decât puterea executivă care
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prin agenţii, ei poate să simtă la fiecare moment nevoile ge- 
iierăle şi tă vadă lacunele legii" în executare? In Franţa la 
1791 numai Adunarea naţională aveă dreptul de iniţiativă. 
La 1814 acest drept nu-l. aveă decât Regele. Dabiă la 1830 

găsim sirigrurul sistem rațional î în care dreptul de iniţiativă. 

apaiţine tuturor ramurilor puterii legiuitoare. î 

Sâneţitinea este adesiunea pe care o dă Capul Statului. 
“la pFOEt(6I6 admis se de Corpurile legiuitoare (art. 3, alia. 
final). Dar nu e desțul ca legea să fie paneionati pentru ca. 
să fie executorie şi să oblige pe toţi. Ea mai trebuie să fie 
admisă la cunoștința societăţei. Acest scop se îndeplinește. 
prin proulgarea şi publicațiunea legilor. Semnificarea aces- 

tor două cuvinte, cari nu sunt sinonime, o cunoastem dejă. 
din dreptul civil: Decretul din 30 Iunie 1866 reglementează 
la noi materia sancţionării, promulgării și publicaţiunii le-: 
giloi. In Franţa e decretul din 1870 al guvernului apărărei 
naţionale. ai 

In Anglia există o teorie originală asupra promulgării. 
şi publică: legilor: E cunoscută omnipotenţa parlamentului 

"englez de a face totul şi de a reprezentă suveranițatea în în- 
tregul ei. De aci conchisiunea că legea n'are”trebuinţă Wa fi 
promulgată, de vreme ce printr”o ficţiune — dreptul consti-. . 
tuţional englez e ţesut din multe ficțiuni — se presupune că, 

cetăţenii au fost toţi prezenţi la facerea legii şi că prin urmare 

au cunoștință de dânsa. 
XX 641. Dreptul” de dizolvare. — Acţiunea e cea mai puternică 

asupra puterii legiuitoare o are Capul Statului prin dreptul 
de disoluţiune al: “Camer ilor (art. 95 al. 6 şi 7). 

In dreptul de disolvare putem zice că stă în primul rang 
„atilitatea instituţiunei Regale: Edpoate dreptul: cel mai im- 
portant ce-l are Capul Statului. Sistemul constituţional aşă, 
cum € în Anglia și la noi, nu se poate concepe fără acest dr ept.. 
Se ivese ncânţelegeri între Cabinet şi parlament, Cine va tre- 
bui să se supue? Cabinetul? Dar poate că în acel conflict el 
"exprimă adevăratele interese şi sentimente ale ţării, poate că 

e în perfcetă legalitate. Majoritatea, parlamentară? Dar ea 
este presupusă expr esiunea adevărată a naţiunii. Cum dar 
am putea decretă noi ă priori, o regulă generală, pentru toate: 

————_
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cazurile? Soluţiunea acestor conflicte nu poate fi dată decât. 
în vederea împrejură ărilor după timp şi loc. 'Trebuie cineva 
să examineze . acele împrejurări şi să ceară. sau demisiunea 
miniştrilor sau să disolve Corpurile legiuitoare, amândouă 
ori nuniai sinul dinti: "însele, dacă conflictul e numai cu unul. 
Nimeni decât Capul Statului nu e mai în poziţiune de a judecă 
pe eci cari sunt în conflict şi a Spune cine pentru moment 

- trebuie să se supună. A recunoaşte însă Capului Statului 

dreptul Va resolvă conflictele cu un fel de autoritate de lucru 

“judecat definitv, ar fi a-i conferi un drept: prea mare, a] face 
judecător suprem al destinelor ţării; ar fi a-i acordă dreptul 
să impue. ministerul său totdeauna, în orice împrejurări. De 
acela prerogativa Regală trebuie pusă la restrieţiuni, şi actul 

Suveranului trebuie dat în judecata naţiunei. In caz de di- 

solvare, Regele e dator, dupăalin. 7 art..95. să convoace pe 

alegători până în două luni de zile dela disolvare şi nouile 

Adunări până în trei luni. 

Dr eptul de disolvare e un drept personal al Coroanei, 

fără nici o restricțiune preventivă, în dreptul formal con- 

stituțional şi parlamentar. Capul Statului e liber apreeiator 

al momentului când trebuie să disolve, sau să refuze miniștri- 

“lor disoluţiunea după cum a făcut Regina Angliei în 1874). 

Alt drept este saneţiunea.tără care nar există o lege. . 

2 642. Alte prerogative regale: amnestia şi grațierea. — Alte pra- 

rogative sunt: Amnestia în materie politică: şi graţierea sau 

comutarea pedepsci, când e vorba de delicte de drept comun. 

Art, 9 al. 4 şi 5. 
E'o deosebire însemnată între amnestie şi grațiere. 

Amnestia presupune acţiunea. publică în mişcare, graţierea 

din contră, e posterioară judecărei definitive a faptului. Am- 

nestia are loc numai în materie politică, şi se acordă de cele 

mai' multe ori cu scopul de a calmă pasiunile politice. Pentru 

delicte de drept comun amnestia nu are loe. Dacă sar îi per- 

mis aceasta, Capul Statului ar fi avut mijlocul să paraliseze 

orişicând puterea judecătorească şi alin. 9% spune categorie 

că Regele „nu poate suspendă cursul urmăririi sau al jude- 
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“căţii, nici a interveni prin nici un mod în administraţia jus-, 

tiţiei“. E adevărat că şi amnestia poate fi considerată ca o 

paralizare a justiţiei, dar aci predomină un interes superior, 

da se calmă pasiunile, da se pune capăt agitaţiunilor, şi e 

vorba de niște infracţiuni cu totul relațive: în materie po-: 

litică criminalul de azi poate fi eroul de mâine. In tot cazul 

delicuentul politie nu denotă o perversitate a simțului moral 

ca cel ce comite o infracţiune la dreptul comun. 

-“ Gaţierea sau micşorarea pedepsei în materie cri- - 

minală,- e un mijloe da temperă asprimea legilor pe 

cari tribunalele sunt constrânse să le aplice: dura lex, şi 

da îndreptă erorile judiciare. In privinţa graţierei alin. 5 

din art. 93 face o restricţie pentru miniștri, pe care art. 103 

[6 explică, zicând „Regele nu poate să erte sau să micsoreze 

| pedeapsa hotărită miniștrilor de către Inalta Curte de casa- 

„ţiune şi de justiţie decât numai după cererea Adiinărei care 

li-ar fi pus în acuzaţiune“. Dacă Regele ar putea graţia pe - 

foştii lui miniștri, sar eluda garanţia responsabilităţei mi- 

nisteriale, Capul Statului graţiând totdeauna pe miniştrii cu . 

cari a lucrat împreună şi cari de multe ori nu au făcut decât 

să execute ordinele regale. | | 
Mai e o deosebire între amnestie şi graţie. Amnestia are 

în vedere mai mult delictul; graţicrea se aplică persoanei. 

Cea: Lintâi e mai totdeauna colectivă, graţierea e individuală. 

Amnestia poate fi motivată sau nemotivată, graţierea fiind 

expresiunea unui sentiment de binefacere, nare nevoie să fie 

motivată. Motivarea decretelor de amnestie trebuie făcută 

cu multă prudenţă ca să nu surexeiteze pasiunile. Amnestia 

nu e în toate ţările un atribut al Capului Statului. | 
643. Conferirea ordinelor şi decoraţiunilor. — O altă atribu- 

țiune pe care o exercită Capul Statului, ca reprezentat al su- 

veranităţii în întru, e conferirea decoraţinnilor şi autorizarea 

da purtă decoraţiuni străine (art. 93, alin. 12 şuiart. 12)- 
Pentru. ce se cere autorizare da, purtă decoraţiuni străine? Ce 

fapt grav e în primirea unei decoraţiuni din partea unui 
Stat străin, pentu ca să mijlocească autorizarea Capului 
Statului? Regele reprezintă relaţiunile cu străinătatea, cl se 

cuvine să aprecieze condițiunea relaţiunilor externe a fie-
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cărui Român şi natura serviciilor pentru care se voeşte a i se: 

acordă decoraţiuni. Un român care acceptă o decoraţiune stră- 

ină contractează moralmente oarecari obligaţiuni către acel 

Stat şi în caz când ţara noastră sar găsi în conflict cu Statul” 

străin, Var puteă ca sentimentele de gratitudine să s6 în- 

_toarcă contra Statului român. Capul Statului va apreciă dacă 

conferirea dedoraţiunilor nu e făcută ca mijloc de a stabili 

astfel de amiciţii. E i 

Nu trebuie să confundăm decoraţiunile cu titlurile de 

nobleţă te sar puteă conferi de un Stat strein. Acestea sunt 

cu desăvârşire interzise şi nu se pot purtă legalmente nici 

chiar cu autorizarea Capului Statului. Cât despre dreptul 

Coroanei da conferi decoraţiuni naţionale el e un drept po- 

șitiv şi formal, pe care la şi reglementat o lege specială. 

Din punet de. vedere filosofie însă, acest drept e foarte dis-. 

cutat; eu nu văd în conferirea decoraţiunilor decât un mijloc 

pus la dispoziţiunea, puterii executive ca, să corupă eziracte- 

rele şi să-şi facă aderenţi. în vederea alegerilor. Decoraţiu- 

. . .n. v A A . e. o... . . ? - * 

„ile nu se justifică decât în privinţa militarilor; ele mar trebui 

să se câștige decât pe câmpul de rezbel. In celelalte cazuri, | 

întiun Stat democratie, decoraţiunile n'ar trebui. să fie 

admise. - . | . 

644. Atribuţiuni executive. — Aceste atribuţiuni sunt: 

1, Numirea în funcțiuni. Art. 93 al. 7 şi 3 zice: „El nu- 

| meşte. sau confirmă în toate funcțiunile publice. El nu poate 

erea o nouă funcţiune fără o lege specială“. | 

Funcţionarii sunt agenţi cari cu autoritate proprie sau 

delegată, sunt însăreinaţi eu aplicarea legilor. Pentru ce pu- 

terea executivă nu poate crea o funcţiune nouă, fără o lege 

specială? Pentru două motive: a RR 

a) Un funcţionar (fără a ne ocupă de simpli agenţi 

lipsiţi de orice autoritate și cari nu fac decât a prepară lu- - 

erările), deţine în sine o parte din exerciţiul suveranităţei; 

este 'competinte a face cutare sau cutare lucru. Delegaţiunea 

suveranităţii însă, e chestiune care interesează puterea so 

cială şi ea nu se poate face de către Capul Statului singur.. 

Cu ce titlu i sar atribui funcțiunea? Trebuie dar ca mai întâi
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să se. creeze funcțiunea prin lege, şi apoi să se numească 
funeţionârul. 

d) Funcțiunile, după dreptul nostru public, nu sunt 
“onorifice; ele se plătese — şi cu drept cuvânt, căci orice muncă 

trebuiic să fie recompensată. Remuneraţiunea urmează dar 

a fi prevăzută în buget. Cum ar puteă regele ercă o fune- 

țiune neprevăzută în buget, împovărând sareinele publice? 

Cine poate apreciă, judecă mai bine oportunitătea ereerci de 
funcțiuni decât națiunea însăşi, prin delegaţii ei? Dacă pu- 

terea executivă prin posiţiunea, sa este cca Vintâi a le simţi, 

mare decât virtutea dreptului său de iniţiativă să ceară în- 
ființarea funeţiunei. In altfel puterea executivă ar crea func- 
țiuni pentru persoane, pe când o bună organizare socială, cere 

ca funcțiunile să se ereeze pentru trebuinţe. 
"Ca corolar al acestei idei, se discută chestiunea dacă! 

Adunarea deputaţilor poate, cu ocaziunea votării: bugetului, 
să suprime o funcţiune care e dejă creată prin o lege, orga- 
nică, refuzându-i alocaţiunea bugetară? Eu cred că chestiunea 
nu poate fi serios discutată sub imperiul legislaţiunei: noa- 

„stre, pentru că din momentul ce la roi o lege nu se poate în- 
fiinţă decât. eu consimţământul Camerei, Senatului şi Re- 
gelui, cum să recunoaștem Camerei deputaţilor, singură, 
dreptul d'a o' suprimă pe cale bugetară? Desființarea trebuie 

„ făcută cu asentimentul tuturor ramurilor puterei legiuitoare. 

-0 prerogativă regală de mare însemnătate şi care se exercită E 

Altfel funcțiunile: chiar inamovibile, ar puteă fi suprimate 

cu un simplă vot al Adunării. 
Art. 9 al a) zice: „Regele numește. şi revoacă pe mi- 

niștrii săi“. Această dispoziţiune, în prima ei parte e oare- 

cum cuprinsă în al. 7.al aceluiași articol, căci miniştrii sunt 

şi ci funcţionari publici. Sa înseris însă o dispoziţiune spe- 
cială în privința miniştrilor, ca să se consacre în mod expres - 

după alte norme decât hipoteza alin. 7. In dreptul formal, nu 

mircea şi revocarea miniştrilor. e lăsată Capului Statului; în 

practica parlamentară însă, încrederea, personală a Suvera- 

"nului nu e suficientă. Ea trebuie să fie inspirată, dirijată de 

0 

Ay 
încrederea politică a majorităţii: parlamentar e. 

p=— 6:15. Puterea regulamentară a regelui. — Alin. 9 din art. 93 |
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ne spune căfregele face regulamente necesarii pentru exe- 

cutarea legilor, fără să poată vreodată modifică sau suspendă 

legile, şi nu poate scuti pe nimeni de executarea lorijIn acest 

alineat găsim consacrarea unor principii de mare importanţă. 

EI conţine trei idei: . . = | NE 

| a) că Regele, sau mai bine zis puterea executivă, face 

regulamente; b) că prin aceste regulamente nu se pot mo- 

difică nici suspendă legile, şi. c) că nimeni nu poate fi scutit 

de executarea legilor. Ştim că puterea legiuitoare e chemată 

să organizeze societâtea, să stabilească, normele, regulă de 

acţiune căreia au să 6 conforme cetăţenii, iar puterea jude- 

cătorească și administrativă sunt însărcinate cu: executarea 

legilor. Legea însă nu poate prevede totul. Detaliile de exe- 

cutare dificultăţile practice în aplicaţiunea ei, rămân în sfera 

de acţiune a puterii executive. Ea va complectă precauţiunile 

necesarii şi va lămuri chestiunile de “procedură, pentru ca 

dispoziţiunile legii să-şi găsească eficacitatea lor într'o apli- - 

care conformă cu principiile ei. Pentru ca înlăturarea tutu- 

"or acestor obstacole să nu fie lăsată la arbitrarul agentului 

inferior cliemat să execute legea, ea se hotărăşte pe cale de 

xegulament de Şeful suprem al puterii exceutive.: Cu chipul 

acesta se obţine pe de o parte unitate în acţiune administra- 

tivă, iar pe Waltă parte. Regele cu miniştrii săi având parti- 

cipat la confeeţiunea legilor, sunt mult mai în măsură ca, să 

interprete spiritul ei: şi să facă regulamente în conformitate. 

Regele în exerciţiul puterii lui. de apreciare în aplicarea 

legii, trebuie negreşit să respecte principiul separaţiunei pu- 

terilor. Regulamentul pe.care el îl face nu trebuie să modifice 

nici să suspende legea. Ce ar mai însemnă art. 92 din Consti- 

tuțiune, când Capul Statului, fără consimţământul celorlalți, 

doi faetori legislativi, ar puteă să desființeze legile ţării, 

printrăn simplu regulament? Aşă de fundamental e acest 

principiu, că violarea lui a fost cauza revoluţiunei franceze 

dela 183). Carol. X, după ce disolvase Camera în care guver 

nul lui nu aveă majoritate dedese atunci faimoasele ordo- 

tinzând şi cel şi 

miniştri (daţi în urmă în judecată) că aceste ordonanţe crau 

date în virtutea dreptului ce are Capul Statului d'a face re-



gulamente. În practica judecătorească şi administrativă e un 

principiu de drept publie, constatat că orice regulament în 
contrazicere cu legea e nul şi de nul efect. Precum am văzut 

"că o lege e inexistentă, şi judecătorii sunt în drept să refuze. 

aplieaţiunea ei, atunci când violează principii constituţionale, 

tot astfel și cu regulamentele în contrazicere cu legea. Dacă 
însă, în primul caz chestiunea se discută, nu e absolut nici o: 
controversă în privinţa chestiunei. d'a se ști cine e judecătorul 
ilegalităţii unui regulament: Tribunalele. au competinţă ne- 

contestată. 
In Franţa sunt două feluri -de' regulamente: unele nu- 

"mite administrative pur şi simplu, altele numite regulamente 
în formă de administraţiune. Acestea sunt mai solemne, de: 

un caracter de mai lungă durată, pentru că ele sunt date as- 
cultând pe Consiliul de Stat, Distineţiunea aceasta nu există, 

“la noi. . 
“In materie de regulament trebuie: fixat, acest principi 

_că puterea executivă când reglementează, trebuie să lucreze 
așă încât să nu înrîureze asupra puterii legiuitoare. In 
practică însă, vom găsi adese ori regulamente conținând dis- 
poziţii cari 'şi au locul lor numai într'o lege. . 

Alături cu regulamentul stă decretul, care diferă în' 

aceasta numai, că cel Vintâi are un caracter de generalitate ca 

„Şi legea pe care o aplică, pe când decretul are un caracter 
special, se referă la .un fapt determinat și izolat. 

0:46. Regele dispune de puterea armată.— Art.:93 în alin. 10 
şi IL spune: „EI este Capul puterei armatei. 

EI conferă gradurile militare în conformitate cu legea“ . 
„Militarii făcând parte din puterea executivă, şi regele 

fiind setul acestei puteri, urmă dela sine să i se acorde şi co- 
manda armatei, care cum zice. 'Thonissen, e "toemai. instru- 

mentul de care se servă puterea executivă pentru ca să asi- 

gure pacea în întru, siguranţă la hotare. Hello pretinde că. 
legiuitorul constituant a făcut o prerogativă “personală din 

comanda militară, pentru că în zilele grele, î în timp de război, - 

Capul Statului, prin prezenţa sa poate să entusiasmeze tru- 

pele. Această consideraţiune de fapt o fi avut importanţă în 
văzboaiele din timpurile vechi. Astăzi. însă când “strategia,
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ştiinţa militară, armele perfecţionate sunt elementele cari de- 

cid în primul rând soarta luptelor, argumentul lui Hello e cu 

totul secundar. Trupele ar. aveă atunci dreptul să-şi scuze?e 

lipsă, de entusiasm şi neîndeplinirea datoriei lor sfinte! | 

Adevăratele argumente câri se pot invocă în sprijinul 

dispoziţiunei constituţionale sunt următoarele: Armata are 

trebuință de unitate de vederi şi direcţiune. Această unitate 

şi continuitate o găsim în Capul Statului, instituţiune per- 

manentă, în afară şi deasupra: evoluţiunilor şi luptelor par- 

tidelor politice. Dacă comanda puterii armate Sar fi încre- * 

dinţat altei persoane, sar fi creat două instituţiuni rivale: 

puterea militară şi puterea civilă. Pe dealtă parte însă trebuie 

să retunoaştem că şi concentrarea acestor două puteri în 

aceiaşi mână prezintă şi dânsa oarecari inconveninte. În ade- 

văr, dacă pentru administraţiunea şi organizaţiunea armatei, 

orice hotărâre a Capului Statului trebuie să fie făcută prin în- 

termediul ministrului răspunzător; dacă contingentul și bu- 

getele se votează anual, nu avem însă garanţii similare pentru 

cazul şi timpul de rezbel, când comanda, trupelor e încredin- 

țată fără nici o reservă Capului Statului. E adevărat că avem 

un stat-major special şi competinte, dar el e subordonat 

voinţei supreme a Capului Statului. Or această voinţă îres- 

ponsabilă, poate fi streină de laminile ştiinţei militare în acel 

grad suprem care. se cere unui comandant. Intre miile de 

suverani pe cari i-au avut popoarele, câţi dintre dânşii au 

fost buni militari? Dacă puterea civilă a Capului Statului 

am îngrădit-o cu garanţii constituţionale, cu parlament, cu 

răspundere ministerială, ă fortiori nu putem să-i încredin- 

ţăm lui o prerogativă aşă de mare, personală, directă şi ires- 

ponsabilă, în momente supreme, de viaţă şi de moarte. Istoria 

omenirii a înregistrat o mulţime -de învingeri dezastroase 

suferite tocmai din pricină comandelor nesocotite şi perso- 

nale ale Suveranilor, cari nu au voit să ţie cont de consiliile 

generalilor sau statului-major. Magenta, Solferino sunt ca-.- 

zuri cunoscute, -fără a mai vorbi de Napoleon III. Ar trebui 

„dar, zie publiciştii, ca statul-major sau altă instituţie să fie 

conducătorul efectiv şi responsabil, (un fel de minister) al



operațiunilor „pe câmp. de rezbel, iar regele să nu aibă decât 
o prerogativă analoagă cu prerogativele lui civile. 

In Englitera oficiul: Regal e considerat ca eminamențe 
civil. Femeile fiind acolo admise lă Tron, nu puteă fi vorba 
de o conferire a comandei militare prin faptul calităţei . de 

Regină. Apoi. în Englitera, forţa militară fiind principal- 
mente flota, cunoştinţele technice trebuese căutate nu: la 
Șeful Statului ci la un amiral. Gladstone în Questions Con- 
slituliounelles ne spune că la 1850 Prinţul Consort Albert 
fusese rugat ca să primească a fi comandantul şef al ar- 

matei, dar a refuzat. Lăudând purtarea prinţului. Albert, 
Gladstone face reflecţiile următoare: Spiritul guvernului par- 
lamentar se opune la ideia unui comandant irevocabil și ireş- . 
ponsabil. Armata e unul din marile departamente ale Statului 
şi orice departament trebue să fie condus de o persoană res- 

- ponsabilă înaintea parlamentului. Acesta e şi spiritul opiniu- 

"ei - publice engleze în privinţa chestiunei. | 
„In Gerinania găsim sistemul contrariu, „Kaizerul e şi 

de drept şi de fapt e comandantul” puterei militare. (Bundes- 
teldheri:). 

În Sprijinul teoriei” germane pledează consideraţiunea 

că e imposibil să, interzici Suveranul participarea. la luptă. 
In Franţa sa făcut 0 încercare cu preşedintele. Mah Mahon, 

dar el a răspuns cu. drept cuvânt că dacă îl va opri să'şi expue 

viața pentru ţara lui, nu mai are ce căută la Preşedenţie. Su- 

veranul. care nu. se identifică cu. pericolele şi gloriile popo- 
rului, își înstrăinează Tronul. Din momentul ce Regele e bine 
să ia parte la luptă, care va fi condiţiunea lui, dacă nu co- 
mandant? 

“In Italia, Belgia, Constituţiunea spune categorie că Re 
gele comandă forţele militare. La noi, unde, tradiţiunea : a fost 
în sensul german şi unde mulţi din Domnitori, au fost în ade- | 
văr luptători viteji, alin. 10 din. art..93 după modul cum e 

vedactat, nu consacră, toemai tradiţiunea. EI. pare a fi avut în 
vedere obiecţiunile pe cari le-am văzut, și nici nu atribue Co- 
manda militară Suveranului: în persoană, nici no, interzice. 
Aceiaşi observare în Franţa unde Constituţiunea actuală pre- 

_vede că Președintele. „dispune de e forța armată“, pe când Con-
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stituţiunea din 1851 prevedeă expres dreptul de comandă în 

persoană, i j 

Problema prerogativei militare formează una din difi- 

cultăţile regimului constituţional parlamentar. Pretutindeni 

şi mai ales în Franţa, Spania, Mexic, s'au văzut inconvenien- 

tele acestui drept care de altfel nu se poate refuză Suvera- 

nului. Consecințele lui.au fost resimţite nu numai în timpuri 

de război, dar chiar în timp de pace prin loviturile de Stat 

militare. 'Poată -greutatea problemei constă în a găsi garanţii 

“suficiente pentru împiedicarea abuzului acestui drept, inerent 

Suveranităţei. n 

647. Dreptul de a bate monedă.— Aliniatul 13 zice: „El are 

drept de-a bate monedă, conform unei legi speciale“. Acest - 

drept eră contestat mai înainte Românilor, pentrucă el e con- 

siderat ea atribuţiune a Suveranităţei depline, și e refuzat 

statelor mi-suverane. Pentruce. conform unei legi? Pentrucă 

moneda influențează în cel mai mare grad situaţiunea finan- 

ciară şi economică a întregei ţări.. | 

—048. Persoana regelui e inviolabilă. — Regele, conform 

art. 92 din Constituţiune e iresponsabil şi inviolabil. 'Toate 

actele, toate decretele sale -sunt contrasemnate de miniştri, 

cari singuri rămân răspunzători de conţinutul ȘI de rezui- 

tatul lor.



CAP. IX. 

FORMA DE GUVERNĂMÂNT A ROMÂNIEI 

S Il, DIFERITE ÎNTOCMIRI. 

„643 „ Monarhia constituționaţă. Care e. forma de guvernă- 
irânt a, statului român? La aceasta ne răspunde oare cum 

„art. 82: «Puterile constituţionale ale Regelui sunt creditare 
în linie coboritoare directă: şi legitimă a Jajestăței Sale he- 

gelui. Cwol-I de Hohenzollern Simaringen, din bărbat în 
bărbat prin ordinul de primogenitură şi cu exclusiunea per- 
petuă a, fe:neilor şi coboritorilor lor...» Din acest articol re- 
iese că forma noastră de guvernământ e Monarhia consti- 
tuţională, ereditară, cu Rege străin. | 

650. Diferite forme de guvernământ. — Mai înainte de a pro- 
cede la comentarea art. 82, e util să studiăm din punt de 
vedere toretic, diferitele forme de guvernământ. 

Am văzut că cuvântul usernământ în sensul lui larg, 
insemnează complexul diferitelor organe care exercită func- 
țiunile Suveranităţei. A te întrebă cari sunt diferitele forme 
de guvern, înseamnă: în câte chipuri se poate alcătui un. 

guvern, în ce condițiuni se poate rapartă și organiză exer- 
cițiui suveranităţei? Care este cea mai bună: formă de gu- 
vern, cari sunt cele mai nemerite 'condiţiuni de alcătuire. 
Din timpurile csle mai: vechi, scriitorii au căutat să reducă 

diferitele forme guvernământ la câteva timpuri generale. 
Aristot, cu deosebire, s'a. preocupat de această. chestiune, Și 
în cartea lui despre Politică, găsim pasajul următor: «Gu- 
vernământul e exerciţiul puterei supreme în sia. Această



  

putere nu poate fi decât sau în mâna unuia: singur. sau 
a unui mic număr de persoane, sau în mâna : majorităţei. 
sând monarhul, micul număr sau pluralitatea nu caută de 

cai fericirea generală, -guvernul e just... Noi numim 720- 
narehie statul în care comanda îndreptată spre acest interes 
comun, nu aparține. decât unuia singur: aristrocraţia, acela 

“în care e încredinţată mai multora, — denumirea admisă . 

: sau în vederea, puţinelor persoane cari au guvernul, sau 
fiindcă ele n'au în vedere decât cel mai mare- bine al 
statului şi membrilor săi —, republică acela în care --mul- 
țimea guvernă pentru utilitatea publică... Aceste trei forme 
pot. degeneră Monarhiă în firanie, aristocrația în oligarhie 

şi republica în democraţiă. In tiranie monarchul nu caută 
- decăt utilitatea sa proprie; oligarchiu se preocupă de cei 
bogaţi; democr atia caută. utilitatea celor săraci. Nici una din 

aceste trei forme nu se preocupă de interesul pubiic». 

„Mai toţi scriitori vechi şi din evul meziu (Polibiu, Ci- 
crone, Machiave:) au urmat divisiunea lui Aristot, cu de- 

osebirea, că unii dintwinşii (Polibiu, Erodot, Thucidide) au 
- întrebuințat mult mai bine cuvântul democraţie, nu pentru: 

a designă o formă degenerată de guvernământ, ci în locul 

cuvântului Republică, întrebuințănă expresiuncu de ochlo- 
craţie pentru forma coruptă. Vom vedea că semnilicarea 

ună dată cuvântului democrație e. „adoptată și în timpurile 

moderne. 
“Locke şi mai ales Montesquieu, au vulgarizat o nouă 

clasificare: Pepublică, Monarchie, Despotism. Montesquircu 

zice: „Guvernul republican e acela în cure poporul în cop 

sau numai o parte din popor are puterea suverană; moner- 

chie acela în care guvernă unul singur, dar prin mijlocul 

unor legi fixe, stabilite; pe când în.cel despotic, unul Singur, 

fără, legi şi fără regulă controlează totul după voinţa și „Cu 

priţul său». Clasificarea, lui Montesquieu c - criticată pentru 

că confundă despotismul cu absolutismul. Guizut şi Benjamin 

:Constant au căzut şi dânşii în această confuziune. Puterea 

absolută; nu e fatalmente despotică — exemplu Marcu Aurcl, 

monarch absolut dar nu despot — și e predispusă să device 

atare. Despotismul e puterea. absolută, dar exercitată în pro-
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fitul exclusiv al monarchului, şi prin violarea tuturor prin- 
cipiclor. Și dacă în viaţa popoarelor, după cum vom vedeă, 

sunt împrejurări excepţionale in cari mulţi recunosc utilitatea 
unei puteri absolute, dictatura, nu e nimeni care să îi dorit 
vi”o dată despotismul unui Caligula sau Neron. 

In al doilea rând, clasificarea lui Montesquieu e criti- 
cabilă şi pentrucă contopeşte în republică: aristocrația cu 
democraţia. | | 

“Las la o parte critica justă cei sa mai făcut pentru un 
pasaj în care el proclamă de principiu al despotismului te- 
mere; onoarea ca principiu al monarchiei; moderaţiunea 

acela, al aristocrației şi, virtutea, al democraţiei. Moblilele ac- 

ţiunilor' noastre politice şi sociale nu pot fi aşă de determi- 
nate, exclusive,-cum ne spune Montesquieu, care scrie sub 
impresiunea spiritului şi moravurilor timpului său. 

Aiţi scriitori, câ Passy, împart formele de guvernă- 
mânt în două: republici-și monarhii. Diviziunea îusă .cea 
mai respândită și pe “care o vom adoptă şi. noi, este; Mo- 
narchia, ' absolută, constituţională şi ' Republică. De oarece 

“însă şi această clasificare ne prezintă . chestiunea, formelor 
de guvernământ sub o singură faţă, privită unilateral, noi 
va trebui să ţinem seamă şi de diviziunea lui Aristot să ștu- 

diăm prob!ema şi din acel punt de vedere. 
"691. Monarchia absolută. — Monarchia absolută e forma de 

guvern în care principele concentrează în mâna sa toale 

puterile statului, unde dreptul lui nu e ţărmurit prin nici 
O lege. Să nu credeţi că puterea absolută -o întâlnim numai 
la monarchii; şi aristrocraţia poale fi absolută o întâlnim 
numai la monarehii; şi aristrocraţia poate (i absolută; de obi- 

ceiu însă prin absolutism se înţelege p.onurrhiu absolută. 
Absolut înseamnă fără limită; în cazul nostru să nu 

luăm acest calificativ în sensul lui filozofic; în realitate pu- 
„terea celui mai absolut monarch ce şi dânsa ţărmuilă, de 
natura şi puterile omului, de tradiţii, prejudecăţi, de înflu- 

enţa fătişe sau ocultă a celor ce-l inconjură, de dreptul în- 
ternaţional. Când zicem monareh cu putere absolută noi în- 

țelegem un monareh a cărui auloritate ce fărmaită dar nu 

de factori egali, prestabilităţi;- înţelegem: un monareh care
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nu e obligat să recurgă la cooperaţiunea altor corpuri sau 
instituţiuni politice, înţelegem a tot puternicia în drept, dar 
nu în fapl.: | e a 

Această formă de guvernământ care asvârlă drepturile 
cele mai sfinte ale omului la discreţia, unui. şef,:e 'negreşit 
filozoficeşte condamnabilă, și în această privinţă toţi cugc- 

tătorii sunt unanimi. Nu e tot astfel însă în co priveşte uti- 
litatea, practică, oportunitatea absolutismului. De şi istoria, 

popoarelor. ne. spune în deajuns la ce dezastre poate duce 
“puterea absolută, cu toate acestea, sunt mulţi, chiar în tim- 

purile noastre, cari au convingerea, că un monarh absolut, 

presupunându-l însă virtuos şi luminat, e cea mai bună formă 

de guvernământ, şi :că în tot cazul, în. viaţa societăţilor 

moderne, la momente de pericol public puterea absolută, 

dictatura € utilă, .binefăcătoare..Să analizăm aceste două idei. 

Mai întâi, să înlăturăm ipoteza unui popor cu desă- 

vârşire înăpoiat, de o rasă inferioară, unde netăgăduit pre- 

zenţa unui şef superior, cu drept absolut de comandă, poate 

realiză progrese. însemnate, şi unde absolutismul e nu numai 

o bună, formă, de guvernământ, dar, e.singura posibilă,. din 

momentul ce poporul n'are nici dorinţa nici capacitatea de 

a sc guvernă el. Să luăm o societate civilizată, și să presu- 

punem înaiutea ei un monarh absoluţ, inteligent, idealul. mo-. 

ralităţei. Să admitem mai departe că acest monarh va puteă 

prin el însuşi său sub comanda, lui directă, să exercite şi 

puterea legiuitoare — dând poporului legi mai bune decât şi 

le-ar pută da el singur — şi. puterea judecătorească, şi cea 
'executivă,. că va guvernă și udministră .cu chipul. acesta 

pretutindeni, după u tot ştiinţa şi virtutea lui. Ei bine, chiăr 

în acest caz, cu totul hipotetic, sunt convins că, absolutismul 

ar fi o rea formă de guvernământ. Q societate în care în- 

dividul e redus la rolul cu totul pasiv de gucernal, Își dena- 

urează: menirea ei. Se poate ca tipul pasiv să corespundii 

unor prejudicii religioase, dar scopul Statului e tocmai. din 

contră, să desrolte tipul actit, singurul care reprezintă princi- 

piul progresului. Statul nu trebue să fie o locomolivă, care 

să: ducă de o potrivă pe toţi ce sunt în- urma ci. _ 

632. Dictatura. — Co vom zice în privința dictaturei ? 

„51 
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Acest cuvât e de origină latină şi dictator însemnă la, 
“ Romani acel masistrat cu puteri ilimitate, pe care unul din 
consuli, il designă în împrejurări grele, la caz de mari pe- 
ricol6, după propunerea, Senatului. Am văzut că constilu- 
țiunile moderne afară de cea, prusiană care recunoaşte prin- 
cipiul dreptului de necesitate: Nothrecht, nu prevăd dictatura. 
“Aceasta însă n'a împedicat ca ca să; se afirine ca instituţie de 
fapt în timpuri anormale: astfel am avut în.Englitera dicta- 
tura lui Cromwell. Naşte întrebarea: e dictatura o instituție utilă 
în momente de criză, rezbel civil, pericol dinafară? Montes- 
cuieu susţine afirmativa: în viaţa popoarelor „sunt cazuri 

când trebue să acoperi cu un.văl libertatea“.. Când statul e 
frământat de lupte civile, când Catilina ameninţă Statul, şi 

Anibal este la porţile cetăței, dacă dictatura poate să-ţi deă 
siguranţă, ea e utilă. Lia aceasta Rousseau și alţii răspund: 

Dictatura e condamnabilă nu atât pentru abuzul dictatorului, 

cât pentru împrejurarea că el va prinde gustul puterei, şi 
absolutismul se va perpetuă cu atât mai uşor cu cât poporul 

su deprins să poarte lanţul. Unei societăţi in care ai slăbit 

spiritul public Și ai sugrumat libertatea; îl va veni greu să 

sc redeştepte, să se reînalțe, degradarea caracterelor, iată 
rezultatul dictaturei. 

Eu cred că obiecţiunea lui Rousseau e fundată, şi că 
dictatura ce în toate împrejurările un rău; dar când e peri- 
clitată chiar existența naţională, prefer dictatura anar hici. 
Intre două rele aieg pe cel mai puţin rău. | 

653. Monarhie constituțională. —: Caracterul esenţial care 

distinge această formă de guvernământ, de cea precedentă, 
e separaţiuneu puterilor, sancţionată de o constituţiune. "Mo- 
narchul constituţional întâlneşte la, fiecare pas autoritatea 

altor corpuri, legalmente constituite, de al căror concurs are 
totdeauna, nevoie pentru ca autoritatea, lui să poată deveni 
un fapt. îndeplinit. Utilitatea unei constituţiuni, importanţa 
separărei puterilor, le-am studiat dejă cu altă ocazie, şi prin 
urmare astăzi înţelegeţi 'dela sine superioritatea monarhiei 
constituționale faţă de -cea absolută. 

654. Republica. — Deosebirea între o monarhie constitu- 

țională şi o republică, constă principalmente în aceia. că în 

<
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„Republică Suveranul e ales direct de naţiune pe un imp li- 
mitat, pe când Monarchul: deţine puterea prin titlul naşterei. 
:De o parte avem electivitatea, periodică, de alta dinastic, 

ereditatea, Tronului. “ a 

Să, nu conchidem însă deaci că Monarhul constituţional 

are prerogative mai mari de cât un preşedinte de Republică; 

se poate foarte bine cazul contrariu: de pildă la Englezi de 

şi există Tron .ereditar, cu toate acestea poporul e mult 

mai liber, se guvernează mult mai uşor după, sentimentele 

și credinţele lui, putând schimbă ministerele în ficcare zi 

printr'un simplu vot al Camerei comunelor, pe când la Amc- 

ricani, poporul abdică oarecum la drepturile lui pe timp 

de patru ani, căci conflictele dintre dânsul şi preşedinte -se 

pot prelungi până la expirarea mandatului. Ereditatea nu 

are decât o importanţă formală; punctul de căpetenie ar 

fi să cunoşti prerogativele fiecărui factor politic şi să poți 

atunci în adevăr stabili o diviziune din acest punct de vedere. 

Câtă diferenţă nu e între Monarchul Prusiei şi Regele belgian, 

deşi amândoi sunt ereditari? 

655. Monarhie ereditară. — Contra, eredităței sa adus 

obiecţiunea că printr'insa Tronul poate fi ocupat de un suc- 

cesor incapabil, pervers. Observăm că se exclude orice ere- 

ditate testamentară dela deciziunea unui tron. Moştenitorul: 

tronului succede în baza unui drept al său. — 

La aceasta răspundem: Carol Magnu, S-tul Ludovic, Enric 

1Y erau succesori legitimi. Şi apoi dacă se întâmplă adesea 

— ceia, ce noi nu contestăm — că prin ereditate şă avem pe 

e mult mai mic de 

pentru alegerea preşedintelui. Contra, cât agitaţiile periodice ue | 
putem luă destule garanții: asistenţa unui monarch incapabil 

- miniştrilor, controlul Camerilor, independenţa puterei jude- 

cătoreşti garanteză în deajuns respectarea libertăţilor publice 

şi bunul mers al statului. | o | 

In al 'doilea rând se zice: în sistemul eredităţei poţi 

aveă reg6 minor, prin urmare Regenţă, provizorat, ceea ce 

este, puţin compatibil cu stabilitatea. Aşă este; legenţa are 

desavantage reale, dar eventualitatea aceasta este excepţio- 

nală şi în tot cazul e un rău trecător,
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Prin monarhie obţinem continuitate în politica externă: 
şi chiar internă; experienţa dobândită în urma unci domnii 
îndelungate, formează, un tezaur de principii cari se transmit 
din tată în fiu spre binele ţărei. In mijlocul luptelor politice 
şi a mobilităţei generale, d'asupra tuturor, trebue să fie un . 
“punct permanent, o putere neutră, o instituție dur abili, căci 

este efemer nu are tărie. 
E adevărat că monachia e întreţăsută-de ficțiuni s. e. “: 

the king can do no wrong, şi că Republica ce o formă de gu- 
vernământ mai ideală, consacrând egalitatea de drept între 
cetăţean şi preşedinte, dar tocmai în această egalitate, care e 
sufletul Republicei, stă pericolele €i.. Când ai întins orizontul . 
aspiraţiunilor omeneşti până la cea mai înaltă demnitate în 

Stat, ambiţiunea nu mai are limită şi lupta pasionată ja 
proporţii dezastroase. Invidia şi calomnia n'o vei găsi nicăcri 

în aşa, grad ca la republici. Lăsând la o parte istoria repu- 
plicelor. grece plină de acuzaţii nedemne. contra generalilor 
lor şi: exilul lui Aristide, e de ajuns să vă citez Statele-Unite 
unde calomnia n'a cruțat nici chiar preşedinţii, ca Washing- 
ton, Madison şi Hamilton, de care, retras din viaţa publică 
într'o modestă locuinţă de simplu avocat, Talleyrand zicea: 

„j'ai vu une des merveilles du monde; jai vu un homme) 

qui travaillait toute la nuit pour subvenir aux beszoins de sa 
famille, et cet homme avait fait la fortune d'une nation“. 

Tot'in America, J. Q. Adams, una din figurile cele mai 
măreţe prin superioritatea inteligenței şi mărimea caracte- 

“rului, în momentul da părăsi puterea, iată ce scrie în me- 
moriile sale: „Peste trei zile vai fi redat vieţei private şi 

condamnat în “bătrâneţea med, la, o viaţă de retragere, dar 

nu de sigur de repaos. Cad sub o: „coaliţie de partide Şi de 
oameni politici asociaţi ca să-mi distrugă reputaţia. şi să-mi | 
-defăimeze caracterul... Posteritatea va “crede cu grcu; deşi . 

acesta e adevărul, că, coaliţiunea care s'a, format contra mea 

şi care e acum în beţia triumfului, n'a avut altcevă.- să-mi 
reproşeze- decât că .mi-am consacrat: viața şi toate facultă- 

țile sufletului meu în . serviciul Unirei şi progresului fizic, 

moral! și intelectual al țărei melet. 

G 

A
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ARISTOCRAȚIA ȘI DEMOCRAȚIA. 

636. Aristocraţie şi democraţie. — După etimologia greacă, 

aristocrația înseamnă guvernământul celor mai buni. In acest 

sens, negreşit că se explică predilecţia scriitorilor vechi 

pentru această formă, de guvernământ. Astăzi cuvântul aris- 

tocraţie are două sensuri: - E i 

1) o simplă formă de guvernământ; 

2) o clasă socială care datorește superioritatea ei mai 

ales faptului naşterei, formând un element constitutiv în - 

vreuna din formele mizte de guvernământ. 

Aristot, pe lângă cele trei forme simple de guvernă- 

mânt,- recunoștea existenţa şi a unei a patra forme; numită, 

miztă, si compusă din amesticul celorlalte. Mai toţi scrii- 

torii vechi considerau formă, mixtă ca. superioară. formelor 

simple. -Ca forme de guvernământ mixt putem avea: a) mo- 

narchia cu aristocrația; .0) monarchia cu democraţia; c) ari- 

stocraţia cu democraţia şi d) monarchia, aristocrația şi 

democraţia, formă pe care Aristot, Cicerone şi ceilalţi O 

proclamă ca cel mai bun guvern D, Aa 

Guvern aristocratic e acela unde guvernanţii, cei ce 

exercită suveranitatea, nu pot îi luaţi decât dintro anumită 

clasă, a cărei superioritate se bazează principalmente pe 

faptul naşterei;. este guvernul unui număr de priciligiati. ln 

Veneţia, unde eră guvern aristocratic, nu participau la viaţa 

publică decât cei ce erau înscrişi în cartea de aur. In vechime 

aristocrația eră formată mai ales din răsa cuceritoare. 

“Baza fundamentală a aristocrației ce inegalitatea, pre- 

ferinţa. | . 

Viţiul capital al guvernămintelor aristocratice e esclu- 

sivismul. Clasa guvernantă căutând să exercite puterea în 

interesul ei, se naşte ostilitate permanentă, antagonism de 

interese şi aspirații între guvernaţi şi guvernanţi. Și e de 

ajuns să vă amintesc un exemplu istoric: patricienii ȘI plebeii. 

. 

1) Cicerone de“ Rep. |. 2: 

marime probandum esse censeo, qu 

ralum eț permirlun tribus»e 

«Quarlum quodilam  genus republicae 

od est en his, quac prima dizi, mode-
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Aristocraţia reprezintând solidaritatea şi tradiţiunea, 
garantează însă mult mai bine stabilitatea decât guvernele 
democratice. In aristocrații se va introduce cu greu domnia 
absolută a unuia singur, pentrucă avem spiritul de castă şi 
rezistenţă unei: întregi” clase compacte care are mult de: 
pierdut. Când însă aristocrația însăşi devine absolutistă, 
atunci guvernământul e mult mai odios decât al unui auto-! 
crat. In adevăr, monarchul absolut e o singură persoană, 
pe când aristocrația fiind un corp, ramifică absolutismul ei 
pretutindeni, şi fiecare faptă a unuia singur apasă, cum aş 
zice, cu toată greutatea întregului corp; în opresiunea unui 
aristocrat par'că vezi sfidarea întregei clase. Poţi foarte 
“bine să urăşti un Rege fără ca în acelaş timp să simţi mic- 
şorată maestatea regalităţei; Poporul revoltat de corupţiunea 
și abuzurile unui monarch îl va, detronă, dar se va grăbi 
să pue un altul în locul lui, căci mişeliile unuia nu se res- 

“ frâng asupra celuialt, nu ating Regalitatea; care. poate 
continuă să, existe, să fie respectată, iubită; când însă aris- 
tocratul se face detestabil prin faptele lui, poporul nu se 
mărgineşte la o răsbunare personală, distruge pentru tot- 
deauna însuşi instituţia, nivelează. Această; solidaritate face - 
ca absolutismul -să fie cum am zis mult mai odios în aris-. 
tocraţii decât la, monarchie. 

Din punctul de vedere al artei de guvernământ, aris- 
tocraţiele au acest folos că înlesnesc formarea unci clase 
care să devotează mai din . vreme la direcţiunea, lucrului 
public. Roma care a conservat până la fine un caracier 
aristocratic şi Englitera unde vedem pe Pitt la 23 de ani 
prim ministru, sunt dovezi despre aceasta. 

Aristocraţiele fiind un guvern de ordine, de solidari- 
tate, şi escelând în arta de a administră şi guverniă, ele sunt 
mai durabile decât guvernămintele democratice. Aşă ne 
explicăm pentruce statul Veneţian a, trăit secole, pe când 
Florenţa democratică, unde nobleţa, eră considerată, ca o 
ignominie, unde magistraturile publice se încredinţau prin. 
sorţi la fiecare două luni, a căzut pradă, luptelor interne, 
violenţelor dintre Guelfi şi Ghibelini. Tot astfel Atena, a 
avut o durată efemeră, pe când Sparta -a -trăit secoli.. -- -::
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657.: Democraţie. —'Prin democrație (3zumzpazia), cei vechi 

înțelegeau guvernământul direct:al poporului, (demos). Astăzi 

democraţia, însemnează un guvern unde nu există privilegiu, 

unde tot cetăţeanul e chemat să ia deopotrivă parte la exer- 

ciţiul drepturilor politice. Să nu se confunde cuvântul repu- 

blică cu democraţia. Republica, poate fi democratică şi ari- . 

stocratică (s. e. Sparta). Tot astfel e deosebire între democraţie 

şi liberalism. Democraţia e o formă de guvern în care 

puterea, supremă e conferită universalităței cetăţenilor, fără 

să fie escluderi de clasă şi fără. să fie împărţită între cetă- 

țeni şi un monarch. Liberalismul e un cuvânt modern. care 

însemnează: credință în progres, revendicare de libertăţi 

cât mai întinse pentru. instituţiile politice. Liberalismul e un 

principiu, pe care îl putem găsi şi la monarhii şi aristo- 

craţii nu numai în democraţie: de altfel putem foarte bine 

_să avem chiar 0 democraţie ne-liberală. Pe când aristocrația 

se bazează pe o superioritate artificială, convenţională, pe 

un spirit de tutelă, pe o presumpţiune de incapacitate a.cla- 

selor de jos, democraţia presupune pe toţi egali, nu cunoaşte 

superioritate î priori. | 

"Principiul democratie pur cere egalitate de drept: d. e. 

“toţi să. contribue deopotrivă la sarcinele publice. El cere 

numirea în funcțiuni prin mijlocul - sorţilor, căci negreşit 

îndată, ce faci selecţiune, presupui inegalitatea. Apoi durata 

- funcţiunei să fie cât se poate de scurtă, pentruca să vie 

rândul cât la mai .mulţi. Alcătuirea, votarea legilor într'un 

stat democratic, să se facă direct de către toţi cetăţenii, 

firă să mai ceri dk .ex. condiţiunea, censului, „care e o insti- 

tuţiune aristocratică. . o N , 

După persanul Otanes!) caracterele democraţiei antice 

ar fi: 1) egalitatea de drepturi pentru toţi (es0voy42) 2) ab- 

senţa. oricărei puteri arbitrare analoage aceleia a despoților 

orientali; 3) funcțiunile date prin sorți; 4) resposabilitatea 

funcţionarilor; 5) deliberarea, comună în adunarea populară. 

-Guvernământ democratic pur şi direct eră la Atenu. 

La început Atena, după moartea, regelui Codru a avut guvern 

  

1) Herodot, III, 82.
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aristocratic; puterea eră în mâna nobililor care numeau pe 
arhonţi, dar sub. Clistene și mai ales sub Pericle avem 
triumful complect al: democraţiei cu magistraturi anuale, la 
„sorţi, cu votul direct al legilor. Si IE 

- Democraţia pură o găsim astăzi în unele cantoane el- 
veţiene, ce. . | Se 

658. Insuşirile democraţiei.—Din punctul de vedere al patrio- 
tismului, democraţia e superioară celorlalte forme simple de 
guvernământ, pentrucă e natural să simtă. iubire de ţara lui 
tot omul care e direct chemat să iea parte la cârma desti- 
nelor ei. Participarea, la viaţa publică deşteaptă, interesul 
pentru lucrul public, deschide un orizont. nou vederilor şi 
activităței care fără dânsa sar mărgini în cercul individualist 
al personalităţei sau familiei. Apoi legea are mult mai mare 
autoritate când e operă proprie; respectul legilor cimentează. 

- legăturile sociale. In. aristocrații poporul primeşte cu neîn- 
credere, cu bănuială o.lege pe care i-a dat-o cel străin de 
interesele lui. Exclusivismul aristocratic e înlocuit în: demo- 
craţie. prin interesul general. Democraţia fiind. self-guvernă- 
mântul poporului, e cea mai propice pentru desvoltarea 
“tipului activ. a | 

Democraţia, are însă şi ea inconveniente: 
a) Exclude dela viața politică pe oamenii superiori. 

" In adevăr, incapacitatea mulţimei-de a alege pe cei mai 
buni, am dovedit-o și cu ocaziunea, electivităţei magistraturei 
Şi când am vorbit de votul universal. Pe lângă cele zise, mai 
adăogăm şi faptul că, într'un regim democrutic funcțiunile 
publice trebuesc să fie de scurtă durată, câteva, luni, sau un 
an, Şi oamenii de valoare se ţin departe -de funcțiunile pu- 
blice, lăsându-le pe seama, politicianilor. Pe când în aristo- * 
craţii clasa guvernantă e superioară celei guvernate, în Sta- 
tele-Unite din contra, avem guvernanți mediccri şi guver- 
naţi mult superiori celor din aristocrație. 

b) Democraţia fiind guvernul numărului şi prin urmare 
al claselor de: jos, în “actele ei nu se mărgineşte să - vizeze 
la îmbunătăţirea acestor clase, dar în cultul ei pasionat 
pentru egalitate, caută adesea, să sdrobească orice superiori- 

„tate, să scoboare totul la nivelul ei. In. democraţie, la Me-



  

809 

gara, poporul a constrâns pe cei avuţi să. restitue debito- 

rilor dobânzile. şi să găzduiască mulţimea în ospăţuri .ne- ' 
sfărşite. In Atena democrată s'a desvoltat oștracismul “€6n- 

tra eroului dela Maratone,: mort în carceră, exilul lui Te- .: 
mistocle şi Cimone, expulzarea lui.Aristide pentru că i se 
ziceă cel just, condamnarea, lui Socrate la moarte pentrucă 

censură. majoritatea. In democraţii tirania majorităţei e mai 
_odioasă decât absolutismul aristocratic, căci e pretutindeni 
'vamificată, în: contact zilnic cu viața ta nu numai publică 

dar și particulară şi cu atât mai opresivă cu: cât nare să 
se teamă de răspundere. Monarchul e prea departe pentru 

ca ura şi opresiunea lui să ajungă până la individ; contra, 
aristocratului poţi recurge la semenii săi; şi unul și ceşti- 
lalţi se tem de revoluţii. De ce s'ar teme majoritatea când 
ea însăşi e forţa? | 

| Câţi în sistemul democraţiei văzând că orice rezistenţă 

contra, majorităţei e zadarnică, nu schimbă direcţia pentru 
"a meroe.cu curentul! Neisbutind să înalţi majoritatea până 

la, tine, cauţi să-i câştigi favoarea scoborându-te tu. până la 
dânsa, identificându-te cu instinctele şi pasiunile ci. Presa 

care exercită o' influenţă foarte mare în democraţii oglin- 

deşte această, stare de lucruri. Comparând violența. limba- 

giului, josnicia invectivelor din presa democraţiei americane, 

ca să nu vorbim de noi, cu demnitatea, cu eleganța presei 

din aristocratica, Engliteră, vedem că în' aristocrație cultul 

adevărului şi sentimentul onoarei sunt datorii sfinte, | 

c) Favorizează . stabilirea, guvernului absolut a unuia 

singur; sacrifică, libertatea egalităţei. | 

E un fapt constant că omul simte mai mare pasiune 

pentru egalitate decât pentru libertate.-De aci ura egalului 

care îţi devine superior. Tocqueville a mers pâna a zice 

că omul preferă egalitatea, în sclavie inegalităţei în libertate. 

Aşă' fiind, despotismul va provocă puţină rezistenţă în de- 

mocraţii, când va, ști să menajeze aparențele egalităței. In 

tot cazul, la democraţie suveranitatea fiind împărţită, intre 

mulţi, părticica fiecăruia e -prea infimă, individul e prea 

slab pentru ca izolat.să poată opune vezistenţă eficace, şi 

dacă ar fi vorba de o unire a.tuturor resistenţelor, ar trebui
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“un număr prea marc, ca, să se poată imediat grupă în ve- 
dereca unui efect. Chiar cei vechi ziceau că democraţia, sfâr- 
şeşte prin tirania unuia, singur. Ce este Cresarismul decât 

“democraţia personificată, într'un singur om? 
d) Democraţia e cea mai costisitoare formă de guver- 

nământ. 

Lucrul se explică. Principiul democratic cere ca, toţi 
funcţionarii să fie remuneraţi, pe când în regimul aristo- 
cratic multe funcțiuni sunt onorifice. Pe d'altă parte, popo-: 
rul în dorinţa da participă cât mai mult la exerciţiul su- 
veranităţei, va creâ nenumărate funcțiuni şi cu modul acesta: 
vor trebui adaose de fonduri. 

In Statele-Unite numai diurnele deputaţilor ș i senato- 
rilor ajung la cifre de milioane, lăsând la o parte celelalte 

funcțiuni executive şi judecătoreşti, care în Englitera sunt 
onorifice; 

In democraţii lefurile funcţionarilor principali vor fi 
relativ mici, pe când salariile funcţionarilor inferiori. și medii 
vor fi mult, mai ridicate decât în aristocrații. Şi e natural 
să fie aşă. In aristocrații funcțiunile înalte fiind rezervate 
celor din clasa guvernantă, şi fiecare membru din această 
clasă sperând să ajungă lu ele, fixează cifra. din punctul de 
vedere al interesului personal, şi la înălțimea necesităţilor 
pe cari el le simte. In democraţii din contră, fiind vorba 
de a repartiză bugetul statului între mulţi şi pe d'altă parte 
poporul fiind invidios contra tot ce predomină, va reduce 
lefile mari, cu atât mai mult că-i lipseşte criteriul, conştiinţa 

necesităţilor unei situaţiuni înalte; el judecă, totul din punc- 
tul lui de vedere şi d'abiă dacă se urcă cevă d'asupra ni- 
velului lui. Pe când lista. civilă în monarhii se cifrează cu 
milioane, preşedintele Statelor-Unite are 50.000 dolari şi in 
multe 'rânduri preşedinţii au fost siliţi să opue veto la legi 
prin cari îl reduceau la, 25.000. Guvernatorul statului Georgia 

cu 0 populaţie de 1.500.000, are 3.000 de dolari pe an, ceva 
mai mult decât un simplu şef de divizie din ministerul de 
finanţe (2.500 dolari), iar împiegaţii inferiori (copiştii, clerks) 
1,000 dolari (5.000 franci) anual. 

e) Democraţia e prea mobilă, e o formă de guvernă-
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mânt nestabilă, deci fără tărie. Aplicată la un. stat colectiv 

ar ocazionă imediat desmembrarea statului. Numai âutori- 
tatea, monarhică ţine în cohesiune diferitele părți ale impe- 
riului Austro-Ungar. e 

In caz de resbel poporul se pasionează prea repede; 
cedează prea uşor aparenţelor, instinctului. In entusiasmul . 

orb pierde cu desăvârşire calmul necesar pentru: hotăriri 
bine chibzuite. După o surescitaţie febrilă momentană, de- 
mocraţiile cad într'un “adevărat colapsus; sunt. incopabile 

de eforturi de lungă durată, se desorganizează. Istoria Sta- 

telor-Unite dovedeşte aceasta atât în resbelul de indepen- 

denţă cât și în cel de secesiune. 
Se adaogă la, aceasta şi faptul că principiile democra- 

tice condamnă serviciul militar; prin urmare sunt silite să 

recurgă la mercenari. | , 

9) Democraţia are în fine'neajunsul că e incapabilă, la 

un teritoriu mai vast, la, o populaţiune mai numeroasă. Ixer- 

cițiul direct al suveranităţei e cu neputinţă la societăţile mo- - 
derne. Dar chiar :dacă self-guvernământul direct al popo- 

rului ar fi posibil, noi tot nu trebue să-l admitem. Orice. 
formă. simplă de guvernământ e condamnabilă prin ea în- 

săşi; numai temperându-le împreună vom obţine principii 

salutare. Nici democraţie cu funcțiuni trase la sorţi, nici 

principiul aristocratic al oficiilor recrutate exclusiv dintr'o 

clasă, ci din combinarea amândorora să recunoaștem ac- 

cesul liber pentru toţi la orice funcţiune, dar preferinţă pen- 

tru meritoşi. Nici funcțiuni de trei luni, nici oficii ereditare: 

o stabilitate medie. Juriul în materie penală ce o instituţie 

pur democratică, să alăturăm lângă dânsul -Curtea, judecă- 

torii inamovibili, principiul democratic. Toţi să, plătească 

impozite: principiu democratic; să-l atenuăm scutind pe cei 

ce au venit minim, principiu aristocratic. Camerei, corp mobil, 

democratic, să-i alăturăm Senatul, corp conservator, ari- 

stperat. , 
* Odată ce ne pronunţăm pentru guvernământul mist, 

naşte întrebarea: unde vom găsi elementul aristocratic, când 

e ştiut că tendinţa omenirei e spre democratizare ? In ade- 

văr, ridicarea, nivelului intelectual şi moral chemând pe in-
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diviu la conştiinţa de sine însuşi, ii desvoltă, amorul egali- 

tăţei şi aversiunea, contra oricărei 'superiorităţi - artificiale. 

Prestigiul, valoarea naşterei. scad cu cât pe de o parte, în 

virtutea unui curent descendent fatal, cei ce o invoacă se 

dovedesc din zi în zi mai incapabili, iar "pe de alta cu cât 

în virtutea celuilalt curent ascendent, oamenii, 'de naştere . 

obscură se înalţă prin meritul lor personal. Invăţământul 

public, comerţul, relaţiunile internaţ onale, instrumente pu- 

ternice de democratizare, accelerează această nivelare fa- 

tală. Cum dar vom .puteă noi obține o aristocrație pentru 

temperarea principiilor democratice? Din cari elemente o 

vom alcătui? Și apoi, din momentul ce naşterea, uverea. și 

orice criteriu ă priori sunt aşă de odioase, care.va fi mij- 

locul de a o selecţionă? La aceasta răspundem: oricât de 

nivelator 'să fie curentul democratic, oricât va desfiinţă ine- 

galităţile artificiale, totdeauna . va rămâne acea inegalitate 

naturală, bazată pe superioritatea, facultăţilor intelectuale şi 

„morale, şi din elementele cari vor predomină în această pri- 

vinţă, putem formă o aristocrație, naturală in origina ci, 

„eminamente utilă în mijlocul democraţiei ignorante şi corupte. 

$ II. REGIMUL REPREZENTATIV. 

659. Regimul reprezentativ.—In. ce priveşte acum. mijlocul 

prin care vom recunoaşte prezenţa, acestei superiorilăţi, cel 

“mai: bun reactiv. politic găsit până astăzi e represintarea, pe 

„care'o datorim Englezilor, şi prin care. naţiunca e însărci- 

nată să designe ea pu cale de alegere individuală, pe cei 

mai buni, pe adevărații risti. Chiar Simon de Montfort în 

“convocarea, dela 1264 zice că comitatele şi .burgurile să 

aleagă „de . legalioribus et discretioribus ei probioribus, de 

discretioribus et ad laborandum potentioribus“. 

Regimul reprezentativ se poate adaptă Sau lo republică, 

Şi atunci avem un guvernământ mixt compus numai din 

democraţie, și aristocrație, sau putem aveă o monarhie con- 

stituțională reprezentativă, care mai întruneşte pe lângă cele 

două elemente şi principiui monarhic, chemat să împedice 

atotputernicia. majorităţei democratice şi a minorităţei ari-
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'stocrate. La noi, forma de guvern e monarhică constituţio- 

nală reprezentativă. . " ă 

„Sub 'numele_de “reaim_reprezentativ -se înțelege acea 

formă de guvernământ ju..Cace națiunea deleasă exercițiul 

suveranităței, pentru un timp limitat, la aleşii de dânsa, fără 

iandat imperativ. Oricari ar (i defectele regimului repre- 

Antăliv, el, combinat şi cu principiul monarhic, constitue 

pentru 0 societate ca a noastră cel mai bun guvernământ, 

in starea actuală. De altfel, să nu exagerăm importanţa. pro- 

bl+mei' cunoscute sub numele de: Care e cea mai bună formă 

de guvernământ? Un poet englez, I'ope, -a zis în mod cam 

slumeţ: o 

Por torms of government let fools contest; 

hate er is best administer'd is best. | . 

„Pentru forme de guvernământ. certe-se nebunii ;. cca 

mai bună e aceia în care suntem mai bine administraţi». 
Și 

(00. Foloasele şi neajunsurile regimului reprezentativ. — Fo- 

loasele - regimului -veprezintaliv reies -din criticele pe cari 

le-am adus celorlalte forme de guvernământ, şi fără a mai 

insistă asupra lor, mă mărginesc să semnalez câteva din 

"inconvenientele acestui regim. | 

| S'a, zis, şi cu drept cuvânt: că un mare pun al: reci- 

mului reprezentativ, e că împedică revoluţiunile violente: 

orice rău se poate îndreptă pe cale pacinică, printr'un siin- 

“plu vot al parlamentului. Dar tocmai în această, facilitate 

stă şi neajunsul, când toate relele au să. fie îndreptate prin 

“voturi în parlament. Dedalul legilor, sau în tot cazul legea, 

“considerată ca panaceă universală, iată consecinţa regimu- 

lui reprezentativ. 
LL 

Sa, mai zis,—şi acesta e marele argument al lui Stuart 

Mill — că: regimul parlamentur asigură triumtul meritului: 

oricine are a valoare, sfârșeşte prin a triumfă şi a ajunge 

lo. demnitatea meritului stu. Un legitimist vorbind cu Tul- 

leyrand despre Thiers zicea: jlonsieur Thiers est en/in pareenu, 

şi Talleyrand i-a răspuns: Non, dl. Thiers est arie. ÎI 

Alături cu acest avantaj netăgăduit, nu trebue să uităm 

că regimul reprezentativ așă cum SC practică azi, înlesuește 

„şi accesul celor fără merit, mui ales prin mijlocul partide-
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- lor politice cari iau o mare desvoltare, aducârid cu sine 
agitaţii, patronagiu, corupţiunea. Dacă în aristocrație avem 

„Limmoralite des grands“, în ţările reprezentative e poate 
mai funest, exemplul imoralităţei „menant & la grandeur“. 

Excesul spiritului de partid constitue adevăratul flagel 
al regimului reprezentativ; şi pentru ca să ne dăm seama 
de toată gravitatea răului, să intrăm în oarecari detalii, pri- 

vind nu ţara noastră, ci Statele-Unite, unde regimul demo- 
craţiei reprezentative a avut. timp să-şi producă toate efec- 
tele lui în urma, unei seculare experienţe. | 

Intr'o societate unde puterea, politică e pulverizată, 
partea fiecăruia e prea neînsemnată pentru ca cetăţeanul 

să-i dea mare importanţă, și atunci sau să se ubţine sau 

abdică cu uşurinţă în favoarea unui impressario, cum zic. 

englezii ziire-pullers (păpuşari politici), care ţin în mâra lui 
firele politicei, reducând pe alegători la rolul de simple au- 
tomate. Diferiţii antreprenori politici se asociază înte dânşii 
şi avem atunci întreprinderi: comerciale sul numele de par 
tide polilice, cari după izbândă, distribue supra-ofertanţilor 

funcțiunile: publice, fie direct, fie insărcinându-se. să-i scoaţă 
din urne. Aceste asociaţii - devin astfel adevărații suverani, 
şi deşi compuse din o mică minoritate, ştiu prin organiza- 

ţia lor disciplinată să se impue, conducând poporul la .ale- 

„geri după disciplina militară: „şefii au să cugete în Jocul 
maselor, iar acestea să asculte orbește pe leaderi. Poporul 

e făcut ca să servească partidele, i iar nu partidele pe popor!“ 
Dacă au nevoe să-şi. mărească rândurile, ele găsesc - 

numai decât luptători, căci după cum se înrolau bucuros 
soldaţii în armatele evului mediu, când eră vorba de pradă, 

tot astfel şi partidele politice. americane au înscris pe dra- 
pelul lor principiul: Ineingătorilor trofeele, (to (he victor belong 

the spoils)! Această teorie politică e proclamată cu toată so- 

lemnitatea unui principiu salutar de guvernământ demo- 
cratic şi e aplicată cu punctualitate : în viaţa politică ame-. 
ricană. 

Ca o consecinţă a acestui principiu găsim în Americă, 

ceiace se chiamă, political assessmenis, adică: a) contribuţiuni 

pecuniare pe cari comitetele partidelor politice le incascuză
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dela partizanii lor, numiţi în funcțiuni ori cât de neînsem- 

nate; atât la sută din salariu, precum și obligaţiunea de a 

se abonă la gazeta partidului, 6) taxe cări se fixează de 

comitet şi se prelevă dela cundidați. Importanța acestor 

sume .cari se plătesc odată pentru totdeauna, variază după 

cum alegerea. e apropiată sau târzie, după gradul funcţiunei 

la care candidează şi după situaţiunea candidatului.. In.ter- 

men mediu, în Statul New-York, un post de judecător e 

taritat cu 15.000 dolari; un scaun la, Congres 4000 dolari; 

“ consilier la comună 1.500. . 

    

FR adevărat că dela 1853 a, început o reacțiune contra 

acestei stări de lucruri, dar partidele politice sunt mai pu- 

ternice decât ori când. 

Sau mai adus și alte critici regimului parlamentar. 

S'a zis că Parlamentul înlesneşte admirabil de bive desvol- 

tarea,: pasiunilor” politice. Din conflictele diferitelor grupuri 

în cari se tracţionează reprezintaţiunea naţională, din lupta 

partidelor, ies inimiciţii, resentimente. ure, ale căror con- 

secinţi: se resfrâng asupra întregci naţiuni, până în viaţa 

de familie. Să slăbim spiritul de partid, să slăbim spiritul 

politic... să desființăm parlamentul. A doua critică: pentru 

menţinerea. guvernului. find trebuincioasă o majoritate com- 

pactă se încurajează spiritul de corupțiune; Guvernul cultivă 

relaţiunile cu deputaţii şi senatorii, iar aceștia ingrijesc cu 

dcosebire pe aiegători. „Alegătorii impun condițiuni depula- 

ților şi senatorilor şi dânşii la vândul lor guvernului. De aci 

serii de transacţiuni ascendente şi descendente, dela cel din 

_uvmă cetăţean până la primul ministru, care are trebuinţă 

să-şi asigure existența Si durata lată dar necesitatea făgă- 

duelilor, iată satisfacerea interesului personal, corupţiunca. 

Corupţiunca în parlament: Walpole; corupțiunea in alegerii : 

America. de Nord; iar în ţările unde nu lucreazi atăt pu- 

“terea, banilor cât inlluența guvernamentală, presiunile ad- 

ministrative. 
Si 

A treia crilică: „parlamentul, Cor p electiv 'e mobil ca 

şi opinia publică. De aci mobilitatea guvernelor, puţina sta- 

pilitate şi lipsa de unitate de v ederi în guvernământ: im- 

posibilitatea de a îndeplini marile reforme cari cer timp, 

AN
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"continuitate de silințe, lupta pentru portofoliu, transacţiile 
dintre guvern şi cameră, și mai la urmă chiar coaliţiunile. 

Parlamentul nu e nici. capabil d'a îndeplini misiunea 
de legislator. In.loc să se ocupe cu facerea de legi utile, 
atenţiunea şi activitatea lui se pierd în chestii de politică 
arzătoare, ale zilei. Şedinţele cele mai animate, cele mâi pline * 

de -viaţă, acelea la: cari asistă și iau parte cei mai mulţi 
membri, nu sunt şedinţele în cari se discută chestiuni pri- 
vitoare la reforme utile, la legi economice; tot interesul se 
concentră, la, chestiele cari au de objectiv politica militantă, 
mânţinerea,. sau dărâmarea guvernului. 

Cată, să recunoaştem că toate aceste critici sunt fundate; 
cle însă nu se adresează atât principiului reprezintativ cât 
oamenilor cari îl servesc rău. Nu trebue să desființăm în- 
stituţiunile, dar să căutăm a transformă oameni prin răs- 
pândirea ideilor sănătoase şi prin educaţiunea. tinerelor ge- 
neraţiuni. Criticile intră: mai țmult în domeniul moralităţei 

şi moralei politice decât în „domeniul constituţiunei, consi- 
derată ca lege pozitivă. 

In fine, o ullimă critică adresată, regimului reprezin-- 

_tativ'e că aclivitatea parlamentară, se consumă în discursuri: 
Vorle, tobe, cum zice Hamlet! -[.a aceasta răspundem : da, 

regimul parlamentar. este prin natura sa.— cuv: intui „par- 

lament* ne-o spune “în destul — regimul vorbirei, dar 
cuvântul fiind el însuși expresiunca, cugclărei, a raţiunei, a 
luminei, trebue să zicem că regimul parlamentar este ra- 

"țiunea vorbită, precum legea pozitivă, e .scripta ratio. In 
-Zend-Avesta, cuvânt şi lumină sunt două expresii identice, , 

şi fără a aminti rolul pe care religiunea îl atribue. cuvân- 
tului, în Creaţiune:. fiat luz, e de ajuns să ne întrebăm: prin 
ce armă a învins Creştinismul dacă nu prin puterea cu- 
vântului? chiar mărginindu-ne la elocinţa politică, aducețţi- 

vă aminte de Temistocle, la a cărui elocință se datorește 

victoria dela Salamina; Aristide, Pericle, Cimon, atâţia '0a- 
meni de stat cari au fost în acelaş timp. mari oratori. Acum. 

„fiindcă se abuzează de arma cuvântului, nu e un moliv 

îndestulător pentru a înlătură. regimul parlamentar. . De ce 

nu se poate abuză?: Dacă găsim epoci în cari toată viaţa



SL7 

constituţională se consumă în discursuri, această decadență 

a parlamentarismului e un reflex al moravurilor, iar nu al 

principiului reprezentativ. . 

” . 
. 

u N 

Ş III. MONARHIA NOASTRA CONSTITUŢIONALA. 

661. Ereditatea în linie bărbătească. — La 1857 Adunările 

ad-hoc, exprimând o dorinţă unanimă a țărei, votaseră, între 

cele patru puncele, şi principiul unui Domnitor străin. In 

adevăr, cum ziceă C. Hurmuzachi în acele timpuri: «Dorim . 

unirea. dar tot aşă de fierbinte durim şi un prinţ străin - 

dintruna din familiele suverane ale Europei....... pentrucă 

numai un asemenea prinţ poate insuflă în lăuntru şi în afară 

respectul fără de care cele mai bune legi rămân litere moarte; 

x 

numai un prinţ strein poate să ne asigure drepturile, poate 

impune partidelor, poate să ne scutească de nepotism; nu- 

mai un prinţ strein poate pune capăt ambițiilor nenumăra- 

ților aspiranţi la Domnie şi intrigelor acestora şi ale parti- 

zanilor lor....». Trecutul țărei noastre e plin de nenorocii'i 

şi lupte civile cauzate de pretendenţii la Tron. Fericită e 

aşă dar dispoziţiunea art. 82 din constituţiune.. | 

După art. 82 femeile şi coboritorii lor, sunt la noi 

excluşi dela succesiunea, Coroanei. Această excludere se ba- 

zează, mai mult pe tradiţiunile noasire decât pe vrun prin- 

cipiu sau necesitate guvernamentală. Istoria diferitelor ţări, 

Austria, Rusia, Englitera ne dovedeşte că guvernul monarhic 

pe Tron. 
e foarte compatibil cu prezenţa unei femei on. 

“Alineatul final din art. 82 dispune că «Coboritorii Maes- 

tăţei Sale vor fi crescuţi în religiunca ortodoxă a Răsăritu- 

lui». Noi ştim că art, 21 proclamă principiul lbertăţei con- 

ştiinţei. S'ar păreă că e contrazicere între aceste două texte. 

Alineatul art. 82 însă prevede cazul unui copil, Şi nu putem 

zice că se violentează libertatea credințelor religioase, căci 

suveranul ajuns la majoritate e liber să aibă convingerile 

pe cari le voeşte. De altfel dispoziţiunea alin. Anal din art. 

82 e un simplu desiderat: n'are nici o sancţiune. 

662. Vacanţa tronului — Ari. 83 zice: «În lipsă de cobo- 

ritori în linie bărbătească ai Maiestăţei Sale Carol I de Ho- 
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henzollern Siamaringen, succesiunea Tronului se va cuveni 

celui mai în vârstă dintre fraţii săi sau coborilorilor aces- 
tora, după regulile statornicite în articolul precedent. 

Dacă nici unul dintre fraţii sau coboritorii lor nu sar 

mai găsi in viaţă sau ar declară mai dinainte că nu primesc 
Tronul, atunci Regele va pulcă, numi succesorul său dintr'o 

dinastie suverană din Europa cu primirea reprezintaţiunei 
naţionale, dată în forma prescrisă de articolul 84. 

Dacă nici una nici alta nu va aveă loc. Tronul este 
vacant. 

Când se poate şti cu siguranţă dacă Maiestatea sa nu 
va mai aveă coboritori? Pe cât timp un om trăeşte, nu se 
poate afirma că el va, muri fără descendenţi. In materie po- 

litică însă, legiuitorul constituant n'a. admis principiile codului 
civil. In dreptul privat succesiunea nu se poate deschide 
decât după moarte, şi e prohibit, e nulă orce regulare a suc- 

cesiunei unei persoane pe cât timp trăeşte. In dreptul public 
trebuiă să se deroage dela acest principiu, pentru a înlătură 
agitaţiunile cari s'ar produce la moartea Suveranului. - 

La, noi, sub regele Carol succesiunea Tronului se regu- 
"lase în persoana, Principelui Ferdinand, al doilea fiu al Prin- 

țului Leopold, fratele Maiestăţei Sale, în urma renunțărei 
părintelui său, şi a fratelui său, mai mare, principele Wil- 

helm, „Principele Ferdinand este actualmente rege al Ro- 
mâniei. 

Art. 84 din constituțiune zice: «La caz de vacanţă â 
Tronului, ambele Adunări se întrunesc de îndată într'o sin- 

gură Adunare, chiar fără convocaţiune, şi cel: mai târziu 
până în opt zile dela întrunirea lor, aleg un Rege dintr'o 
dinastie suverană, din Europa occidentală. 

Prezenţa a, trei pătrimi din membrii cari compun fie- 
care din ambele Adunări şi majoritatea de două treimi a 

| membrilor prezenţi sunt necesare pentru a, se puteă procede 
” la această alegere. | 

, La caz când Adunarea nu se va fi făcut în termenul 

mal sus prescris, atunci în a noua, zi la, amiazi, Adunările 

întrunite vor păși la alegere, orcare ar fi numărul membrilor 

prezenţi, şi cu majoritatea absolută a voturilor.
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Dacă Adunările s'ar află dizolvate în momentul vacanței 
“Tronului, se va urmă după modul prescris la articolul următor. 

In timpul vacanței Tronului, Adunările întrunite vor 
numi o Locotenenţă, Regală compusă de trei persoane care 
Va exercită puterile Regale până la suirea Regelui pe 'Tron. 

In toate cazurile mai sus arătate votul va fi secret». | 
Primele patru alineate ale art. 84 n'au trebuință de co- 

mentar. Să notăm numai cuvintele «chiar fără convocare». 
E unul din acele cazuri în cari Adunările se convoacă de 
drept. Un alt caz e prevăzut de art. 85: «La moartea Regelui 
Adunările se întrunesc chiar fără convocaţiune cel mai târ-, 
ziu zece zile după declararea, morţei. 

Dacă din întâmplare ele au fost dizolvate mai înainte 
Și convocaţiunea lor a fost hotărită în actul de dizolvare 
pentru 0 epocă în urma celor zece zile, atunci Adunările cele 
vechi se adună până la întrunirea acelora cari au a le în- 
locui». Tronul mai poate fi vacant pe lângă moartea, Suve-. 
Tanului, printr'o deposedare violentă, în urma unei revoluţii, 
printr'o invazie străină pe teritoriul. Regatului; dar tronul 
se mai pierde şi prin abăicare, atunci când monarhul declară 
că renunţă la dreptul său. Na 

663. Regența. — In privința alineatului al cincilea, al 
art. 84 evident că Tronul fiind vacant, trebue cineva care 
“să exercite prerogativele regale, indispensabile la mecanis- 
mul regimului constituţional. Acest interrege e Locotenenţa . 
Regală. Sar părea că e antinomie între art. 84 şi art. 86 
care zice: «Dela data morţei regelui şi până la depunerea 
jurământului a. succesorului său la Tron, puterile constitu- 

ționale ale Regelui sunt exercitate, în numele poporului ro- 
mân, de miniştrii întruniţi în consiliu și sub a lor respon- 
sabilitate». Iată un articol care. zice că puterile regale se 
exercită de o Locotenenţă, şi un altul care spune că aceste 
puteri se exercită de consiliul de miniştri. Cine în definitiv .. 
le va exercită? Art. 8 se exprimă rău: el a vrut să zică 
că locotenenţa. domnească, care după art. 84 al.6 inlocueşte 

pe Capul statului, va fi asistată în toate actele sale de mi- 

Niştri cari sunt responsabili. Nu trebue să confundați vacanța 
Tronului cu Regența: Prin Regenţă se înţeleg două lucruri:
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Intâi, starea de suspensiune a puterei regale propriu zise, 
sau mai bine, delegarea exerciţiului acestei puteri către: o 
altă persoană, Regele fiind în imposibilitate de a exercită 
el singur (minor, bolnav sau absinte). Când e vacanţă n'avem 
Rege; când e regență este un Rege, dar incapabil. 
„Prin regență se mai inţelege şi autoritatea care exer- 

„cită puterile regale în timpul minorităţii, boalei sau absenței 
Regelui; o monarhie timporară. Art. SS ne spune că: „Re- 
gele, în viaţă fiind, poate numi o regență compusă din trei 
persoane, “care după moartea Regelui să, exercite puterile 
regale în timpul minorităţii succesorului 'Tronului. Această 
numire se va face cu primirea, reprezintaţiunei naţionale, 
date în forma, prescrisă la art. 84 din cunstituţiunea de faţă. 
„Regența va, exercită totdeodată şi tutela succesorului 

Tronului, în timpul minorităţii acestuia. 
Dacă la moartea, regelui, regența nu sar săsi numită 

„Şi succesorul Tronului ar fi minor, ambele Adunări întru- 
nite vor numi o regență, procedând după formele prescrise 
la art. 84 din constituţiunea, de faţă. 

Membrii regenței nu intră în funcţiune decât după ce 
vor fi depus solemn înaintea ambelor Adunări întrunite ju- rământul prescris prin art. 87 din Constituţiunea, de față. 

Regența se termină de drept la majoritatea Suvera- 
nului care are:loc la 18 ani. Dar pentru .ce această majo-. 
ritate excepţională ? Care e. raţiunea, art. 87 „Regele este . 
major la vârsta de optsprezece ani împliniţi“ ? Derogarea aceasta del principiul majorităţii de drept comun s'a. înscris 
în scopul d'a face să înceteze cât mai curând o stare de 
lucruri anormală. Apoi Capul statului prin educaţiunea aleasă 
pe care o primeşte, prin mediul în care trăeşte, e lu 18ani 
într'o situaţie excepțională, care justifică favoarea, din art. 87. 
Chiar dacă realitatea ar fi contrarie prezumţiunei de. capa- citate pe care sc bazează, art. 37, pericolul tot nu e mare, căci ştim că Capul statului nu poate face nimic singur. „__“Regenţa ca, să intre în funcţiune, ca şi Capul statului, 
trebuie să depue un jurământ, şi formula, e fixată de art. S7 
în termenii următori: „La sosirea sa pe tron, Regele vu.



S2 * 

depune mai întâi în sânul Adunărilor întrunite următorul jurământ: . e E 
„Jur de a păzi Constituţiunea Şi legile poporului Român, de a menţine drepturile lui naționale și integritatea teri- 

torului“, | 
Pentru cazul de boală sau orice allă imposibilitate, tegența se stabilește după o procedură specială. Miniştrii 

constată imposibilitatea d'a domni și convoacă Adunările. 
(art. 89). Constituţiunea chiar în cazuri de boale incurabile, 
nebunie.....nu prevede detronarea. Regele rămâne, de fapt 
însă puterile lui constituţionale se exercită de regență. In 
istoria Enoliterei sunt. multe cazuri de aşă regenţe. Art. 90 
dispune că nici o modificare nu se poate face constituţiunei 
în timpul regenței. S'a. temut constituantul că în acest timp 
anormal și de agitaţiune, în care loviturile de stat sunt mai | 
facile și mai probabile, să -nu se preschimbe cu totul orga- 
nizaţiunea politică a statului în profitul personal al Regen- : 
ielui. E foarte natural ca, Regentul să capete gustul da se 

“transformă în adevărat Rege, şi să strecoare consacrarea 
regalității în favoarea sa. 

054. Regele nu poate fi şeful unui alt Stat. — Art. 91 zice: 
„Regele nu va, putea fi şi Șeful unui alt stat, fără consim- 
țimântul Adunărilor. , 

Nici una din Adunări nu poate deliberă asupra acestui 
obiect, dacă nu vor fi prezenţi cel puţin duuă treimi din 
membrii cari le compun, şi hotărirea nu se poate luă decât 
cu două treimi din voturile membrilor de faţă“. De ce 
aceasta ? Nu e oare o satisfacere a orgoliului naţional d'a 
vedea pe Regele nostru devenind și Șeful altui Stat? Pentru 
ce să nu-i recunoaştem dreptul d'a judecă oportunitatea 
acestui moment? E adevărat că asociaţiunea între două na- 
fiuni poate fi folositoare ca, şi asociaţiunea dintre indivizi, dar ea poate fi şi mult dăunătoare când de pildă cele două 
naţiuni nu sunt afine, nu au aceleași tendinţe, aceleaşi sco- 
puri sau când una e prea puternică şi nu urmărește prin 
asociaţie decât absorbirea celeilalte. Nimeni nu poate fi mai 
bun judecător a] consecinţelor unei asemenea legături decât 
însăşi națiunea prin reprezintanţii ei legali. Capul statului
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ar fi prea impresionat de dorinţa unui mai mare fast: de 
orgoliul ca să poarte două, Coroane, şi ar piere poate din 
vedere adevăratele interese ale naţiunii. | 

665. Lista civilă. — Art. 94 din Constituţiune zice: „Le- 
gea fixează lista civilă pentru durata fiecărei Domnii“. Lista: 
civilă e suma anuală pe care națiunea, o destină Coroanei, 
din bugetul statului. Expresiunea e de origină engleză, şi se 
numeşte listă civilă pentrucă înainte vreme Suveranul din 
suma anuală pe ca;e o primeă, eră dator să acopere nu numai cheltuielile Coroanei, dar să întreţie şi un număr de 
servicii publice civile, înscrise intro listă. Astăzi toate acele funcțiuni sunt trecute separat în bugetul statului, iar lista. civilă cuprinde numai suma alocată, pentru uzul personal 
al Suveranului şi pentru intreţinerea majestăţii Coroanei. 
In Englitera, la 1660 prima, listă civilă eră de 1.200.000 lire, dar Suveranul eră obligat să plătească dintr'insa armata teritorială şi flota. Deşi cuvintele de listă civilă nu mai co- respund actualităţii, totuşi ele s'au menţinut prin tradițiune | şi sunt adoptate pretutindeni. Lista civilă nu există decât în statele constituţionale. In inonarchiile absolute Suveranul 
dispune după plac de veniturile ţării, de tezaurul public. In 
Franța, cea d'intâi listă civilă s'a întrodus sub Ludovic XVI (la 1790) şi eră, esală cu 25.000.000 franci. - 

Lista civilă se fixează invariabii pentru toată. durata 
unei domnii. Cu modul acesta, demnitatea, Coroanei e sus-. trasă dela orce discuţiune anuală asupra acestui punct şi Suveranul. la, adăpostul orcărei temeri de reducţiune sau speranță de adaos, nu mai simte necesitatea ca să recurgă la, mijloace de influenţă parlamentară, inevitabile în sistemul 
contrariu. 

Să nu confundăm lista civilă cu Dotaţiunea sau Dome- niul Coroanei. Această din urmă se compune din bunuri mobiliare, în afară de. bani, Şi imobiliare. puse la dispozi- 
țiunea Coroanei, în uzufruct, pentru a întreţine splendoarea Tronului. Lista, civilă se adresează Capului statului, Dotaţiu- nea mai mult Instituţiunii Tronului. In Belgia lista civilă e de 3.300.000 franci. Naşte acum întrebarea: In timpul dura- 
tei unei domnii se poate creă sau modifică Domeniul Co-
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roanei ? Nu se violează art. 94? Sunt unii cari susţin că constituţiunea permite aceasta, căci ea nu se ocupă decât 
de lista civilă. In fapt, atât la noi, cât ŞI în alte ţări, cum 
d. ex. în Franţa, sub: Ludovic Filip, s'a procedat conform 
acestei soluţiuni. Eu cred că lista civilă odată fixată, nu mai 
poate. fi augmentată prin .dotaţiuni legislative ulterioare, 
căci ar [i a eludă art. 94. Separaţiunea între persoana Ca- 
pului statului şi între instituţiunea Tronului e foarte anevoe, 
dacă nu imposibil de făcut. Capul statului prin el insuşi e 
o instituţiune şi tot la dânsul revine profitul Dolaţiunii. 

666. Persoana regelui este inviolabilă și iresponsabilă.— Art. 92 
din constituţiune cuprinde un principiu esenţial regimului 
monarchic constituţional. „Persoana Regelui este neviolabilă. 
Miniştrii lui sunt răspunzători. 

Nici un act al Regelui nu poate aveă tărie dacă nu 
va fi contra-semnat de un ministru, care prin aceasta chiar 
devine răspunzător de acel acte. 

Inviolabilitatea regală însemnează că Capul Statului e 
la adăpostul oricărei acţiuni represive. Nici tribunalele, nici 
parlamentul, nici miniştrii nu pot chemă la răspundere pe 
Suveran. Miniştrii au întrucâtva o acţiune asupra actelor 
regelui. însă mai mult o acţiune negativă in sensul acesta 
că pot să refuze adeziunea lor la actele regelui, dar aceasta 
nu însemnează că au control asupra lui. Privilegiul inviola- 
bilităţei nu se întinde numai la. exerciţiul puterei regale de 
caracter politic, ci şi la delictele de drept comun. O crimă 
oricât de atroce, comisă de Suveran, lasă justiţia desarmată 
Şi acţiunea publică impasibilă. Dacă infracțiunile comise de 

Capul Statului ar fi lăsate să cadă sub acţiunea legei repre- 
sive, s'ar provoci, o desordine socială mult mai gravă decă! 
lăsându-l nepedepsit. Libertatea și continuitatea de acţiune 
a Capului Statului sar pierde, când el ar fi considerat ca 
orice cetățean şi supus principiului obligativităţei legilor pe- 
hale. Unii publicişti, şi cu deosebire cei de şcoalu engleză, 
zic că regele e inviolabil, de oarece dânsul nu poate să faci 
Tău: The king can do no 2vrong. Astfel întemeiată pe o.fictio 
„juris, inviolabilitatea regală ni se dă ca principiu explicativ 
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un neadevăr!). Capul Statului, oricât ar fi considerat ca o in- 
“stituţiune, nu încetează d'a, fi om, şi ca atare failibil, expus 
la greşeli. E adevărat că, cea mai mare parte din preroga- 
tivele lui constituţionale nu pot fi exercitate decât în acord cu 
ministrul responsabil, dar am văzut că el are comanda mili- 
tară, prerogativă personală şi directă, şi oricât l-am îngrădi 
în activitatea lui, tot rămâne posibilă comiterea unui delict 
sau crime ordinare. Cum rămâne principiul the king can do 
n0 w'ony, în faţa istoriei popoarelor constituţionale, care ne 
dovedeşte că şi regii au putut face rău? | 

Alţi scriitori vor să justifice inviolabilitatea regală pe 
motivul că nu e posibil să punem autoritatea regală sub ju- 
risdicţiunea, unor puteri cari îi sunt inferioare lui. Hotăririle 
Şi sentințele puterei judecătorești se execută în numele re- 
gelui (art. 36), cum se vor execută dar contra lui însuşi? 
In al cui nume? Acest argument nu are temeiu, căci şi ho- 
tăririle justiţiei civile se execută în numele Regelui şi cu toate 
acestea nimeni n'a, pretins că Suveranul ar fi la adăpostul 
acţiunilor civile. Legile civile sunt obligatoare pentru toţi, in- 

„clusiv Capul Statului. 
Inviolabilitatea. pentru delictele comune şi iresponsabili- 

tatea politică, e o necesitate cerută de însăşi interesele Sta- 
tului. Condamnarea, Suveranului ar fi cu mult mai: deza- 
stroasă pentru organizarea socială decât impunitatea lui. Apoi 
iresponsabilitatea în materie politică e chiar o consecinţă 
logică a regimului constituţional, în care Suveranul nu poate 
face, nimic prin el însuşi. Regele în acest regim nu e liber 
să facă totdeauna ce vrea, şi unde nu e libertate nu poate 
fi răspundere. Formula franceză arată că: Le roi regne el 
ne gouterne pas. De câte ori nu sa auzit suverani constitu- 
ționali declarând că sunt siliţi să facă acte pe care în întimul 
conștiinței lor le desaprobă! Nu tot aşă e situaţia ministrului 
care contrasemnează şi iea răspunderea unui act al regelui. 
EI nu sar putei scuză, zicând că n'a. fost liber, că a, urmat 
cerințele şi ordinul Capului Statului printr'un fel de supu- 

  

') Bluntschli: Droit public general. Cartea III, cap. 9, No.7. Critica acestei formule.
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nere, pe care funcţionarul inferior o datorește superiorului. Ministrul care nu vrea, să iea responsabilitatea, unui act pe care-l desaprobă, nu are decât să demisioneze. Regele nu poate tot aşă de lesne demisionă. Astfe] fiind, iresponsabili- tatea regală se legitimează nu pe ficţiunea că regele nu “poate face rău, ci pe faptul că regele nu poate face nimic: vez debet esse sul, lege. 
Naşte chestiunea: din momentul ce ministrul e reşpon- » sabil, şi actul regelui n'are tărie decât după ce a .fost con- trasemnat de un ministru, pentru ce regele mai iscăleşte ? "Regele iscălește pentrucă din punct de vedere al dreptului formal actul e considerat ca emanaţiune a lui; în altfel re- galitatea ar încetă d'a se manifestă ca instituţiune în Stat; 

am puteă-o suprimă. Utilitatea instituțiunei regale se mani- 
festează chiar cu ocaziunea iscăliturei, căci regelui, prin in- 
fluenţa sa personală, i se lasă toată acţiunea, de a exercită 
o presiune în bine asupra miniştrilor şi Camerei. 

„Se înţelege că iresponsabilitatea, şi inviolabilitatea Ca- 
- Pului Statului e de caracter pur juridic şi politic, asă că 
numai din punctul de vedere al legei pozitive el nu e supus 
la control şi represiune, dar din punctul de vedere al istoriei 
viitoare şi controlului actual al opiniunei publice, regele nu . 
e, aşă zicând, inviolabil și iresponsabil. Nimic nu împiedică 
pe fiecare cetăţean de a aprobă sau desaprobă un act al 
regelui, dar sar părea că nu pe calea presei, căci cu Oca- 
ziunca revizuirei codului penal s'a înscris art. 77, care în 
alineatul ultim, zice: «Se va, pedepsi cu inchisoare dela şase 
luni până la doui ani, şi cu amenda, dela două mii până la 
Zece mii lei, acela care prin aceleași mijloace, va atacă au- 
toritatea, constituțională a Domnitorului. sau inviolabilitatea 
persoanei sale, sau drepturile constituţionale ale Dinastiei lui; 
Precum şi acela, ce va, impută Domnitorului actele guvernului 
său, pentru cari numai miniştrii sunt responsabili». 

In teoria filozofică, dispoziţiunea din codul penal e con: 
damnabilă Şi în desacord cu teoria constituţională, cea ade- 
Yărată, în care actele regelui trebuesc să poată fi supuse la discuţiune, dar nu la răspundere legală. In altfel sar atinge libertatea fiecăruia şi dreptul pe care tot celăţeanul  
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trebue să-l aibă d'a critică un act politic, în termeni cari nu 
depășesc negreşit limitele bunei cuviinţe. 

MINIȘTRII 

-667. Capitolul III în art. 97—103 tratează, despre miniştri. 
Miniştrii sunt înalţi funcţionari de caracter politic: și admi- 
nistrativ, puşi în fruntea unor servicii administrative pentru 
ca să exercite de fapt puterea executivă. Art, 97 spune: 
«Nu poate fi ministru decât cel care este român din naştere 
sau cel care a dobândit împământenirea», articol care face 
dublă întrebuințare cu art. 10 din Constituţiune. 

Art. 98: „Nici-un membru al familiei regale nu poate 
fi ministru». Această dispoziţiune e luată ca; să, asigure inde- 
pendența. de acţiune de care trebue să fie inspirat un mi- 
nistru vis-â-vis de Coroană. Un membru al familiei regale ar fi mai totdeauna sub influenţa prea directă a regelui. Apoi responsabilitatea ministerială aplicată în asemenea 
cazuri ar revărsă deconsiderarea, asupra. însăşi Suveranului. 

Art. 99 zice: «Dacă miniştrii nu ar fi membri ai Adu- nărilor, ei pot luă parte Ia, desbaterea legilor, fără a aveă însă şi dreptul de a votă. | La desbaterile Adunărilor, prezenţa cel puţin a unui „Ministru 'e necesară. 
Adunările pot exige prezenţa miniştrilor la delibera- 

țiunile lor». 

668. Responsabilitatea ministerială. —- Articolele 100—103 
Sunt în legătură cu arţ. 92 Şi tratează despre responsabili- 
tatea ministerială. 

Responsabilitatea ministerială e una din bazele siste- 
mului nostru consituțional; întw'însa îşi găseşte garanţie in- violabilitatea Regelui. a 

Responsabilitatea ministerială e legitimă, justă şi ne- cesară, E legitimă, pentru că nimic mai drept ca ficeare în Stat să fie responsabil de actele sale. Legea pozitivă, întreaga organizare socială și politică se bazează pe această ideie că omul este liber, şi principiul libertăţii omului ne conduce la 
principiul responsabilităţi. E în acelaș timp și justă, pentru
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că nimeni nu poate fi obligat să fie ministru fără voia sa. Din momentul ce ministrul contrasemnează un act, el primeşte prin aceasta ca să-și dea seamă de utilitatea și legalitatea aces- tui act. Responsabilitatea ministerială e Şi necesară, pentru că numai astfel putem asigură respectul legii şi Constituţiu- nei. Ea e un fapt natural de care nimeni nu se poate plânge. Criticele cari se adresează responsabilităţii ministeriale şi pe care avem să Je examinăm, nu sunt fundate întrucât se adra- sează principiului, ei întrucât acest principiu în execuţiunea sa a servit de multe ori ea mijloc de persecuţiune a oamenilor „Politiei. O instituţiune care dă rezultate rele din cauza între- buinţărei ce se face, nu trebuie desfiinţată când e bună în principiul ci. Să îndreptăm aplicaţiunea de fapt şi să salvăm principiul, a 
Care sunt criticile aduse responsabilităţii ministeriale? Sa zis mai întăi că e inutilă. La ce servă o lege care nu se aplică, sau care se eludă? Apoi dacă miniștrii au majoritatea în Adunare, atunci actele lor primite, sunt consacrate de na- țiunea legalmente reprezentată, și din momentul ce actele miniştrilor sunt astfel consfinţite pentru ce să-i mai chemăm la răspunedere?. A devăraţii responsabili sunt reprezentanţii naţiuni, cari au aprobat pe ministru; în.tot cazul sunt com- 

pici; şi pentru ca darea în judecată să fie legitimă şi Justă, trebuie să poarte nu numai asupra miniștrilor, dar ȘI asupra acelora cari au aprobat și făcut ea actul ministrului să devie 
executoriu, Dacă miniştrii nu au majoritate, atunci sunt 
Tăsturnaţi, încetează da mai face rău şi responsahbilitatea INI nisterială devine inutilă. Critica ce se adresează din acest 

„Punct de vedere ce cu totul nefundată, pentru că în sistemul 
nostru constituțional nu sunt responsabili reprezentanţii na 
fiunii; ci nu sunt supuşi la răspundere legală, ci numai la o responsabilitate morală, istorică. pu 

Asupra observărei de fapt că sau miniștrii 
fatea și atunci actele lor sunt” bune, sau nu ău, ȘI cad e i totul uefundată, căci legea responsabilităţii ministe "i N ul 2 fataln:ente făcută pentu a se aplică hic et Mc In n că duratei ministerului, ci după ret „agereă ni O acțiune odată nu e repede pedepsită, nu va să zică că nu trebuie 

au majori- 

 



828 

pedepsită. Un principiu de justiţie absolută, pe care se hazează 
organizaţiunea socială, cere ea cineva să fie pedepsit pentru 
actele rele pc care le face. | 

Sa mai zis că se dă log la persecuţiuni politiec, că ju- 
decata e toarte prea în materie politică. Justiția politică, sta 
Zis, nu seamănă cu justiţia de drept comun; în. justiția de 
drept comun cecace predoniină e iăeea binelui Şi răului, justu- 
lui şi injusiului, idei pe care corpul judecătorese e în posiţie 
da le distinge. In materie politică patima joacă un rol prea 
mare; anevoe se” poate distinge binele de rău. Probă e că acte 
ari întrun timp oarecare au fost judecate ca acte rele, mai . 
târziu au fost recunosente bune. Executarea lui Strafford, 
după . terminarea ei a fost recunoscută ca nedreaptă. Aci 

„mărturisim fundamentul criticei; justiţia politică e în gene- 
al o rea justiţie, pasionată şi nedreaptă, sc bazează pe re- 
sentimente, pe dorinţa de a paralisă un adversar politic şi a 
se răzbună, Obiecţiunea e însă de fapt, şi inconvenientul poate 
ti înlăturat, căci n'avem decât să alcătuim un sistem de res- 
poasabiliiate ministerială așă încât să înlăturăm cu totul pa- 
siunile. N'avem decât să încredinţăm judecata miniştrilor 
unui tribunal străin de atmosfe a politică. Negreşit că şi în 
acest caz pot îi judegători cari privesc la interesul zilei, şi de 
teamă da nu displace puternicilor momentului vor fi încli- 
naţi să condamne sau achite în ipoteza când e multă proba- 
bilitate că cei achitaţi vor deveni eroii de a doua zi. Dar dacă 
analisăm cu lupu fiecare slăbiciune omenească, atunci trebuie 
să desfiinţăm toate instituţiunile, căci toate pot fi rău între- 
buinţate. Sun publiciști care au zis că -responsabiltatea să 
nu cadă asupra actelor politice, ci numai asnpra, actelor de 
drept comun pe care le face ministrul. Aceasta ar însemnă 
să deelarăm impunitatea în materie politică. 

A doua critică îndreptată contra principiului responsa- 
bilităţii ministeriale, e că responsabilitatea ministerială ar 
li o ficţiune inventață pentru comoditatea miniştrilor, o armă pe arc usurpitorii puterii o opun oricărui control ea un fine de neprimire: „suntem responsabili“, Ministrul se prezintă înaintea Camerei, cere credite peniru satistacerea unor îre- buinţe faetice, fonduri pentru organizarea unei poliţii secrete,  



S20 

care de nuite ori e îndheptată contra libertățile publice, sau ca să corvupă presa străină ori Huţională, și ca să nu i se re- luze zice: suntem responsabili, Ei bine, daci majorităţile sunt împinse a acordă miniştrilor tot ee cer pentru că miniştrii declară că sunt 1esponsabili, eu atât mai mare cuvânţ trebuie să ne temem de pericolul la care ara fi expusi când nu vom mai aveă nici responsabilitatea legală. Mai bine suntem ga- rantaţi cu două responsabilităţi, şi morală şi legală, decât 'nu- ai cu răspunderea morală. | 
S'a zis că responsabilitatea ministerială ce ercată ca „un derivativ ul principiului tresponsabilității regale. Această 

ideie este exactă în sine, dar nu trebuie dusă prea de- 
parte în consecințele ci. E ndevărat că miniştrii sunt res- 
ponsabili, pentru că trebuie cineva să fie responsabil de actele 
politice care se fac, Capul Statului fiind inviolabil, trebuiă 
ca să fic răspunzători miniștrii, dar de aci nu trebuie să 
conehidem că miniștrii sunt responsabili numai de actele 
contrasemnate iar nu şi de actele semnate numai de dânşii. 
Ministrul trebuie să fie responsabil de orice act face, puţin 
importă dacă alături cu semnătura sa,.-se găseşte sau nu sem- 
nătura Capului Statului. Sunt multe acte de caracter admi- 
nistrativ şi politie pe care un ministru le poate face fără 1n- 
tervențiunca Suveranului şi de şi admitem ideea că respon- 
 Sabilitatea ministerială e consecinţa. iresponsabilităţii Mo- 
narehului, nu trebuie să zicem că numai atunci e responsabil 
când a iscălit alături cu Capul Statului. A doua consecință: 
prin detronarea Al onarchului, miniştrii ar trebui să fie libe- 
raţi de răspunderea lor! Dacă numai există persoană invio- 
labilă mu mai are sens răspunderea miniştrilor! Ideea aceasta 
a fost pusă înainte la 1830, după revoluţiunea care detronase 
Je Capul Statului, când ministerul Polignac eră dat i Ju decată pentru ordonanţele pe care le dedese. Atunei un tânăr avocat, apărător, a propus acest argument foarte ingenios, 

Că miniştrii nu mai trebuese condamnaţi din momentu «e 
Tevoluţiunea se făcuse şi Capul Statului ȘI PrImise p odeapa. Non bis în idem. Ideea aceasta a făcut multă senzaţie, dar 
negreşit n'a fost primită.. PIE AI 

Din munte] de vedere al responsabilităţi, există o mare  
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deosebire între cele trei puteri ale Statului. Puterea legisla- 
tivă nu e responsabilă. De aci însă nu reiese pericol, pentru 
că puterea legislativă își găseşte limitele în însăşi natura atri- 
buţiunilor sale. Puterea legislativă se ocupă cu deosebire de 
chestiunile generale,-nu se dirige asupra persoanelot cunos- 
cute şi determinate. Puterea legiuitoare nu poate să facă un 

„rău iminent; pasiunile ei n'au contra cui să se dirigă personal, 
pentrucă legile au caracter de generalitate. Ministrul din 
contra, poate să-și îndrepte/d) resentimentele, acţiunea sa asu- 
pra intereselor determinate, ale unui cetățean. El e înclinat, 
pentru consideraţiuni de partid sau altele, să ţie în funcţiune 
prefecţi sau alţi funcţionari cari ar fi violat legea, cari ar fi 
comis excese de putere caracterisate. Apoi în ţările bicame- 
ale, puterea legiuitoare se găseşte sub divisă în două corpuri 
cari. se controlează unul pe altul. Nu e dar temere serioasă 
de abusul puterii legislative, ale cărei acte sunt publice, dis- 
cutate şi cunoscute mai dinainte de punerea lor în practică. 
Până atunei, se pot luă măsuri de îndreptare. Nu e tot astfel 
cu actele ministrului, cari se prepară de multe ori în cabinet 
Sub garanţia discreţiunei şi a secretului, şi de natură a su- 
prinde pe orieine. De. exemplu: o expulsiune sau extrădare 
nefundată. In privinţa puterii judecătoreşti de asemenea, 
principiul responsabilităţii nu e admis în chipul larg cum este Pentru puterea executivă, pentru că puterea judecătorească 
are limitele şi garanţiile sale de diferitele grade de jurisaic- 
țiune, în publicitatea desbaterilor şi în faptul că acţiunea sa. e lipsită de orice iniţiativă. Avem garanţia .revizuirei, con- testaţiunei, a recursului în Casaţie şi în caz de rea credinţă avem răspunderea specială prevăzută de procedura civilă. 009. Responsabilitatea individuată şi responsabilitatea solicară. — Responsabilitatea “ministerială poate să fie individuală sau: eolectivă, după, cum şi faptul ministrului este special, cu pri- vire la un departament, san general, cu privire la Statul în- 
treg. Pentru un act cu totul personal, la care n'a cooperat alt ministru, avem responsabilitate individuală. In general, actele Pur administrative cad sub responsabilitatea ministerială in- dividuală; actele ministeriale politice, cari se referă la inte- vesele generale ale Statului, cad sub responsabilitatea colec-



tivă. Aşă, actele deliberate în consilul de miniştri atrag o respensabilitate solidară şi colectivă, Incumbă ministrului care vreă să se sustragă dela răspundere, ca să probeze că “ma participat la actul acela. E de notat că principiul soli- darităţii ministeriale trebuie să fie înţeles întrun sens eu totul civil și politie; politica solidară este dar numai aceia care :are loc înaintea Camerilor . şi care poate aduce căderea ministerului; el nu are loe din punct de vedere penal. Din punct de vedere penal, pentru ca un ministru să fie pedepsit pentru faptele. altui ministru, se cere să se găsească elementele complicităţei, 
Responsabilitatea ministerială a luat naștere în En- glitera, încă dela începutul secolului XIV, prin procedura numită im pechement acuzaţie intentată contra unui mi- nistru de Camera comunelor înaintea Camerii lorzilor. Lu - 1356, sub Richard II, cancelarul Suttolk a fost condamnat la închisoare pe. viaţă, pentru delapidare de bani. La 1695 ducele de Leeds a fost acuzat d'a fi luat 130.000 franci (5.500 guinee) pentru concesiunea privilegiului companiei Engleze 

de Indii. La 1805 Vicontele Melville a fost dat în judecată 
pentru că încredinţase' finanţele Statului unui om infidel şi 
pentru că nu putea să dea socoteală de toți banii cheltuiţi. 

In Franţa, înainte de 1789, Regele singur erâ „respon- 
sabil“ căci el eră suveranitatea, pe care o exercită după bunul său plac. Miniştrii nu aveau raport decât cu dânsul și erau 
simpli consilieri cu vot consultativ, Răspunderea lor exista 
numai faţă cu tronul. La 1830, în urma detronărei lui Carol 
Ă, am spus dejă că ministerul Polignac a fost, dat judecății 
ŞI condamnaț, Principiul responsabilității ministeriale în 
Franţa, sa stabilit de Adunarea naţională din 1791. La noi, 
Pentru prima oară, ' Convenţiunea din 1858 la art. 15 vor- 
beşte de răspunderea ministerială, şi un decret din 1$59 Fe- 
bruarie 23 vorbeşte despre contra semnarea actelor Domnului, 
de către miniștrii săi. Responsabilitatea ministerială na fost însă bine stabilită decât prin Constituţiunea din 1$66 şi prin 
legea din 2 Mai 1879,- —cteriale trebuie să lege asupra responsabilităţii ministeriale ne dcilea stabilească, întâi, titlul cu care ministrul se obligă, a 
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actele pe cari le îmbrățișează responsabilitatea; . şi în fine, 
juridicţiunea şi procedura judecății. 

| Pentru ca să fie loe la responsabilitate ministerială, se 
cere ca ministrul să fi luerat cu titlul de ministru şi să fi făcut 
un act privitor la funcțiunea sa. In adevăr actele ministrului 

se pot distinge în trei categorii: 
]. Actele ministeriale propriu zise, acelea pe cari mi- 

nistrul are misiunea şi datoria de a le face. Astfel de exem- 

plu, îurnitura armatei, recrutarea, sunt atribuţiuni ale mi- 

nistrului de 'rezbel, precum numirea, unui profesor e atribu- 

țiune a ministrului de instrucţiune sau con 

2, Actele cari nu sunt propriu zis ministeriale, dar pe 

care un minisțru le poate face în calitatea.sa de ministru. Așă 

d. e. zice Rossi, când ministrul de rezbel corespunde cu îni- 
" micul în secret şi trădează. 

3. Acte pe. cari ministrul le poate face ca simplu par- 

tienlar. 
Actele din întâia și a doua categorie, cari lăsând nu- 

anţele la o parte, pot fi erupate într'o singură categorie, cad 

singure sub responsabilitatea ministerială. 
Se întâmplă adeseori că actele dăunătoare pe care le face 

un ministru, nu sunt destul de grave și nu prezintă un ca- 

racter de suficientă rea credință pentru a lovi pe ministru 

„cu o pedeapsă, dar în acel timp nu se poate lăsă acest act în 

afară de orice răspundere, aşă d. e. un ministru nu lucrează, 
nu cercetează plângerile petenţilor. In acest caz, responsabi- 

litatea ministerială îşi pierde caracterul său de responsabi- 

litate judiciară pentru a rămâne simplă responsabilitate py- 

litică preventivă. Responsabilitatea politică e lăsată la 

aprecierea Coroanei sau a parlamentului. Ea atrage după. 
sine depărtavea ministrului sau întregului cabinet, fie prin 

vot de blam, fie prin refuzul de a votă bugetul sau alte legi 

importante. 

Gî0. Responsabilitatea civilă a miniştrilor. — — Afară de res- 

ponsubilitatea ministerială penală, care atrage după sine 0 

pedeapsă, şi afară de responsabilitatea politică, mai avem 

răspunderea civilă, pentru repararea prejudiciului cauzate 

Ministrul, printrun act al său, poate să vateme Statul sau Pe
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un: particular. EI face o greşeală, delict sau -crimă din care 
vesultă o daună; poate el atunci 'să fie dat în judecată şi con- 
damnat la daune interese? Unii au zis că responsabilitatea 
ministerială civilă nu poate să existe, pentru că: 1) în fapt 
nu servă Ja nimic. Cu cât erima din care es daune e mai mare, 
cu atât sunt mai puţine şanse de obţinut despăgubiri. Ce 
daune să se obţină dela un ministru care a trădat, sau' dela 
un ministru care a delapidat milioane? 2) responsabilitatea 
civilă ar da naștere la prea multe procese: fiecare particular 
se va crede lesat şi va intentă acţiune contra ministrului. Cu 
chipul acesta ca să nu fie expuşi la nenumărate procese, mulți 
ar esită să primească niinisterul. "Toate aceste temeri sunt ne 
fundate. La argumentul întâi răspundem că de şi repararea 
nu va putea totdeauna echivală dauna, dar tot e mai bine o 
reparațiune oarecare decât de loc. La al doilea argument că 
e un mijloc de străgănire şi de sustragere dela datoria mi- 
nistrului, nu avem decât să luăm garanţii ca acţiunea civilă 
“ă nu se exercite cu uşurinţă d. e. să cerem autorizarea prea- 
labilă a Camerilor. In Belgia, responsabilitatea civilă nu poate 
să fie pusă în mișcare decât când dauna rezultă din erimă 
sau delict; simplu prejudițiu nu e destul. Legea noastră din 
1879 cere ca dauna să fi fost făcută cu rea credinţă. 
„Ministrul care a încetat da mai aveă această calitate 

poate el fi dat în judecată pentru un act ministerial? Intre- 

parea sar păreă cu.totul oţioasă: cum se poate cineva să facă 
un act ministerial fără să fie ministru? Foarte lesne; nu 
vorbim de cei earii se dau drept miniştri fără a fi în realitate; 
ei cad sub aplicațiunea dreptului comun, fals, escrocherie. 
Dar se poate întâmplă ca cineva de bună credinţă să fie în 

„ipotesa noastră d. e, decâteori se fac schimbări ministeriale, 
.. . . o. . . a aănni . . i 3 foştii miniştri demisionaţi sunt însărcinaţi cu gestiunea de 

“fapt, sunt ministrii de fapt fără a fi miniştrii de drept. Ei 
. ... a . i Pi i ac i Î 1 bine, responsabilitatea se întinde şi la aceste acte. De obicoin 

însă miniştrii cari sunt în acest caz, se abțin pa a tra acte politice, mulțumindu-se a expediă erările administra 
tive urgente 

” | 
5 . 

. . | a. E] 

Pentru ca responsabilitatea ministerială să titi nea: A ca 33 S Sa nu se cere ca ministrul să fi lucrat în persoană: e clestul si 
5 82958
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fi dat ordine sau să fi cunoscut abusul şi să nu-l fi împie- dicat. Responsabilitatea ministrului nu suprimă răspunderea individuală a agentului subordinat ministrului, conform dreptului comun. a | 671. Legea responsabilității ministeriale. — Sunt foarte pu- ține Statele cari au reglementat materia aceasta, făcând legi speciale. De unde să provie această repulsiune pentru legi- ferarea vesponsabilităţii ministeriale? Pentru ce chiar atunci când se fac asemenea legi, se formează mai inainte un fel de curent contra aplicărei lor? Cauza, e însăşi natura lucrurilor: o lege asupra responsabilităţii ministeriale e foarte greu de făcut şi foarte greu de aplicat. Nu e lesne să prevezi ticeare act pe care-l poate comite un ministru în exerciţiul funeţiunii sale și să stabileşti o pedeapsă corespunzătoare. Delictele sau crimele ministeriale sunt de multe ori complexe, o reuniune de acte, din cari fiecare Iute în parte nu în- semnează nimie, dar toate la un loc constitue faptul penabil. „Judecata unui act ministerial cere multă apreciere, şi apre- ciere politică a vieţii ministrului, Aşă de exemplu, legea de responsabilitate ministerială pedepseşte erima de. trădare. Dar ce e trădarea? De unde începe actul? Cari sunt clemen- tele cari îl compun? Din cauza agitaţiunilor politice, mai fie- care ministru ar puteă să fie dat în judecată pentru a fi comis asemenea fapte căci violenţa politică acuză pe toţi oamenii de Stat, cari au exercițiul guvernului, de trădare şi de negli- Jare a intereselor Statului. In materie de crime şi delicte de „drept comun, fie chiar vorba de delicte cari sunt directa- mente comise contra ordinei publice, lesne se pot stabili ele- mentele delictului şi prin urmare ori decâte ori găsim stabilite - aceste elemente le pedepsim; în materie politică, ministerială, e anevoe d'a prevedeă elementele delictului şi a stabili exis- tenţa lui în fapt, mai cu seamă că delictele politice sunt de natura lor mai abstracte, mai intelectuale. Dacă legea responsabilităţii ministeriale star aplică cu rigoare şi în litera ei fiecare ministru ar puteă să fie dat în judecată, mai cu seamă când există legi insuficiente şi rău făcute, cum € la noi legea de” contabilitate publică. Această lege nu se acomodează cu expedierea repede a afacerilor, şi
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de multe ori un ministru în cele mai bune intenţiuni se vede silit a o eludă. In asemenea caz, după legea responsabilităţii ministeriale, ar trebui pedepsit. E însă un principiu recunos- - cut, că legea de răspundere ministerială nu se aplică chiar dacă se constată în fapt violarea ei, când această violaţiune a fost făcută întrun interes naţional, netăgăduit, pentru a satisface o necesitate a ţării. D. e. în caz de rezbel, ministru În interesul ţării sa văzut nevoit ca să facă un act prin ne- îndeplinirea formalităţilor cerute de lege. De asemenea, legea responsabilităţii ministeriale nu se aplică nici în cazul când interesul pecuniar e minim. Așă de exemplu, s'a violat o lege, "dar paguba nu se ridică decât la câteva zecimi sau sute de 
tranei, E cu neputinţă a presupune că acela care a putut să 

“se urce pe treptele ministeriale, ar fi comis asemenea violări 
în dorinţe imorale, desaprobabile. 

Intru acum în examinarea textelor noastre positive, 
Art. 100 din Constituţiune zice: „In nici un caz ordinul ver- 

„bal sau înseris al regelui nu poate apără pe un ministru de 
răspundere“, Vedem că responsabilitatea e cu totul personală 
miniştrilor şi absolută în sensul că ministrul nu se poate 
justifică invocând supunerea pasivă, exhibând chiar ordinul 
verbal san înscris al regelui, căci el eră liber să refuze ade- 
siunea să-şi dea demisia. Se citează. în asemenea materie 
cazul lui Danby, ministru englez, câre a intrat în tratative cu 
regele Franţei, pentru ca în schimbul unei sume de bani să 
stabilească o alianță definitivă. Danby, dat în judecată, a 
exhibat ordinul seris al regelui care îl autoriză să facă ase- 
menea tratative. Nu i sa ţinut seamă de acest mod de apă- 

" Tare, şi a fost condammnat. | Art, 102 conţinea —- astăzi nu mai e în vigoare — 0 mare derogaţiune la principiile de drept penal, şi chiar a at în Piul constituţional că nimeni nu poate fi pedep sit decăi za virtutea legii, pentru fapte prevăzute mai dinainte prin de și cu elementele delietuiui arătate. După art. 102 2 Curea. - Casaţie aveă puterea să caracterizeze delictul şi să determine 
Pedeapsa. | , amină ând. Art. 103 e încă în vigoare şi-l vom examină cercetă 

dispoziţiunile legii speciale.
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r Legea de răspundere ministerială care a mijlocit în urma 
desideratelor din art. 101 şi 102 ale Constituţiunei, e legea 
din 2: Mai 1879. Ea prevede oarecari delicte speciale politice, 
cari nu sunt prevăzute în codul penal, 

672. Responsabilitatea penală a Miniştrilor. — Legea aceasta 
specială n'a desființat codul penal. Tot ce prevede codul penal i rămas În vigoare; s'a mai adăogat însă o altă serie de fapte, 
pe care codul penal nu le prevedeă. Aşă dar, dacă ministrul 
comite o infracţiune prevăzută de codul penal dar neprevă- zută de legea asupra responsabilităţii ministeriale, evident că ministrul tvebuie pedepsit. De aci art. 1: „Toate dispozi- 
(iunile legilor penale ordinare, relative la infracțiunile co- misc, atât de funeţionarii publici, în exerciţiul funcţiunilor 
lor, cât şi de particulari, se aplică şi miniştrilor“, Art. 2, 3 şi: + prevăd fapte speciale care atrag pedeapsă când au fost co- 
misc de un ministru; fapte, cari sunt foarte generale şi cu toată pretenţiunea legiuitorului, el ma articulat, ma stabilit 
în destul elementele cerute; legiuitorul a lăsat loc la un drept de apreciere prea mare, la un adevărat arbitrar. Delietele pre- văzute în acele articole consistă fie în omitendo, fie în co- mitendo; şi întrun caz Şi întwaltul, legile ţării pot fi violate. Naşte însă chestiunea: în cazurile prevăzute de art. %, 3 și 4, trebuie să cerem noi ea dreptul comun, ca violarea să fie 
făcută cu 'rea credinţă, cu intenţiune criminală, sau e de ajuns neglijenţă, ineapacitate din partea ministrului? Legea responsabilităţii ne spune că e destul să fie neglijenţă, pentru 
că cine e ministru, trebuie să ştie că nu e permis să fie nici 
incapabil, nici neprevăzător. In acțiunea politică, &reşelele pot să aibă consecinţele erimelor, Miniştrii nu se pot plânge de rigoarea legii, pentru că în totdeauna răspunderea creşte în raport cu importanţa posiţiunei. Dax tocmai din cauza acestei severităţi a legii, ca se aplică foarte rar. De altfel, sunt cazuri când se cere şi elementul fraudei, aşă d. e. art. 2, în aliniatul b. Fiindcă în genere majorităţile sunt împinse ca 
să aprobe violențele şi fraudele cari se fac în alegeri, pentru 
a'şi întări mai mult posiţiunea lor în parlament, şi să valideze 
alegeri favorabile lor, oricât de ilegale şi corupte ar fi, de
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aceia legea a zis că aprobarea ulterioară a Camerilor nu ri- 
 dică răspunderea ministrului. a 

. 673. Responsabilitatea pentru delictul de inconstituționalitate. — 
Art. 2 mai pedepseşte şi pe ministrul care a semnat decretele 
sau care a luat dispoziţiuni ce violează constituţiunea. Naşte 
însă întrebarea: se pedepsește ministrul care a sancţionat o 
lege anti-constituţională? Chestiunea e. foarte gravă; legea 
aşă cum o votase Camera deputaţilor răspundeă afirmativ. 
Senatul însă a modificat acel articol şi astăzi nu se pedepseşte 
ministrul care a' contribuit la sancţionarea unei legi anti-con- 
stituţionale. "Trei sunt argumentele în favoarea acestei solu- 
fiuni: a) Legea anti-constituţională e mai mult opera repre- 
zintaţiunei naţionale decât a ministrului care sancţionează. 
Ministrul nu face decât să dea supunere voinţei Adunărilor: 
b) Dacă pedepsim pe ministrul care a sancționat, să pedepsim 
Şi pe judecătoul care o aplică şi pe cetăţeanul care îi dă su- 
punere; €) Cine poate să hotărască cu preciziune dacă o lege 
e sau nu constituţională? Apoi, majoritatea parlamentară 
fiind cca chomată să decidă punerea sub acuzaţie a miniș- 
trilor, cum va decide ea inconstituţionalitatea unei legi votate 

tot de dânsa? Caracterizarea aceasta cu totul arbitrară, nu 
poate fi lăsată majorităţilor pasionate, cu dorinţi de răzbu- 
nare contra miniştrilor din partidul opus. , 

074. Responsabilitatea pentru alte delicte. — Art. 3 conţine 
două delicte speciale din cari unul cere fraudă, iar celalt nu. 

Este bine înţeles că în ipoteza art. 3 a ca şi în ipoteza 
art. 2 a, atunci când în fapt se va dovedi reaua credinţă, duc . 
cătorul va fi mai aspru şi va da spre maximul pedepsei. Ar : 
prevede ipoteza unui prejudiţiu adus de ministru Statului, 

sau partieularilor către cari Statul se vede expus la daune Prin faptul ministrului, In acest caz, dacă se stabilește veaua 
credinţă, ministrul va fi răspunzător civilmente către o 
Nu va putea fi însă judecat, decât după ce se va obține au 
"izarea corpurilor legiuitoare. o ovonsupilitatea civilă 

„Se cere autorizare şi pentru vesponsab ta for- 
Pentrucă vom utiliză această ideie la un argument, dd 

fiori, în hipoteza când acţiunea civilă se intentează 
articular, 
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Art. 5 ne spune de când începe şi când 5e termină res- ponsabilitatea: dela depunerea jurământului până la încetarea de fapt din funeţiune,. 
Art. 6 nu face pe miniştri solidari înaintea pedepsei în mod general, ci numai în două cazuri: a) pentru faptele săvârşite în comun, şi -b) pentru faptele cărora le-a d at o susținere inten- ționată, 

Art. 7 nu mai examinează legătura dintre ministru şi ministru, ci legătură dintre ministru şi funcţionarul inferior. uneționarul care a executat ordinele ministrului, pentru ca să existe complicitate, se mai cere una sau alta din urmă- toarele condițiuni: 
1. Ca ordinul să fie relativ la un obiect ce nu e de Te- sortul ministrului ce Pa dat; 
II. Ca ilegalitatea ordinului să fie evidentă. , In art, S, se vorbeşte de cireumstanţele atenuante pe cur judecătorul Ie poate aplică şi în această materie, conform dreptului comun (art. 60 Codul penal). D. A. Giani, raportorul din Senat a] legei de responsabilitate, a criticat cu drept cu- vânt dispoziţiunea acestui articol, întru ce Priveşte modul de aplicare a] cireumstanţelor atenuante conform dreptului co- mun, de oarece săsim umilitoare pedeapsa, închisoarei în care se transformă 'detenţiunea, în caz de circumstanţe atenuante. Apoi, interdicţiunea pentru toată viața d'a mai ocupă func- (iuni, în ce o vom transformă? După art. 60 C. p. al. 6 degra- daţiunea civilă se va transformă tot în închisoare. Se asimi- lează astfe] miniştrii deliquenți politici, eserocilor SI deli- Quenţilor ordinari! De aceia, raportorul propuneă in locul art. 8 următoarea redacțiune: „judecătorii pot acordă bene ficiul circumstanțelor atenuante“. Pentru pedepsele Special prevăzute în această lege, ele se vor modifică astfel: mută » Când legea pronunţă cumulativ detenţiunea prevăzu d de Codu] benal şi interdicţia: pe toată viaţa de-a mai peupă funcțiuni publiec, judecătorul va avea dreptul de-a aplică un rumai din aceste pedepse. , tă iața de-a Când legca pronunţă interdicţiunea. pe toa îi dea mai ocupă funcțiuni publice, judecătorul va putea r
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termenul del 5 până la 10 ani. Când legea pronunţă degra- 

dațianea civică dela 3 până la 10 ani, judecătorul va putea 

reduce termenul de trei ani fără însă a se pogori la mai puțin 

de un arii, Acest amendament însă n'a trecut. 

675. Procedura dărei în judecată a Miniştrilor. — Vom ob- 

servă din seria articolelor privitoare la procedură mai nu- 

meroase decât cele privitoare la însăşi fondul legei, că legiui- 

torul a dat o deosebită atenţiune procedurei în materie de 

responsabilitate ministerială. Dacă e adevărat adagiul lui 

Montescmieu,că forma salvează fondul, dacă dispoziţiunile de 

procedură sunt garanţia dreptului fundamental, în ce priveşte 

| dreptul comun, cu atât mai mare cuvânt acest adagiu e fundat, 

când c vorba de aplicarea legei responsabilităţei ministeriale. 

'Prebuiau luate garanţii suficiente ca această lege severă, să nu 

„ poată fi pusă în mişeare cu prea mare înlesnire; trebuiă pro- 

tejat omul politie contra resentimentelor suecesoruhii său, mai 

ales că acesta aparţinând altui partid e interesat săși asigure 

o acţiure politică mai facilă, paralizând pe adversarii lui 

politici. 
Ori de câte. ori ministrul cade s 

pentru un act pe care a putut să'1 comită în 

funeţiunei, e trimes la instanţele ordinare. 

__ Pentru ce legea cere ca urmărirea să fie precedată de 

o autorizare? Pentru ce cu alte cuvinte, găsim aci un fel de 

chestiune prejudicială la punerea în mişcare a acţiunei pu- 

blice? Pentru a nu lăsă ca cn uşurinţă ministrul să fie sustras 

dela datoria sa, dela exerciţiul puterei ministeriale şi pentrn 

a nu descurajă pe oamenii eminenţi cari se hotărăsc a se Sa- 

crifică în interesele Statului, prin temerea de nenumărate che- 

mări în judecată. Necesitatea autorizărei e o garanţie impusă 

şi în favorul ministrului şi în favorul cetăţenilor, 

“Dacă dreptul comun € în picioare in hipoteza, art. 1, 

de ce. să, nu lăsăm ca procurorul să pue în miscare acţiunea. . 

publică? De ce Camera sau Senatul dela sine, să poată or- 

donă urmărirea ministrului, fără ca ministerul public să se 

miște! De exemplu, ministrul în relaţiunile sale cu un parti- 

cular a comis un. abuz de încredere. Pentru ce în asemenea 

caz să nu lăsăm ca partea lezată să se plângă la procuror, care 

ub aplicaţiunea legei 

afară de exerciţiul
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să înceapă acţiunea? Pentrucă ministrul prin autoritatea sa poate să exercite presiune asupra procurorului şi să parali- zeze acţiunea publică. Mai ales dacă e ministru de justiţie, c şi șeful direct al ministerului publice, și procurorul nu ar avea curajul să pue în mișcare acţiunea publică. De aceia “a, zis că Camera sau Senatul pot ordonă din oficiu urmă- rirea pentru crime sau delicte comise de un ministru în afară de exerciţiul funeţiunei. 
Art. 12 arată că „Autorizarea de urmărire se dă de cor- purile: legiuitoare respective cu majoritatea de 2], Aceasta e 0-garanţie contra chemărilor în judecată rceiri ozuite, Pentru contravenţiuni nu e nevoe de autorizare, pen- trucă n'au caracter grav, 
Im privinţa majorităţei, au susținut unii că trebue 2 din numărul total a] deputaților. sau senatorilor, iar nici de cum |, din numărul celor» prezenţi. Legea nefiind precisă; trebue interpretată, zie aceştia, în sensul cel mai favorabil acuzatului. Această interpretare e lipsită de fundament, mai ales în fața art. 101 din Constituţiune, 
Cu art. 14 începem. procedura, urmăririi Şi judecății mi- niştrilor pentru crimele şi delietele comise în exerciţiul fune- țiunei lor. 

In. cazul când propunerea de dare în judecată emană dela Corpurile legiuitoare, ea trebue făcută în seris, şi îscă-' lită de 20 deputaţi sau 10 senatori. Numărul acesta e o pre- zumţiune de seriozitate a propunerei. In propunere trebue să se precizeze și infracțiunile Pentru cari se cere darea în Ju- decată, Dacă e vorba. de flagrant delict, admisibilitatea, se discută îndată. Dacă nu, se pune la ordinea zilei peste 5 zile delu prezentare, Dacă propunerea se admite şi pentru admi- tere e destul majoritatea absoluti nefiind încă vorba de Qăâre în jude ată, ca se trimete ] aleasă de Adunare, Ministrul are drept să fie ascultat nu numai înaintea Camerei, până nu sa admis propunerea, dar ȘI inaintea comisiunei de informaţiuni. E în art. 17 0 incompatibilitate între acuzator şi infor- mator. Legea a presupus cu drept cuvânt, că cei cari au cerut darea în judecată, în hotărîrea nestrămutată de-a nu se des- 

a 0 comisiune de informaţiuni    
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minţi în acuzarea lor, nu dau garanţiile unor spirite impar- 
țiale- în cercetări. 

Comisiunea de informaţiuni își face raportul în termen 
de 10 zile dela constituire. Termenul acesta e stabilit așă de scurt pentrucă legiuitorul pune Drezumpţiunea că dacă în timp de 10 zile nu Sau putut stabil informaţiuni, va să zică nu există cevă erav. În tot cazul, numirea comisiunei de in- formaţiuni dejă aruncă'o mare bănuială asupra miniştrilor, şi legiuitorul nu a permis ea asemenea bănueli să stea: mult timp 
suspendate. Dacă însă, în fapt, acele 10 zile vor fi fost insu- ficiente, legea permite ca corpul legiuitor, apreciind motivele, să acorde prelungire. E însă în spiritul legei ca prelungirea să fie cât se poate mai restrânsă. 

Raportul terminat, se comunică ministrului pus sub acu- zare şi se depune în acelaș timp și pe biuroul Adunărei. In 
termen de 5 zile dela depunere se ia în diseuţiune raportul. . 
Ca să sc admită darea în judecată se cere o majoritate de 7]. 
Se procede atunei la alegerea unui comitet de instrucţiune: 
faza treia. Comitetul de instrucţiune are drepturi mult mai 
mari decât comisiunea de informaţii. ” 

Ministrul nu e considerat ea pus sub judeeată decât din 
momentul ce Sau admis concluziunile raportului comisiunei 
de informaţii. Până atunci e numai bănuit. Din momentul 
însă ce s'a numit comitetul de instrucţie, ministrul e suspendat 
din orice funcţiune publică şi din mandatul de deputat sau 
Senator (art, 20), „ Dispoziţiunea aceasta e criticabilă, căci 
faptul de-a ridică cuivă exerciţiul drepturilor politice e o 
adevărată pedeapsă, pe care art, 20 o pronunță mai înainte de a se fi stabilit culpabilitatea. Dacă Curtea de Casaţie achită 
Pe acuzat, eu ce drept îi sa aplicat o pedeapsă prealabilă, când cl eră inocent? 

o Inainte de 1879 se discută chestiunea dacă e bine să se 
ncredinţeze instrueţia unei comisiuni parlamentare şi unii 
erau de părere ca să se.lase acest rol autorităţilor judecăto- . 
reşti instituite după dreptul comun. Ei ziceau: instrucţiunea cere arestări, vizite domiciliare, perehiziţiuni. Aceste drepturi exorbitante nu trebuese recunoscută puterel legiuitoare. 
Art, 23 a rezolvat problema în sensul contrar. 
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Deputaţii şi senatorii sunt persoane cărora li s'a, delegat 
exerciţiu de suveranitate pe un timp mărginit. Calitatea de 
membru în comitetul de instrucţiune fiindu-le conferită ca o 
consecință a mandatului de deputat sau senator să înceteze - 
şi calitatea de membru instructor. Această soluţiune, deşi 
logică, ar fi avut un mare inconvenient. Nu sar fi putut aveă 
nici o unitate de acţiune, nu s'ar fi putut urmări firul tre- 
buincios pentru descoperirea adevărului. De aceia sa înscris 
art, 23, 

Arestul preventiv n'a fost admis în principiu în această 
materie, pentrucă actele ministrului se găsese oarecum în 
arhivele publice. Temere de fugă nu poate să fie, căci minis- 
trul, om politie, are mult interes să stea în țară. Fuga pentru 
dânsul ar fi dejă o pedeapsă. Dacă însă e necesară arestarea, 
n'avem decât să procedăm conform art. 16. 

Art. 26—31 derogă la dreptul comun, unde, în principiu, 
acţiunea publică odată pusă în mişcare trebue să'şi urmeze 
cursul ei fatal. In materia noastră scoaterea din acuzare e * 
posibilă; de multe ori e oportună. "Țara legală va judecă. 

Capitolul III conţine două dispozițiuni privitoare la 
prescripţie. Art. 39 conţine o excepţie Ia, dreptul comun în 
privința momentului de când începe. să curgă preseripția, 
pentru ca darea în judecată să nu fie iluzorie. Punctul de 
începere al preseripţiunei nu e momentul comiterei actului, ci 
data încetărei de fapt din funcţiune. In altfel, urmărirea ar fi 
devenit mai totdeauna imposibilă, căci se întâmplă adesea 
ca un ministru şi partidul său să stea la putere tot timpul 
cât ar fi fost suficient pentru complectarea preseripţiunei. 

676. Le roi regne mais ne gouverne pas, e în strânsă legătură 
cu ideia că Regele e imviolabil şi că miniştri sunt sin- 
suri răspunzători, Se discută chestiunea dacă Regele e o insti- 
tuţiune reală, eficace, ori o simplă ficţiune!). In Englitera ȘI 
în Franţa s'a propagat în această. privinţă o teorie cunoscută 

„sub formula: Le rvi regne mais ne gouverne pas. În Franţa, 
———— 

1) Școala istorică engleză—in deosebire de şcoala germană care lac 
din oameni mari incarnaţiunea, unei idei, eroi, profeţi, mediatori — to " deauna a subordonat pe regi societăţilor.
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ca datează dela Ludovic Filip, în urma unor desbateri celebre 

eari au avut loc între publiciștii cei mai talentaţi ai timpului: 
Benjamin Constant, Thiers, Guizot şi alţii. Formula însă nu 
e de origină franceză, cum se crede de obiceiu. Thomas Er- 
skine May ne spune că sub Wilhelm III s'a consacrat ma- 
xima că Regele domneşte dar nu. guvernă. Francezii: însă, 
şi în special 'Phiers au contribuit mult. la popularizarea acestei 
formule, — Rover Collard, Guizot... au combătut-o — ca fiind 

de esenţa guvernământului monarhie constituţional. 
E sțiută predilecţia Francezilor pentru adagii. Deşi 

antiteza între a domni şi a guvernâ e un enrat joc de cuvinte, 
deşi sensul acestor două expresii e cu totul vag şi arbitrar, a 

fost deajuns forma lor de maximă, pentru ca să pasioneze 
spiritele. S'au făcut nenumărate discuţii: unii au susţinut că 

formula e adevărată, alţii că e falşă; sau invocat nesfârşite 
argumente pro şi contra, pentru ca la urma urmelor și unii.şi 
alţii să se întrebe: dar ce înţelegi prin: Regele domnește, 

Regele guvernă? S'a răspuns de unii: prin domnie înţelegem . 
atribuirea unei puteri virtuale, în repaos; Regele domneşte, 

" însemnează că reprezintă suveranitatea numai în dreptul for- 

mal, că el imprimă numai caracterul puterei, autorităţei, că 

e simbolul suveranităţei ca formă, în demnitatea și maiestatea 

ei. Guvernul însemnează acţiunea reală, exerciţiul suverani- 

_tăţei, punerea efectivă în mişcare a marilor puteri ale Sfa- 

tului, diteeţiunea politică în trăsurile ei generale, depozitarul 

forţei şi autorităţii publice. Administrația, satisfacerea, exe- 

cutavea afacerilor în detaliu, partea cu totul technică a lu- 

crărilor, funcțiunea suveranităţii. In această semnificare dată 

cuvintelor, formula nu e adevărată şi nici nu poate îi. Nu e 

adevărată; căci Constituţiunea noastră nu interzice Regelui 

guvernul, nu Pa depărtat dela acţiunea politică, ci i-a dat o 

mulţime de prerogative, luând numai garanţii ca în exerei- 

ţiul acestor prerogative să nu poată abuză, să nu poată face 

rău: nici un act a] Regelui nu poate aveă tărie dacă na va fi 

contrasemnat de sin ministru“ (art. 82). Iată că însuși art. 92 

vorbeşte de acte ale Regelui. Art. 32 zice: puterea legislativă 

se exercită colectiv. de către Rege şi reprezintaţiunea naţio- 

nală. Puterea executivă este încredinţată Regelui care o
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exercită. în modul regulat prin Constituţiune“. F: adevărat 

că prin necesitatea unei contrasemnări, libertatea Suvera; 

nului de acţiune personală e în mod indirect. mult ţărmu- 

vită, dar nu e anihilată, şi nici nu trebue să fie, pentrucă 

altfel puterea Regală nu şi-ar putea îndeplini misiunea; n'ar 

mai aveă raţiunea de-a, fi. Formula că Regele domneşte dar nu 

guvernă, Sar mai înţelege în cazul unui Rege minor, în impo- 

sibilitate de a guvernă. Un aşă Rege are numai dreptul, dar 

iu şi exerciţiul suveranităţei, domneşte dar nu guvernă. 

Maxima lui Thiers nu poate fi de esenţa guvernămân- 

tului monarhic constituțional; şeful Statului nu trebue să 

fie inactiv, şi Napoelon ziceă, print”o comparaţie cam tri- 

vială: „Coinment avez.vous pu croire qwun homme de quelque 

talent et ayant quelgue sentiment Whonneur se resignerail 

au râle dun porc â Vengrais de gquelques millions?“ Idealul 

monarhului constituţional ar trebui atunei căutat între regii, 

de nimic (les rois fainâants) din see. VII, întrun corp inert, 

întwo umbră care să mascheze vidul pe scaunul regal! Teoria 

lui 'Phiers ar fi condamnarea regimului monarhic, şi ar. îi în 

contrazicere cu însăşi semnificarea etimologică a cuvintelor: 

Rez est qui regit, și Rege constituțional nu poate însemnă 

decât un Rege ale cărci acțiuni sunt conforme Constituţiunii. 

Dacă Regele nu trebue să aibă nici o sferă de acţiune politică, 

dacă inteligenţa şi capacitatea lui e de prisos, la ce mai trebue 

Regenţă? La ce mai trebue Monarh? | 

Sa zis: e mult mai bine ca Regele să nu guverneze pen- 

tru ea revoluţiunile să devie inutile. Ministrii vor fi răstuu- 

naţi prin vot, prin discuţiuni, dar Tronul să rămâie pururea 

la înălţmea lui supremă; Societatea să'şi facă, evoluţiunea 

fără acțiamea Monarhului, ca să evităm reacțiunile contra 

“Pronului, mai totătauna violente. | 
Această argumentare mar însemnă decât decapitarea 

monarhiei. Iluziunea că pasivitatea Tronului împiedică re- 

voluţiunile e contrazisă de însăşi istoria popoarelor, şi acest 

adevăr istorie îl eristalizase încă din primii ani ai creştină- 

tăţei, Faedru, în admirabila lui fabulă Ranae regen petentes. 

„Sa zis de unii: a domni înseamnă a face acte fără res; 
ponsabilitate, pe când a guvernă se referă numai la actele cari



  

  

atrag o tăspunder6. In această interpretăre formula lui Thiers 

si a lui Benjamin Constant, principalii ei susținători, ar fi 

exactă: Regele domneşte, nu guveină; dar atunci eâ nu ne 

spune nimic riou, și are desavantajul că 6 obseură, sibilică. 

" Alţii au zis: Regele nu guvernă în sensul că nu admi- 

nistrează, şi Latevriăre propune formula „Regele domnește 

dar nu administrează“. Această nouă variantă corectă în 

partea ultimă, e vagă în ce priveşte prima parte. 

După Hello „Regele domnetşe, nu suvernă, dar intluen- 

țează guvernământul“, E netăgăduit că: Regele exereită v 

mare influenţă asupra miniştrilor şi printwînşii asupra Par- 

“lamentului. Prin modul cum el își exereită dreptul de u-i 

numi, Regele determină de multe ori formarea majorităţei 

întrun Sens sau în altul. Odată miniştrii numiţi ei trebue să 

tic cont de influența personală a Regelui. Se știe că chiar 

tegina Victoria a Angliei a impus în mai multe rânduri mi- 

niştrilor convingerile ei asupra politicei externe. Sedinţele 

consiliului de miniştri, privitoare la acte politice mai Însem- 

nate, se ţin sub presidenția Regelui. Din momentul ce e pite- 

sedinte, si presupunem că e om capabil, el va influenţă, ne- 

oveşit deciziunile luate în acel consiliu. Gladstone ne spune: 

Regele poate să exereite o influenţă considerabilă în toate deli- 

Deraţiunile de consiliu şi de cabinet... TI are un câmp „ast 

pentru activitatea intelectuală... Cu cât calităţile lui perso- 

nale sunt mai mari, eu atât ereşte şi influenţa lui politică, 

veală și legitimă asupra mersnlui afacerilor... Regele nu e 

un idol mut şi insensibil, el posedă mijloace de acţiune reale 

şi întinse asupra politicei, asupra guvernământului... 

Așă fiind, nici maxima lui Hello nu e satisfăcătoare: 

ca nu face decât să adaoge 0 noțiune clară în partea finală 

la adagiul lui Thiers. 

In definitiv, orice 

vor cu orice preţ să condenseze 

cu ered că rolul monarhului constituţion: i , : 

terizat printr'un singur principiu de trei cuvinte enigmatice. 

A proclamă în mod general o formulă, ca fiind de esența 

monzirhiei constituţionale, înseamnă a uita că prerogativele 

- a i tr 4 varice? ă dițiunile fie- 
Pronului variază, si trebue să varieze după condiţiui 

ît de laudabilă e dorința acelora cari 

în proverbe situaţii complexe, 

ional nu poate fi carac-



815 

cărei ţări. Dacă moravurile şi educaţiunea politică u. Engle- 
„zilor permit reducerea Tronului la o simplă ficţiune, acest 

fapt, care în Englitera îşi are explicaţiunea lui istorică, nu 

poate fi înălţat la rangul de principiu pentru toate ţările, inde- 
pendent de evoluţiunea lor istorică, de starea socială și poli- 
„tică, de aptitudinile lor pentru self-guvernământ. 

ALTE DISTOZIŢIUNI CONSTITUȚIONALE 

G17. Nici-o juridicțiune nu se poate înființă decât numai în 
puterea unei anume legi. Comisiuni şi tribunale. extraordinare 
ni se pot ereă sub nici un fel de numire şi sub nici un fel 

de cuvânt. (Art. 104 Const.). 
Pentru întregul Stat Român e o singură Curte de ca- 

saţiune. Dejă când ne-am ocupat de libertatea individuală 
şi de garanţiile ei, am văzut că pedeapsa şi judecătorul trebue 
să fie fixate cât se poate mai îndinte de comiterea faptului. 
Art. 104 nu face decât să consacre în termeni preciși o ga- 

ranţie a libertăţii individuale. 
Principiul pus în primul aliniat al art, 104 e în acelaș - 

timp şi o consecinţă a egalităţei de drept şi a art. 14 din Con- 
stituţiune. Legiuitorul constituant proserie acele tribunale” 
extraordinare cari nase şi mor cu pasiunile zilei. Asemenea 
tribunale sunt cunoscute din cele mai vechi timpuri. In istoria. 
revoluţiunilor din ultimii timpi a republieei romane, stim la 
ce grad ajunseseră proseripţiunile. In Englitera ele au une” 
ționat cu deosebire sub Carol I, Cromwell şi Iacob II; 
“Franţa, de prin sec. XIII—1789, sub Convenţiune şi sub DAN 

periu. Chiar sub Napoleon III, în urma loviturei de Stat din 
1592, se instituiseră tribunale speciale cu misiunea de a con- 

damnă pe cei bănuiţi, 

Prin tribunale extraordinare înţelegem toate acele tri- 

bunale cari nu sunt create printr'o lege, precum şi cele ereate 
„prin o lege inconstituţională, de exemplu, tribunale să judece 
delictele de presă sau politice, pe când Constituţiunea prevede 

juriul î în asemenea materii. 
„” Comisiunile şi tribunalele extraordinare sunt instituite. 

de puterea executivă, în moâ arbitrar, cu puteri ilimitate. şi
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mai ales pentru cazuri conerete, determinate, după comiterea 

faptului, iar nu după reguli generale şi obiective. Aceste co- 

misiuni şi tribunale au fost adevărate instrumente de masăcru 

“ popular. Ele erau compuse mai totdeauna din adversari per- 

sonali ai acuzatului, uncori din însăşi acuzatorii lui, interesaţi 

adesea chiar materialiceşte la condamnare, căci averea celui 

condamnat eră mai dinainte asigurată judecătorilor, ba chiar 

prealabil distribuită lor.. Filosofia timpului legitimă toate 

acestea prin raţionamentul următor: justiţia emanând dela 

Rege, care încarnează suveranitatea deplină, Regele „are 

dreptul so distribue sau el în persoană, sau s'o: delege la 

cine vrea. El poate suspendă cursul justiţiei, casă hotărîrele, 

revocă mandatul şi institui noui comisiuni judiciare pentru 

acelaş proces. De multe ori ca să fie mai sigur de condamnare, 

prezidă el însuşi comisiunea numită. Aceste comisiuni erau 0 

sinistră parodie a justiţiei; judecata eră numai de formă; con- 

damnarea eră totdeauna hotărită înainte de începerea proee- 

_sului. Ar fi fost mai simplu dacă Regele s'ar fi adresat direct 

la gărzi. . 
. . . . . A . . = 

Ludovie XI şi Richelieu sunt cel cari înainte de 1789 au 

dovedit mai multă cruzime în întrebuinţarea comisiunilor Ju- 

diciare ca armă de răzbunare politică. 

| Ca cosecinţă a principiului care a inspirat alin. I alart. 

104, avem dispoziţiunea din art. 197, şi de unde reiese un 

argument mai mult în favoarea părerei noastre că starea de 

asediu nu mai este astăzi posibilă la noi. | 

Sa născut chestiunea de a se şti dacă tribunalele extra- 

ordinare nu se pot ere numai în materie politică sau dacă 

acest principiu există şi în materie de ordine privată, acolo 

unde de exemplu, ar fi vorba de judecata unu: fapt de carare 

cu totul civil. Dispoziţiunea art. 10% e generală; ea nu dis- 

tinge, şi se aplică dar în toate cazurile. N | | 

678. O singură Curte de casațiune. — Aliniatul final din 

art. 104 poate că'şi aveă locul său mai natural la art. 36, în 

tot cazul să ne întrebăm pentru ce sa stabilit că o singuri 

Curte de casaţiune e suficientă, pe câtă vreme avem uri 

de apel? | 

Necesitatea instituirei unei singure Curți de Casaţiune
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este impusă de însăşi scopul Curţei. Curtea de casaţie, în or- 

ganizarea noastră judecătorească, are de seop principal să 
asigure unitatea de jurisprudenţă!). Am văzut că mintea 
omenească ma găsit până acum mijlocul de a prevede prin 
legi toate nuanțele ce se pot naşte din varietatea relațiunilor; 

legea mat totdeauna prezintă lacune, are părţi obseure, de aci 

o mare varietate în înterpretarea ei. Pentru a un se disere- 
dită autoritatea legei — căci cine zice justiție înţelege un prin- 
cipiu, acelaş pentru toţi si în tot locul — pentru a asigură 

unitatea interpretărei, sa instituit Curtea de casaţiune. La 
Oi, când sau unit cele două ţări cu legi diferite, eră o nece- 

sitate cerută chiar de simţimântul naţional de a stabili şi în- 

terpretarea legilor în sens unitar. | 
Curtea de casaţie, după principiile organizărei judecă- 

toreşti are o competinţă restrânsă. Pe când celelalte instanţe 
judecă atât chestiunile de drept cât şi chestiunile de fapt, cae 

raeterizează. speța procesului. Curtea de casaţiune nu poate 

caracterizează speța procesului. Curtea de easaţiune nu poate 

sepoațe face recurs decât atunei când ne aflăm întrunul din 

cele trei mari hipoteze prevăzute de legea, organică a Curţii 
de casaţiune. Curtea nu se poate pronunţă decât asupra ches- 
tiunilor de drept, şi numai în mod excepţional poate să judece 
chestiunile privitoare la calificarea faptelor, când calificarea 
faptului, interpretarea lui, denaturează natura contractului. 

"Pentru ce Cumvtea de casaţie să judece numai dacă sa 
aplicat bine legea? De ce să nu judece şi chestiunea de fapt, 
mai ales că el, judecător suprem, dă o mai mare garanţie de 
bună judecare? N'ar fi aceasta în interesul unei mai bune dis- 

tribuiri a justiţiei când pentru a treia oară sar cercetă cauza! 

Așă sar părea; în realitate însă, sar da loc la inconveniente 
prea mari. Inconvenientul că o singură Curte de. casaţiune 
mar fi “suficientă pentru Statul Român sar putea lesne in- 

lătură, dar e un principiu puternic care se opune la aceasta: 
nimeni nu poate totul. Dacă Curtea de casaţie ar avea dreptul 
să judece şi chestiunile de fapt, atunci tribunalele şi Curțile 
de apel devin inutile. Justiţiabilii ar pune toate silințele, toate 

——r 

') V. Belljens, Art. 98 și 177—479. . 

 



  

“tărîrei atacată cu oposiţiune. Bi bine, nu se 

Ei 

mijloacele de a rezolvă procesul, înaintea Curţei de easaţie, 

aşă că în definitiv am aveă un singur judecător care ar fi 

arbitrul tuturor proceselor. O instituţiune aşă de puternică, 

aşă de absorbantă, ar fi un adevărat pericol; competinţa ei 

trebue restrânsă prin diviziune. Pentu a se evită însă o mul- 
[o _. 

țime de străgăniri, sa propus de unii ca în caz de două ca- 

sări, Curtea de casaţie să judece şi chestiunile de fapt. 

G79. Juriul şi competințele lui.— At. 105 zice: „juriul este 

statornicit în toate materiele criminali şi pentru delictele po- 

litce şi de presă. 

Acţiunea pentu daune interese rezultând din fapte și 

delicte de presă, nu se poate intentă decât înaintea aceleiaşi 

juridicțiuni. Numai comisiunea juraţilor va judecă şi pro- 

nunţă asupra daunelor interese şi asupra cuantumului lor“. 

In materie criminală juriul nu judecă decât când in- 

stanța e contradictorie, nu judecă pe contumaci, pentru două 

motive: «) pentru că în materie de contumacie nu sunt des- 

bateri, instrucţiunea e'serisă şi juraţii nu. judecă decât după 

desbateri orale şi b) pentru că ar tvebui să recunoaştem drep- 

tul de oposiţiune și sar puteă ca în urma oposiţiuncei juriul 

să-și retragă primul verdict de condamnare, căci oposiţiunea 

in reformarea ho- 

poate admite re- 

tractarea unui verdiet al juraţilor, pentru că juriul dă sen- 

tinţe suverane pe cari ru le poate şterge simpla comparaţiune 

se termină sau prin respingerea ei, sau pr 

“a contumacelui. Sar slăbi autoritatea juriului. 

680. Delictele politice.— J uviul mai e competinte să judece 

delictele în materie politică. Ce se-înţelege prin delicte poli- 

țice?) O doctrină gieşită pe care o veţi vedeă reprodusă în 

unele coraentarii de ârept penal, dofinese delictul politie, cel 

îndreptat contra ordinei publice. Această definiţiune însă nu 

e corectă, pentru că orice delict aduce vătămare ordinei pu- 

plice. Deliet politie e cel ce vatămă direct ordinea publică, Când 

cinevă loveşte, se introduce în locuinţa culva şii sparge casa 

de bani „omoară, ordinea publică e alarmantă ca Și în cazul 

când mai mulţi ini fac o revoluţiune. Care e însă deosebirea 

între aceste ipoteze? Diferenţa e că în primul az ordinea pu- 

blică, Statul, soeictatea e indirect isbită şi vătămată, pe câtă 

5 
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vreme în ipoteza cealaltă societatea e_direct lovită. Delictele 
politice au de-obiect în afară, independenţa naţiunei, inte- 
gritatea teritoriului şi relaţiunile cu Statele streine: înăuntru 
forma guvernului, puterile Statului, instituţiunile publice și 
funcţionarea lor regulată şi drepturile politice. 

E foarte delicată chestiunea Wa preciză în drept, când 
faptul este deliet politic si când nu e. In lipsa unei definiţiuni 
dată de lege, trebuie să consultăm doctrina şi jurisprudenţa. 
Poctrina tradițională, în interpretarea delietelor politice se 
preocupă de obiectul delictului. Ori care ar fi foxt mobilul deli- 

cuentului, dir momentul ce obiectul nu intră în ennmeraţiunea 
pe care o făcurăm, delietul nu e politie, d. e. un cetăţean sub 

impresiunea ideilor curente, obişnuit de a citi numai jurnale 
cari sunt cu deosebire îndreptate contra Capului Statului, 
sau contra unui ministru, de bună eredinţă, crezând să sal- 
veze patria, se încearcă a suprimă viața ministrului sau Su- 
veranului. Delietul acesta e el politic? După doctrina vechie 
sa zis: delictul nu e politie, căci ori care ar fi preocupaţiunea 
politică a delicnentului, e o crimă care nu se îndreptează di- 
rect contra Statului pentru că nenorocitul ministru sau Cap 
al Statului care a fost asasinat, înainte de a fi victimă ca 

persoană politică, el e persoană privată. Chipul acesta da 
privi delictele politice e admis chiar în practica constantă a 
guvernelor în materie de extradiţiune, şi s'au extrădat ni- 

hilişti criminali, pe când extrădarea în materie politică nu e 
admisă.—0 doctrină mai liberală, pentru a stabili delictele 
politice, nu se atuşează numai la natia, la caracterul acesta, 
dar şi la mobilul şi intenția pe care a avut-o delieuentul, 
la cireumstanţele în cari s'a produs. Delictul politic, e acela 
care s'a produs sub imperiul unei pasiuni politice şi care are 
de efect un prejudiciu politic. Aşă d. e. o bătae se întâmplă. 
Dacă, această bătae are loc eu ocasiunea, sau în vederea unei 
alegeri, atunci s'a zis că delictul trebuie să fie considerat ca 
politic. Iu, în principiu, admit ideea că pentru a caracterisă 
delictul trebuie să ne preocupăm nu numai de obiect dar și de 
mobil. Adaug însă că trebuie cu mare disereţiune să se uzeze 
de această doecirină, şi să nu calificăm după mobil, cu prea
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mare înlesnire, delictele politice. Mobilul seapă uşor serutării, 
el cade mai mult în domeniul inteligenţei, nu se poate pipăi 
cu siguranţă, e de domeniul psicologic, intern al conștiinței. 

'Tribunalele vor apreciă. | 

Legiuitorul a făcui aplicaţiunea principiului inţiativei 
private în acţiu:ca penală, cu ocasiunea legii electorale în 

art. 134 şi 135. Art. 134, „La caz când ministerul publice nu ar 
luă inițiativa, zece alegători au dreptul de a intentă şi susţine 
acțiunea publică pentiu pedepsirea delietelor comise în tim- 
pul alegerilor. o 

Art. 135. Delictele prevăzute prin legea de faţă se vor 

judecă de către juraţi. Arestul preventiv este interzis în pri- 

viaţa acestor delicte“. 

Curtea de casaţie a admis ideea că pentru a descoperi 

delictul politie trebuie să ne atașăm și la obiect şi la mobil. 

631. Delicte de presă. — Ce se înţelege prin delict de 

presă? La această cestiune am răspuns dejă explicând art. 24. | 

Să nn cofundăni aceste două categorii de delicte. Delic- 

_+ele de presă pot fi politice, dar nu sunt totdeauna, de exem- 

plu, cănd ar fi îndreptat contra unui particular, 

Alineatul b din art. 105 s'a introdus în Constituţiune cu 

ocasiurnica revizuirei. Vorbind de libertatea presei am văzut 

că. înainte de 1983 se discută chestiunea dacă juraţii sunt 

competinţi nu numai pentru judecata privitoare la acţiunea 

publică desckisă în urma unui delict de presă dar şi la ches- 

tiunea de despagubiri. Art. 105 a înscris afirmativa. | 

G82. Descentralizarea administrativă. — Capitolul V din 

Constituțiune tratează despre instituţiunile judeţene şi comu- 

nale. Art. 106. „Instituţiunile judeţene şi comunale sunt re- 

gulate de legi. Art. 10. Aceste legi vor aveă de bază deseen- 

tralizarea administraţiunei mai completă și independenţa co- 

munală:, Vom vedeă în dreptul administrativ că Statul are 

raporturi d= control şi tutelă asupra comunei şi judeţului. 

După gradul de intensitate al immistiunei Statului, se sta- 

pileşte centralizarea sau descentralizarea. Art. 107 stabilește 

principiul descentralizărei și independenţei comunale fără 

să precizeze nimic. E un simplu desiderat foarte clastie, a 

cărui îndeplinire practică e lăsată la apreciarea completă a
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puterii legiuitoare, Reamintese cu această ocaziune că în Con- 
stituţie suui unele dispoziţii, simple desiderate, cun d. e. 
alin. b din art 82; art. 107 şi art. 113 alin. a, a căror violare nu. 
e sub pedeapsă de nulitate, şi sunt dispoziţii precise, cur d. e. 
$ V din art..7 cari stabilese un principiu clar, sub pedeapsă 
de nulitate. 

683. Despre finanţe şi impozite. — Art. 108 şi 109 stabileşte: 
principiul că un impozit nu poate există decât sub două con- 
diţiuni: «) să fie în folosul Statului, judeţului ori comunei 
şi d) ca să fie înfiinţat printw'o lege: art. 108. „Orice impozit 
este așezat numai în folosul Statului, judeţului sau comunei. 

Dreptul de a „impune“ este altceva decât dreptul de a. 
legiferă. In Franţa puterea regală aveă dreptul de a legiferă 

încă din secolul al XIV. N'a dobândit pe acela de impune de: 
“cât în secolul XVII. 

Art. 109. Nici un impozit al Statului nu se poate stabili 
şi pereepe decât numai în puterea unei legi“. Impozitul aduce 
cu. sine consecinţe prea însemnate, influenţează prea mult 
starea fiecărui cetăţean şi avuţia generală, pentru ca dânsul 
să poată fi înfiinţat fără lege. Perceperea de contribuţiuni 
ilegale e o spoliaţiune odioasă, un delict pe care codul penal 
îl pedepseşte cu asprime. Puterea legiuitoare e competinte de 
a stabili impozitele, pentru. două motive: 1) pentru că poate 
să reziste cu succes exigenţelor puterii executive, totdeauna 
predispusă să ceară fonduri, şi 2) pentru că corpurile legiui- 
toare reprezintă națiunea, pe contribuabili. Cei ce plătese tre- 
buie să fie dânşii consultaţi. 

Art. 110. „Nici o sarcină, nici un impozit judeţean nu. 
se poate aşeză decât cu învoirea consiliului jedeţean. 

Nici o sarcină, nici un impozit comunal-nu se poate pune 
decât cu consimţământul consiliului comunal.! 

Impozitele votate de consiliile judeţene şi comunale 
trebuie să primească confirmaţiunea puterii legiuitoare și în- 
tărirea regelui“. Vom vedceă în dreptul administrativ că prin- 

cipiul descentralizărei cere ca localii să se guverneze ei pe 
ei; localii sunt în drept să creeze şi să desființeze impozitele. 
Actele lor în această materie nu sunt definitive și executorii, 

decât după ce au fost aprobate de autoritatea care reprezintă.



  

Statul: de puterea legiuitoare şi de Şeful Statului. Vom vedea 
că sunt motive serioase pentru cari se cere această confir- 

mare. Intwun sistem de descentralizare excesivă ni sar putea 

zice: dar ce interesează pe Stat impozitul local? De ce să se 

amestece Statul în interese judeţene? Localnicii au votat im- 

pozitul, ei îl plătesc. Ce drept de intervenţie au acei cari nu 

aparţin acelui judeţ sau acelei comune? [i bine, Statul e in- 

teresat la aceasta. Dacă localnicii sunt îngreunaţi cu prea 

multe impozite, comunale și judeţene, ei nu mai sunt în po- 

ziţiune de a plăti impozitele generale, şi atunci Statul îşi vede 

epuizat fondul indispensabil pentru existența sa. 

“Art, 111 zice „Nu se pot statornici privilegiuri în materii 

de impozit. | 

684. Privilegii în materie de impozite. — Niei o excepţiune 

sau mieşorare de impozit nu se poate statornici decât printr”o 

lege“. Ideea cuprinsă în art. 11]. am desvoltat-o dejă cu oca- 

'ziunea egalităţii de drept. Ea nu interzice scutirile de impozit, 

ci prescrie numai că toate persoanele cari se găsese în aceleaşi 

condițiuni, să fie de o.potrivă impuse, sau de o potrivă seu- 

tite. Aşă, în materie de impozit fonciar, scutirea de exemplu, 

a văduvelor cari posedă o mică proprietate, nu e un privilegiu 

anti-eonstituţional. Tot astfel când se zice că proprietarii tun- 

ciari cari domiciliază în străinătate plătese un impozit mai 

mare, micşorarea pentru cei din ţară nu are în vedere o per- 

soană anumită, ci a tuturor acelora cari intră în o categorie. 

GS5. Mânuirea fondurilor. — Art. 112. „Nici un fond pen- 

tru pensiuni sau gratificaţiuni în sarcina tezaurului public 

nu se poate acordă decât în virtutea unei legi! , Art, 112 are 

de seop de a împiedică o serie de favoruri și gratificaţiuni 

băneşti ce le-ar puteă face puterea executivă pentru a-şi men- 

ține aderenţii, sau îmulţi numărul lor. E ştiut că satisfacerea 

intereselor personale e unul din mobilele acţiunilor omului, 

şi de multe ori acei cari găsese că un guvern € foarte rău, 

“îşi schimbă pe dată părerea, când le-ai mulțumit situaţiunea 

lor personală. De oarece guvernele ar fi foarte predispuse sii 

utilizeze acel sentiment de gratitudine, sa înseris art. 112. 

Notăm însă că nu e nevoe de o lege specială în cazul când ceri 
.. i Cal care a ser- 

o pensiune pe baza legii generale de pensiuni. Cel care a ser
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vit un număr de ani ca funcţionar Statului, mare să aştepte 
o lege specială pentru dânsul, el cere să-i servească pensiu-” 
nea conform legii generale, şi în caz de refuz, se adresează. 
tribunalelor. Nu de aceasta e vorba în art. 112. 

686. Bugetul. — Ant. 113. „In fiecare an Adunarea de- 
putaţilor încheie socotelile şi votează bugetul“. 

„Toate veniturile sau cheltuelile Statului trebhuiose tre- 
cute în buget şi în socoteli. 

Legea financiară-bugetară este anuală. Această regulă 
Sa stabilit în Anglia după revoluţia din 16SS ca o măsură po- 
litică; controlul parlamentului asupra puterii executive. Sco- 
pul acestei reguli nu este economie ci politic. 

Bugetul se va prezentă totdeauna cu un an înainte de 
punerea lui în aplicare Adunării deputaţilor, și nu va fi de- 
finitiv decât după ce se va votă de dânsa și saneţionă de rege. 

Dacă bugetul nu se votează în timp util, puterea execu- 
tivă va îndestulă serviciile publice după bugetul anului pre- 
cedent, fără a putea merge cu acel buget mai mult de un an 
peste anul pentru care a fost votat“. 

Toată această materie o vom studiă în dreptul admi- 
nistrativ. Acolo vom vedeă ce se înţelege prin buget, prin 
exerciţiu bugetar, prin necesitatea dărei socotelilor. Art. 113 
stabileşte principiul că bugetul trebuie să. fie prezentat cu un 
an mai înainte. Aceasta e un simplu consiliu, căci din mo- 

mentul ce art. 113 a înseris alineatul final, ă forţiori nu poate 
să fie sub pedeapsă de nulitate dispoziţiunea că trebuie pre- 
zentat cu an mai înainte. Rămâne în fapt, ca atunci când 

guvernul înlătură acest articol, Camera să aprecieze şi să-l 

retragă încrederea. _ 
Art. 114. „Regularea definitivă a socotelilor trebuie să 

fie prezentată Adunării cel mai târziu în termen de doi ani 
dela încheierea fiecărui exercițiu“, _ 

Orice mânuitor de bani publici trebuie să-şi dea seama 

de faptul său. Vom vedeă că actul administrativ e supus la 

deliberaţiune, execuţiune şi control; art. 11-+ face aplieaţiunea 
ideiei de control în materie administrativă cu privire la Ses- 
tiunea financiară, 

Art. 115. „Legile de finanţe se publică în Monitorul
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oficial ca și celelalte legi şi xegulamente de administraţiune 

publică. 
a . 

Art. 116. „Pentru toată România este o singură Curte 

de Conturi“. Vom vedeă caracterul ei ' în dreptul admi- 

nistrativ. 
Art. 117. „Ditărite fonduri provenite până acuni din 

case speciale și de! care guvernul dispune sub diferite titluri, 

tvebuie să fie cuprinse în bugetul general al veniturilor Sta- 

tului“. Acest articol are aceiaşi rațiune ca art. 114: asigura- - 

rea, controlului. 

687. Sreviciul militar..— Titlul V conţine dispoziţiuni 

privitoare la, puterea ammată. Art. 118 stabileşte principiul 

că impozitul sângelui e general, onorific şi naţional. Numai 

cine & român poate să facă parte din puterea armată. 

Art, 118. „Tot românul face parte din unul din elemen- 

tele puterii armate, conform legilor speciale“. Serviciul mi- 

litar e o datorie, dar e și un drept. Legea militară pentru ca 

să pue capăt unei fraude care se practică de cei cari vor să 

aibă drepturi fără datorii, stabilește oarecari dispoziţiuni 

după cari şi aceia cari aparţin unei naţionalităţi îndoiase, ce 

nu se poate preciză, trebuie să facă serviciul militar. 

Avt, 119. „Militarilor nu se pot luă gradurile, onorurile 

şi pensiunile decât numai în vivtutea unei sentinţe judecăto- 

reşti şi în cazurile determinate de lege“. În altfel Capul Sta- 

tului, ca comandant suprem al armatei, ar puteă abuză de 

prerogativele li, şi militarul care îşi expune viaţa pentru 

coneetăţenii lui, sar vedeă victimă arbitrarului, fără nel 0 

sisuranţă în cariera la care își a devotat existenţa. | 

Art, 120. „Contingentul avmatei se votează pe îie- 

care an. 
Legea care fixează acest cont 

pe mai mult decât pe un an“. 
| 

Acest articol are de scop de împiedică cheltuelile şi 

sacrificiile cele mari, nechibzuite. Prin votul anual, țara își 

proporţionează contigentul după necesitățile și resursele el. 

Art. 120 e în acelaş timp şi O garanţie că. puterea executivă 

] în fiecare an, mai ales în ţările unde 

igent nu poate aveă tărie 

“a convocă parlamentu 
i 

hu există primele două alineate ale art. 9%.
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Art. 122, „Nici o trupă străină nu va putea fi admisă în 
serviciul Statului, nici ocupă teritoriul României, nici ţreee 
pe el decât în puterea unci anume legi“. Nu eră bine să se 
lase la aprecierea Capului Statului oportunitatea chemărei 
de trupe streine în ajutorul Statului, sau trecerea lor pe te- 
ritoriul României, lucruri cari după împrejurări pot eon- 
stitei un adevărat pericol naţional. 

(55. Culorile României. =- 'Pitlul VI cuprinde câteva dis- 
Doziţiuni generale. Art. 123. „Culorile României urmează a 
îi Albastru, Galben şi Roşu“, Am spus şi altă dată, când 
ne-am ocupat de libertatea religioasă, că omul e aşă organi- 
Zat încât simţămintele lui au trbuinţă de a fi manifestate în 
mod concret; ideile au o. mai mare acţiune când se pot ma- 
terializă, simboliză, Tot astfel societatea caută să-și simbo- 
lizeze individualitatea sa, tendinţele, prineipiile cari le are. 
De aci înființarea: drapelului sau a diferitelor embleme. Con- 
stituţiunea în art. 123 ţine cont de această necesitate bazată 
pe un fapt psicologie, și adoptă cele trei culori. Drapelul sim- 
bolizează patria și culorile în limbagiul simţămintelor au și ele 
o expresiune. În Franţa, drapelul înaintea revoluţiunei din 
1159 eră alb, pentru că albul reprezintă candoarea, nevino- 
văţia, credinţa, şi Franţa înainte de 1789 fiind cu deosebire 
clericală, se credeă că nici o culoare nu poate să corespundă 
mai bine simțămintelor» naţiunii. In urma Revoluţiunei, Pa- 
risul a luat culorile albastru şi roșu. După 14 Iulie, drape- 
lurile au fost tricolore: alb, roș şi albastru. Chiar Ludovic 
NVI, când sa dus la Hotel de Ville, a primit o cocardă tri- 
coloră pe care a pus-o la pălărie, și sa arătat la fereastră. Mai 
târziu, (27 Pluviose an II), drapelul tricolor s'a declarat dra- 
pel naţional. După 1814 reapare drapelul alb. La 1872 când 
cră vorba să se reînfiinţeze Regalitatea, Enrie V-eră aşă de 
fidel credințelor vechi, că pusese condiţiunea la acceptarea 
tronului să înlocuiască tricolorul prin culoarea albă. Inainte 
de Constituţiune, există şi la noi ideea de drapel şi de culori. 

659. Capitala României. — Art. 124. „Oraşul Bucureşti este apitala Statului român şi reşedinţa guvernului“. 
690. Jurământul, — Art, 125. „Nici un jurământ nu se 

Poate impune cuiva decât în puterea unei legi care hotă-
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ăște şi formula lui. Ne trebuie o îndatorire luată mai din- 

nainte, cu deosebire de funcţionari, că dânşii vor execută cu 

fidelitate legile, şi că vor fi credincioși Capului Statului. Pre- 

cum în materie civilă atunci când lipsese probele, recurgem 

la o probă oarecum convenţională care e jurământul, adică 

afirmarea înaintea lui Dumnezeu că cutare fapt a avut sau 

nu loc, aceiași probă convenţională se întrebuințează şi în 

materie politică de Constituţiunea Statului, ca mijloe de a ne 

îneredinţă că funcţionarul va respectă legile țării. Fiindcă 

jurământul e un act cu totul solemn, Constituţiunea a înscris 

art, 125. Principiul jurământului e foarte combătut de mulţi 

publicişti, cari susţiin că printrînsul se violează libertatea 

conştiinţei, şi că e o formalitate care nw'şi atinge scopul căci 

vedem adeseori detronări dirijate toemai de aceia cari jura- 

seră credință Suveranului. | 

G91. Publicarea legitor, regulamentelor şi decretetor.— Art. 126: 

„Nici o lege, nici un regulament de administraţiune gene- 

rală, judeţeană sau comunală nu pot fi îndatoritoare decât 

după ce se publică în chipul hotărit de lege“. Constituţiunea 

face şi aci aplicarea principiului că o dispoziţiune înainte de 

a fi obligatorie -trebuie să fie adusă la cunoştinţa publică. 

Quid în privinţa deeretelor? 'Trebuiese ele publicate pentru 

ca să aibă forţă obligatorie? Vedem că nici art. 126 nici 115 

nu menţionează cuvântul decret. Interesul chestiunei e mare. 

Dacă decretul nu e supus publicităţii, atunei îndată ce fune- 

ționarul a primit cl deeretul, trebuie să fie considerat ca func- 

i A . 9 . 

ționar publie. În părerea contrarie, cât timp deeretul ma fost 

publicat în Monitor, el se consideră ca neexistent şi se poate 

vefuză celui numit prestarea jurământului. Dacă admitem 

că şi deeretele sunt supuse la condiţiunea publicităţii, atunei 

pe cât timp deeretul ma fost publicat, el poate să fie revocat, 

în urma notificărei şi accepțiunei de către cel numit. E bine 

înţeles că chestiunea are interes pentru numirea în funețiuni 

inamovibile, căci pentru cele amovibile puţin importă dacă 

decretul sa publicat ori nu, dacă jurământul sa prestat sau 

nu, funcţionarul poate oricând să fie revo at. „ 

“ Bluntsehli?), se întreabă: Când începe funcțiunea: Si 

o PI . . pi , „-" 

1) Zhevrie generale «de Llilul, pus. io
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zice: „E de ajuns să ne reamintim că numirea e un act uni- 
lateral al Statului, pentru a răspunde fără esitare: în momen- 
tul când actul voluntar al Statului a terminat să se exprime; 
deci, îndată ce alegerea e făculă sau numirea semnată. Noti- 
ficarea decretului către funcţionar și investitura subsequentă 
nu sunt decât consecinţele unei numiri perfecto“, Va să zică, 
după părerea lui Bluntschi, din momentul ce decretul a fost 
semnat, chiar dacă nu s'a publicat, el nu se mai poate revocă, 
Publicitatea dar nu e cerută pentru decrete. Alți autori rațio- 
nează în această materie prin analogie ca în materie civilă: 
Cât timp partea wa acceptat propunerea, ea se poate retrage. 
Prin urmare, în materie politică, pe cât timp decretul n'a fost 
publicat, căci prin publicare se presupune că s'a făcut accep- 
tarea, până în acel moment se poate revocă propunerea. Story 
ne spune că în America s'a consacrat de jurisprudenţă prin- 
cipiul.că semnătura e irevocabilă şi că din momentul ce de- 
eretul a fost iscălit, numirea e complectă, funcţionarul are 
drept absolut la oficiu; el singur poate acceptă sau refuză. 
Chestiunea e așă de delicată, că Napoleon I a supus-o Con- 
siliului de Stat. EI voiă să ştie cu începere din cc zi decretele 
imperiale sunt obligatorii şi Consilul de Stat prn deciziunea 
de 25 prairial an XIII â răspuns că decretele imperiali, în- 
serale în Buletinul legilor sunt obligatorii din ziua în care 
buletinul s'a distribuit. Pentru cele ne înserate în buletinul 
legilor, obligativitatea începe din ziua, în care aceste decrete 
au fost aduse la cunoştinţa persoanelor pe cari aceste decrete 
le interesează, prin publicaţiune afişare, notificare... Vedeţi 
în acest sens circulara ministrului de interne din 19 Dec. 1846. 

Giron zice că trebuie să distingem între decretele cari 
interesează generalitatea cetăţenilor, şi cari trebuesc publi- 
cate în extenso — în Belgia aceste deerete devin obligatorii 
10 zile dela publicare, dacă nu s'a fixat altă dată —şi între 
decretele regali cari nu interesează generalitatea. cetăţenilor; 
Si cari deviri obligatoiii dela notificarea celor interesaţi. 
Această soluţiune mi se pare cea mai logică.- Chestiunea să 
ridicat la noi eu ocaziunea numirii unui membru la Casaţie, 
al cărui decret de numire sa oprit da fi publicat în Monitor, 
Curtea de casaţie a declarat atunci, că pe cât timp decretul
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ma fost publicat, el nu e obligatoriu, funcţionarul mare încă 

drept iu oficiu, şi a refuzat să ia jurământul. 
3 „or 

U aaa Pa Ca 
— REVIZUIREA CONSTITUȚIUNII 

692. Declaraţiunea de revizuire. — "Titlul VII din Constitu- 
țiune tratează despre revizuirea Constituţiunei. 

Art. 128 zice: „Puterea legiuitoare are dreptul a declară 
că este trebuință a se supune reviziunei dispoziţiunile din 
Constituţiune anume arătate“. 

După această declaraţiune, citită de trei ori din 15 în 

15 zile în şedinţă publică şi primită de ambele Adunări, 

acestea, sunt, disolvate de drept şi se convoacă altele în ter- 

menul preseris de art. 9%. 
Adunările cele noui proced în acord cu regele la modi- 

ficarea punctelor supuse revizuirii. 

Im acest caz, Adunările nu pot deliberă dacă cel puţin 

două treimi a membrilor din cari se compun nu sunt prezenţi 

şi nici o schimbare nu se poate adoptă dacă nu va întruni cel 

puţin două treimi ale voturilor“. 

Cuvântul de revizuire ne indică mai dinainte că Con- 

stituţiunea nu are caracterul perpetuităţei. Şi eră natural ca 

să se recunoască principiul revizuirii, pentru două motive: 

întâi, Constituţiunea fiind operă a omului, e imperfectă ca 

şi dânsul, dar e perfectibilă. Legea progresului şi natura lu- 

cerurilor ar fi violată dacă Constiuţiunei sar da un caracter 

de peapetuitate. Al doilea, constituanţii recunoscând princi- 

piul revizuirii, sau supus unei necesităţi de fapt. Chiar dacă 

nu se înscriă în Constituţiune posibilitatea revizuirii, ca tot 

ar fi avut loc de fapt, impusă de împreju ări. Sinsura deo- 

sebire ar fi fost că revizuirea în loc să se facă pe cale pacinică, 

normală, sar fi făcut poate pe cale violentă. Cetăţenii ne- 

putând obţine revizuirea pe cale legală, ar fi fost nevoiţi să 

recurgă la revoluţiuni, la tuxburarea ordinei publice, După 

cum. în sistemul parlamentar guvernele se pot schimbă cu 

ajutorul unui simplu vot, tot astfel şi greșelile și imperfec- 

țiunile Constituţiunei se pot modifică pe cale pacinică, graţie 

art. 128. Au fost Constituţiuni cari prevedeau perpetuitatea,
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nerovizuirea, Francezii spăimântaţi de atâtea modificări, 
prin Constituţia din 184$, prohibeau revizuirea Constituţiunei! 

In Arglia nu se vorbeşte de revizuirea Constituţiunei, 
pentru că parlamentul fiind şi putere constituantă, are la tot 
momentul drepi să modifice Constituţiunea. De fapt însă, 
Anglia e ţara unde găsim cele mai puţine modificări ale Con- 
stituţiei, mai ales în ultimii doui secoli. I2 tocmai opozitul 
Franţei, unde găsim Constituţiuni trăind 'abiă câteva luni. 
In Geneva sa înseris dreptul de revizuire la fiecare 15 ani. 

693. Constituanta. — După art. 128 autoritatea în drept 
Ma stabili necesitatea revizuirii e puterea legiuitoare ordi- 
nară, reprezentată prin ambele Adunări. E o mare diferenţă 
între dreptul de iniţiativă al legilor ordinare, drept conferit 
fiecărei ramuri a puterii legiuitoare, şi între ipoteza art. 128, 
Rigoarea cerută în acest din urmă caz, are de seop ea să îm- 
piedice deelarările de revizuire făcute cu prea mare uşurinţă. 
După ce deelaraţiunea s'a primit, și Camerile sau disolvat 
de drept, intrăm în faza doua: se fac noui alegeri, și se con- 
voacă nouile Adunări, eari proced la revizuire, deliberând cu 
cel puţin două treimi din: numărul total, şi adoptând schim- 
bările eu cel puţin 2, din numărul celor prezenţi. - | 

Naşte întrebarea: ce caracter au nouile Adunări? Am 
văzut că declararea necesităţii revizuirei aparţine puterii le- 
giuitoare ordinare, quid în privinţă însăşi a revizuirii? Nouile 
Camere formează ele un parlament constituent sau sunt: Adu- 
nări legiuitoare de aceiași natură ca acelea cari au încuviințat 
revizuirea? Chestiunea aceasta mic mi se pare că nu € Sus- 

ceptibilă de o controversă serioasă. Noile Adunări nu pot aveă 
decât caracterul de Camere constituante; ele nu sunt Camere 

„ ordinare, căci au misiunea de a revizui Constituţiunea. După 
proectul guvernului (la 1866), actualul art. 128 aveă și un 
alineat final. în cuprinderea: „Această Adunare mare alte 

atribuţiuni decât revizuirea dispoziţiunilor din Constituţiune; 
Pentru care a fost convocată, şi se disolvă îndată după 
aceasta“, Constituanta a suprimat însă acest alineat. Din 
această suprimare eu eonchid că Adunările cele noui, după 
terminarea revizuirii, pot să se ocupe şi cu alte lucrări legis- 
lative, și că mandatul lor legal va expiră conform art. 60 său
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95. De altfel chiar. textul articolului pare a confirmă această. 

idee. In adevăr, dacă mandatul noilor Adunări ar fi fost 

special și limitat la revizuire, legiuitorul ar fi suprimat cu- 

vintele „în acest caz“ şi ar fi început alineatul ultim în mod 

general, cu cuvintele, Adunările nu pot deliberă.... Din ex- 

presiunea „în acest câz“, reiese prin a contrario că în alte 

cazuri, Adunările pot deliberă cu mai puţin de două treimi. 

In această privinţă avem chiar un precedent: la 1879, Adună- 

rile, după ce au revizuit art. 7, au continuat să'şi exercite 

mandatul ca putere legiuitoare ordinară. Când însă la 1S8£ 

sa modificat şi legea electorală, eră natural ea Adunările 

după terminarea revizuirei să fie dizolvate. Moralitatea po- 

litică şi constituţională cere ca atunci când se schimbă bazele 

sistemul representativ, când existența Adunărilor se dato- 

reşte unui sistem abrogat, condamnat de ele însăşi, ţara să fie 

din nou consultată, ca să'şi trimeată adevărații reprezentanţi- 

Inainte. de J984 avem de. exemplu 4 colegii. Dacă Adunările 

av fi continuat să: funcţioneze, şi în cursul legislaturei sar 

fi declarat vacante unele scaune ale reprezentanţilor din co- 

legiul IV, cine ar mai fi reprezintat pe. alegătorii acelui co- 

legiu dispărut ca individualitate în. noua organizare? Tot 

astfel'cu alegătorii colegiilor I şi II, separate înainte de 1854, 

dar contopite după revizuire. 

S'a negat de unii dreptul de. a dizolvă noile Adunări 

chemate pentru revizuire, înainte de a o fi terminat. Sa zis: 

dreptul de disoluţiune al Regelui nu există decât pentru Came- 

rile ordinare, iar nu şi pentru cele constituante sau de revi- 

zuire. Părerea aceasta e cu totul nefundată. Dreptul de diso- 

luţiune din art. 9 e general. Sar puteă întâmplă ca nouile 

Adunări să nu'şi înţeleagă misiunea tocmai să nu se ocupe 

cu: revizuirea imperios cerută de opiniunea publică. Dizolva- 

vea tvebue să fie posibilă. _ L - 

După Constituţiunea franceză din 158%, Adunările cari 

au declarat necesitatea revizuirei proced la revizuire întru- 

nindu-se Camera si Senatul înt”o singură Adunare: palssem- 

bl&e Nationalei. La noi Adunările revizuese fiecare în parte, 

La 1866 d. N. Ionescu propusese întrunirea lor întrun singur 

corp deliberant, dar sa respins acest amendament pe motivul
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că senatorii fiind în număr mult mai mic decât deputaţii, ei 
mar formă decât o mică fracțiune a întregului corp, și orice 
hotărire ar fi suficient votată cu numărul deputaţilor, cari 
formând prin ei însuşi două treimi, ar majoriză totdeauna vo- 
tarile contrarii ale Senatului. . 

094%. Revizuirea este limitată? — [Este discuţie asupra 
- punctului dacă Adunarea revizionistă este mărginită în com: 
petința ei numai la punctele ce-i sunt indicate de către Qame- 
rele care au declarat-o, Esmein!) erede că este mărginită, 
mai ales când e vorba de o revizuire limitată. Alţii cred că 
Adunarea revizionistă nu este deloe legată de propunerea 
iniţiatoare. Duguit?) susține această temă, întemcindu-se pe 
faptul că Adunarea revizionistă este tot o Constituantă. Că 
odată ce sa admis deosebirea între legile ordinare şi legile 
constituţionale nu s'ar puteă înţelege cum ar puteă legiuitorul 
ordinar să limiteze puterile legiuitorului constituant. Tot Es- 
mein crede că Constituanta nu ar puteă să schimbe forma de 
guvernământ, căci ar face un act revoluţionar, părere iarăși 
combătută de Duguit. . | 

Credem că litera şi sfârşitul Constituţiei române limi- 
tează dreptul de revizuire la. ce sa fixat a se revizui. | 

Cum spune Orlando 1) dacă legea constituțională 
este legea care creiază puterile suverane, acelea care conţin 
regulele esenţiale și caracteristice ale formei de guvernă- 
mânt existent acelea prin care o monarhie se distinge de o re- 
publică şi un regim liber de un regim despotie, o putere care; 
prin ipoteză, ar fi capabilă să schimbe torma Statului sar 
găsi ea însăși în afară de Stat. 

69. Revizuirea Constituţiei în 1914. — Parlamentul 70- 
mân în 1914, înainte de a se declară conflagraţia europeană, 
a decis alegerea unei Adunări revizioniste a Constituţiei. Pro- - 
punerea de revizuire prevedeă art. din Constituţiune:. 19, 20, 
23, 26, 57, 58, 59, 6V, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,70, 71, 
72, 13, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, S1, 101, 102, 104, 130, 131, 132 
şi 133. Cu alte cuvinte puterea legislativă din 1914 a hotărit 

  

1) Pag. 910. 
- 2 Pag. 1103.
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că este necesitate pentru mersul înainte al. Statului român să 

dea un nou caracter principiului exproprierii pentru cauză de 

utilitate publică şi să întindă acest principiu; afară de aceasta 

sa hotărât de aceeaşi Cameră modificarea sistemului nostru 

electoral. Ma 

Propunerea de revizuire a Constituţiei s'a citit în Senat 

Ja 97 Februarie 1914 şi în Cameră la-1 Martie 1914. La Senat 

ea a fost precedată de un raport mediocru ca stil şi concepţie, 

de arzătoarele probleme pe care le aveă în vedere; expro- 

pierea, lărgirea dreptului de vot, colegiul unic, reorganizarea 

Senatului şi a felului său de a fi ales, sunt enunțate și afir- 

mate fără cugetare politică și fără raţionament ştiinţifice. 

La Cameră propunerea de revizuire a fost cetită şi ra- 

portată de către, d. C. Stere. D-sa insistă asupra mărginirilor 

ce trebuesc aduse sistemului majoritar prin introducerea 

principiului de reprezentarea minorităţilor, precum şi obli- 

gativităţii votului”). 

Rolu! regelui în revizuirea legilor constituționale. — Ali: 

nivtu! 3 al art. 198 dă Regelui, în materie de revizuire, un 

rol hotărâtor şi anume: Adunările cele noi proced în acord 

cu Regele, la modificarea punctelor supuse 'revizuirei. Ce 

însemnează aceste cuvinte: „... în acord cu regele?“ In ma- 

terie de legislatură ordinară,. regele are dreptul conferi! de 

art. 93 Constituţiunea română şi art. 93 Constituţia belgiană 

de a da sancţiunea regală, udică aprobarea Jegei adoptate 

W Op. cil. pag. 195. .. 

2) Invinuirile obicinuite de corupţiune la adresa colegiilor 

noastre electorale sunt, după credința mea, spune d. Stere, mult 

exagerate. Votul col. III în practica noastră electorală nu se fal- 

şifică prin corupţie, ci prin brutalizare, prin abuzul direct şi făţiş 

al forţei publice. Sunt cunoscute campaniile electorale în care acest 

a it ae Brin d "mi rurali. 
abuz duceă până la substituirea alegătorilor prin jandarmi publici 

Tot aşă colegiul II. alcătuit în mare parte din funcţionari, j 

şi din elemente ușor influențabile de maşina administrativ ă, nu 

poate fi învinuit atât de corupțiune, cât de lipsa de rezistenţă 

faţă de presiunea guvernamentală. Chiar în ce priveşte col , 

elementele compatibile în sensul strict al cuvântului, formează o 

infimă minoritate.
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de Corpurile legiuitoare. Oare acordul cu regele cerut pentru 

legile .constituţionale însemnează această sancţiune care este 

un element constitutiv al legei? Constituantul n'ar mai fi 

avut nevoe să o repete. In pruectul Comisiunii belgiene se 

spuneă, „în acord cu celelalte ramuri ale puterii legislative“ 

şi s'au înlocuit aceste cuvinte prin cuvântul rege, pentru a - 

arătă că este acolo o insemnată prerogativă personală pe 

care regele nu poate să o delege. Secţiunea centrală a Con- 

stituantei belgiene spune: „Aceste două camere vor statuă, 

de comun acord cu Șeful Statului asupra punctelor supuse 

revizuirii“. Cum se manifestă acordul Șefului Statului? Pentru 

ca Adunarea, revizionistă să poată purcede la revizuire, nu 

„este de ajuns numai să fie sesizată de proectul guvernului, 

sau de propunerea de revizuire; Camera şi Senatul n'au 

plenitudinea de competenţă; pentruca Constituanta, să poală 

purcede la lucrările de revizuire trebuie să fie chemată 

printr'o declaraţiune specială a Regelui, declaraţiune care îi 

supune formal punctele de revizuire. Fără această declara- 

țiune a Regelui, care să dovedească în mod clar consimţă- 

mântul- regal, votul Adunării nu are pici o legalitate. Revi- : 

zuirea efectuată nu se poate pune în practică, chiar dacă 

posterior legea. constituţională capătă sancţiunea regală şi 

promulgarea. !). Acest principiu, al acordului regal, a fost 

însuşit de Belgieni din Constituţia, franceză din 1831 şi pe 

acest principiu sc întemeeă monarhia din lulie. Esmein con- 

stată însă că Constituanta belgiană nu a încercat nicio Con- 

ciliaţiune teoretică între regalitate şi suveranitatea naţională. 

Intre lucrările pregătitoare ale revizuirii Constituţiunii bel- 

giene găsim o notă a d-lui Becrnaert din 30 Martie 1891 

care arătând vederile guvernului asupra revizuirei, insistând 

asupra, unui acord necesar al tuturor partidelor pentru în- 

făptuirea noilor inștituţiuni arată că „nu se poate presupune 

reorganizarea puterei legislative fără a se preocupă, deo- 

potrivă de puterea regălă şi art. 131 prevede de altfel că 

noile Camere nu pot să statueze asupra punctelor supuse 

„_ 1) Thonissen: Za constitution belge, pa. 303; Belljens: Za constilu- 
tion belge revisce, pg. 16; Esmein, pg. 219.
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revizuirii decât în acord cu Regele“. Regele este o putere: 

moderatoare, alături de adunările -care trec şi de majorită- 

țile care se schimbă. Fără a se procedă de acord cu Regele - 

„la, revizuirea Constituţiei, se făptueşte O flagrantă violare a 

celor mai elementare principii constituţionale, ceva mai mult 

un-atentat la rolul moderator al puterei regale. 

Observăm aşă dar că după principiile constituţionale 

directoare în materie de revizuire, Adunările revizioniste, din 

1914 nu pot procede. numai din iniţiativa lor la revizuire. 

Sancţiunea. regală ce se vă da eventualei propuneri de revi- 

zuire nu poate suplini acordul prealabil al Regelui, cu voinţa 

Adunării, fiindcă acest acord este de o solemnitate specială. 

Jlustrul. meu confrate de J. Barth6lemy, profesor la, Facultatea de 

i să mi-o trimită asupra 

drept din Paris într'o notă pe care & binevoi 

rolului Șefului Statului francez în revizuirea constituţională ne arată 

următoarele: 

Sub regimul chartei octroiate din 181% eră un partid care spuneă: 

„Regele care a dat charta, poate singur să o modifice“. Dar în fapte 

această, teorie n'a fost niciodată decât o pretenţie ultra-regalistă. Mo- 

dificările Chartei au fost efectuate de acord între rege şi Cameră, regele 

având exeluziv iniţiativa, ca şi în materie de legi ordinare. 

Sub regimul chartei contractuale a pactului, adică sub monarhia 

din Julie, charta & pulu 

părţi contractabile: reele şi parlamentul. 
i 

Cele două constiluţiuni imperiale din anul VIII și din 1852 nu pre- 

vedeau procedura. revizuirii. Dar există o adunare constituantă în per- 

manenţă: eră, Senatul. Senatul eră însărcinat să împiedice modificările 

constituţiunii: dacă nu împiedica 0 modificare aceasti modificare cră 

considerată, ca făcând parte din constituţiune. Astfel modificările con- 

stituţionale erau operate prin Senatus-cons
ulte ; dar când modificarea eră 

gravă, ea trebuiă să fie aprobată prin plebiscit. Astfel când o modifi- 

care aveă în vedere una din cele cinci baze ale proclamaţiunii din 2 Do- 

cembrie 1851, poporul trebuiă să O aprobe. Dar Senatul nu eră decât 

organul şefului statului. Eră împăratul care consultă poporiul, când o 

voiă, după plac- Fiecare cetăţean, odată cu cele două buletine „da au 

„nu“ pentru plebiscit „0 proclamaţiune 
a împăratului invităndu- să 

voteze „da“. Poporul execută dintr'o dată două acte: el aprobă o mo- 

dificare constituţională; 
el dădeă în acelaşi timp 0 adeziune politicei 

sefului Statului. Şi tocmai prin acest caracter personal, prin această 

- cerere de incredere adresată poporului de către şeful statului noi dis- 

tingem plebiscitele din i-iul și al 9-lea imperiu, după referendum Son- 

stituţional care este o 
ant dintre aceste plebiscile 

piectiv. Cel mai impori j 

oste acela din 8 Mai 1820 care a transformat regimul imperial În Mo- 

92953 

55 

t să fie modificată prin acordul a celor două *
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narhie constituţională şi parlamentară. In regimul actual, iniţiativa re- 
vizuirii este supusă aceloraşi reguli ca şi acelea ale legilor ordinare; 

ea, poate să emane indiferent dela Şeful Statului, dela, Senat, sau dela 

Camera deputaţilor. „i e | 
A fost o excepţiune care astăzi nu mai are decât un interes is- 

toric şi caro eră personală lui Mac Mahon: „în timpul duratei puterilor 

conferite prin legea din 20 Noembrie 1873 d-lui Mareșal de Mac Mahon 

această revizuire n'ar putoă să aibă loc decât după propunerea, preșe- 
“ dintelui republicei“,: articolul 8 al legei din 25 Fevruarie 1875. 

Preşedintele republicei nu are dreptul de veto asupra legilor con- 
stituţionale votate de Adunarea, națională. Totdeodată aceste legi trebuesc 
să fie promulgate: de către Preşedintele republicei şi nu i se impune 
nici-un termen pentru îndeplinirea acestei formalităţi. Teoreticeşie el 
ar puteă să întârzieze infinit această promulgare. Dar ar fi o atitudine 

revoluționară“. 

REFORMELE DIN 1914 

695. Reforma socială. Exproprierea marei proprietăţi. — Art. 19 
trebue modificat în ce priveşte cauzele utilităței publice pen- 
tru. expropriere. Azi nu mai avem temerile de o nouă ex- 
propriere, temeri pe cari le aveam la 1866, când s'a redactat arti- 
colul 19 din Constituţie, cu cele „trei cauze de utilitate publică“. 

Azi chestiunile de expropriere trebuese lăsate la prudenţa, la înţe- 
lepciunea parlamentului. Azi voim expropritre în folosul împro- 

prictărirei ţăranilor. Şi în această privinţă după mari lupte sa 

ajuns la acordul partidelor, asupra propunerei ce am făcut în 
Senat la 12 Martie 190$, când am cerut exproprierea ca mijloe de 
acces al ţăranilor la proprietatea rurală, de oarece repartiţia pro- 
prietăţei pământului, acum ca şi altă dată, este greșită, nedreaptă. . 

Părerea mea a fost combătută de tot partidul conservator şi chiar . 

de cel liberal. 

_ IEixproprierea este oportună şi utilă? Să nu ne pierdem timpul 
în doctrine şi expuneri de idei de şcoală asupra folosului proprie- 

- tăţei ţărăneşti, asupra foloaselor şi criticelor proprietăţei mari 
şi mici, asupra. statisticelor agricole comparative. Ele au fost cu 
prisos arătale în diseuţiile din Parlament şi se găsese mai pe larg 
arătate în bibliotecele de economie şi politică agrară. Voi stabili 
faptele în faţa cărora ne găsim şi cercetă caracterul juridico-istoric 
de altădată şi de acum al proprietăţei rurale. 

Faptele sunt: populaţia rurală a ţărei reprezintă 81,7% * 
din populaţia totală a ţărei, cu alte cuvinte marea majoritate sunt 
țărani. Dela 1864 incoace populaţia a crescut foarte mult în Ro- 
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mânia: la ţară 62%, si totuşi valoarea produselor exportate a de- 

venii cu mult mai mare decât a celor importate (56 şi 6). La 1887 

după stăruința mea Ainistrul domeniilor Câmpineanu a propus 

proiectul de lege după care Statul este autorizat să cumpere moşiile 

ce se vând la licitaţie şi să le rovândă la ţărani. Sa şi depus un 

proiect de lege în acest sens. Conservatorii atunci au combătut cu 

violență acest proiect de lege ca și legea asupra impozitului. pe 

absentenţi, lege al cărui raportor am fost. So ziccă că noul impozit 

va fi un mijloc de favoritism în cumpărarea moșiilor partizanilor 

politiei, Acum se propune acest mijloc sub forma dreptului de 

preemţiune al Statului la vânzări, ceeace implică ideia exproprierii 

particularilor din. dreptul de a Jieită şi cumpără moşii. | 

S'a mai propus exproprierea tutulor persoanelor morale, ne- 

sesare şi de drept comun, stabilimentelor publice sau de utilitate 

publică. Cred că. exproprierea lor se poate face şi azi fără revi- 

zuirea articolului 19 din Constituţie, căci aceste persoane ţin ca- 

pacilatea lor dela lege. Legea le-o poate luă. | ID 

| Exproprierea lor, trebue făcută în extremis şi după ce se 

vor expropriă tot ce se poate expropriă dela particulari. Aceste 

“persoane morale sunt mijloace de îndeplinire a unor atribuţiuni 

culturale, estetice sau de asistenţă publică. “Ele sunt organe de 

funcțiuni de Stat. Pentru ce să le luăm averea şi să le lipsi 

" astfel de beneficiul de plus valută, de creşterea valorei în mâna lor? 

Nu voi zice că este 0 impietate, dar este desigur descurajarea 

acelora 'cari voiesc întemeierea operelor de veci. Este un simţimânt 

de egoism conirariu tradiţiunilor noastre de a cere că să dea pă- 

mânt ţăranilor mai întâi, biserica, şcoala, spitalul, eci săraci Și 

apoi bogaţii. 

A Sistemul comas 

al exproprierei stabilim 

xidice, chiar Stat, judet, 

Casa Rurală, experiența fap 

că nu este îndestulător, că în ac 

pia este de făcut? S'ar puteă obligă priprietarii ca exploa- 

area moşiei să 0 facă numai cu braţele oamenilor de pe moşiei 

să se deă o anumită întindere de pământ locuitorilor e pe n ie, 

iar o alta proprietarul, să o ţie pe scama sa. Legea scoțiană pre 

pusă în 190, respinsă mai întâi de Camera Loxzi PR 
o 

“tată cu oarecari modificări, dispune: 1) Tribuna ul funeie E 

.o repartiție a pământurilor 
în loturi propri mice, ar 

Se 

" zează arenda ce culfivatorul are de plătit. E > oxba de aro daze nu 

de cumpărare cum zice legea engleză. Pământu ză n ie pron 

tatea particularului, 
dar acesta e obligat să pruncâs 

pe acela pe care îl arată tribunalul, şi de a st mulţumi cu preţul 

arei, al dreptului de. preemţiune al Statului, 

entelor de binefacere, al persoanelor ju- 

comună, al cumpărărei de bună voe prin 

telor de 40 de ani încoace l-a dovedit 

castă stare de ueruri ţăranii mau
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" fixat de acel tribunal; 2) Nu'se impun lu contribuţii îmbunătățirile 
făcute pământurilor. Foarte bună dispoziţie pe care ar trebui să 

o introducem și noi. În această ordine de idei este de mare însem- 

nătate propunerea făcută de Prinţul Barbu Stirbei ca „Statul să 

fie autorizat să cumpere prin bună înţelegere, până la un sfert 
din toate proprietăţile mari de cultură“. Statul va arendă sau va 

vinde această pătrime fie ca -islaz comunelor, fie ea teren de cul- 
tură ţăranilor. (V. raportul din 5 Iulie 1908 al Principelui Ştixbei, 

- către Preşedintele Consiliului Superior al Agriculturei). 

Acest mijloe de a da acces ţăranului la pământ este o bună 

povaţă. Tot cu această ocaziune mai vedem că sa propus sistemul 

obligator al învoelilor cu locuitorii de pe moşie, şi asifel expro- 

prierea deviue inutili. Așă este: sistemul e bun, dar el nu com- 
portă constrângerea legală. Obiceiurile noastre, doctrina românească 

a proprietăţii libere nu se pot învoi cu o lege de constrângere asupra 

modalităţilor arendărei. In România un aşă sistem echivalează cu 
proprietatea aservită, mai rău ca altădatii. Afară de aceasta sa 
observat la. noi faptul că exploatarea în aşă zisă „regie“ (cultura 
pe seama, proprietăţei) a dat rezultate contrarii a ceeace ne aştep- 

“tam: întinderea pământului cultivat de marele proprietar pe seama 
sa creşte mereu, pe când aceia care se dă la săteni seade. 

Sau mai propus şi alte mijloace pentru îmbunătățirea soartei 
ţăranului cu puţin, sau fără pământ. Metode de cultură intensivă, 
încurajarea cooperativelor pentru cumpărarea materialului “şi 
pentru .bănei, pentru vânzarea produselor, ferme model, răspân- 
direa instrucției. Toate âstea sunt chestii de program, de viitor, 
cari nu rezolvă prezentul. In ce priveşte instrucţia desigur că 
trebue o întreagă reorganizare a învățământului rural. Eu rămâi 

„eredineios ideei ca profesorul să fie al şcoalei, nu al băncei. Ne 
trebue spirit agricol, nu spirit financiar şi mereantilism. Profeso- 
rul, zice cu drept d. Georgescu, conferenţiar la facultatea de 
drept, fost inspector agricol şi deputat al colegiului al 3-lea de Me- 
hedinţi, să meargă cu sătenii, şi cu copii, zie eu, pe câmp, şi să le 
arate în mod praetie, nouile metode de cultură. Eu adaog „în loc de 
a merge să ţie casieria băncei“. , 

_ Rămâne tot exproprierea ca cel mai nemerit mijloe pentru 
a înlătură greşita repartiție a proprietăţei rurale de azi, Expro- 
prierea este combătută mai întâi din punctul de vedere al trecu- 
tului, al tradiţiei. Cred din contra, că exproprierea a fost în obi-. 
ceiurile noastre. 

Care eră caracterul 7 juridice al. proprietăței rurale altă dată 
la noi? 

Ar fi interesant şi de actualitate pentru a răspunde la această | 
grea întrebar , e a face un studiu istorie cercetând următoarele 
epoci: - . | - : 

—
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Epoca. Daco-Romană cu regimul epalitar; 

Epoca slavă cu regimul feodal, de formă slavă; - 

Boiarina, Mirul şi.Moşnenii; - - | a 

Epoca greacă cu marea şi mica proprietate, Nicetor Focas şi 

Vasile omoritorul de Bulgari; - 

Proprietăţile mânăstireşti. . - 

Tpoca regulamentară (din 1832) şi legea lui Ştirbei din 1851, 

cu drepiul la' viaţă pe moşie; IN 

Legea din 1864; - . ă 

- Regimul Constituţiei din 1866, cu desvoltarea proprietăţei 

ţărăneşti, legislaţia lui I. C. Brătianu şi P. P. Carp, cu proprietatea. 

şi muncea liberă. ! - 

Un asemenea siudiu amănunţit iese însă din cadrul nostru. 

Dreptul de proprietate a născut din trebuinţa omului de a se 

nutri şi a aveă un adăpost. 'Prebue să ai un drept asupra obiectelor 

de nutriment şi a locului unde te adăposteşti. Evident că proprie- 

tatea în sine are un caracter de individualitate. Dar acest caracter - 

Wa putut dăinui din două cauze: sociabilitatea a adus cu sine un 

caracter de colectivizare a proprietăţei. Pe de altă parte îorţa a 

înfrânt dreptul şi atunci în mod fatal proprietatea s'a descompus 

întrun drept; proprietatea eminentă, şi întrun fapt: posesiunea 

utilă sau folosinţa grevată de îndatoriri de prestații pentru a fi 

asigurată, protegiată. Astfel şi în ţările române, mai cu scamă sub 

influența slavă, proprietatea altădată a fost individuală şi colec- 

tivă: individuală în persoana celui mai puternic, domnul, boerul 

sonalitatea familiei devenită 
mare sau mai mic, colectivă în per i i 

prin extensiune satul, comunitatea familiilor eşite din, una sau 

mai multe familii. Proprietatea colectivă este asupra teritoriului 

comun în limitele căruia tmăiese familiile. Pe acest teritoriu stă 

alături de proprietarul individual în drept și în fapt, proprietarii 

colectivi: sătenii. De aci obiceiul împărţirii moșiilor în trei părți: 

două date populaţiunii pentru txebuinţele ci fără ca proprietaru! 

eminent să poată dispune de cele — iată forma colectii ă a propice 

tăţei inferioare .— şi una a proprietarului, — iată forma inci 

duală a proprietăţii superioare. Cu alte cuvinte boeru propriota și 

ţăranul simplu posesor. Boerul proprietar port, e moşie, i 

. itorilor: ru a-i aveă c c, Îe 

pate muncit riloz, pont A srşi lege proprietatea cel puţin în 

Caito: do at des. Păranul dădeă munca, proprietarul recunoștcă, 

altă dată, da posesia. 
, , | _ 

In (radiţia țărei noastre proprietarul ma at ut propriolzie 

efectivi pe două din trei părţi din moşia lui. Câte ou ala i rani! 

aveau chiar toată moșia în posesia lor; căci eri propr 

i : vveferau să aibă totul în so rent: 00 III 

timprezi preleigiiei din 1851 a recunoscut şi dânsa dreptul  
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vechiu al ţăranilor asupra unei părţi din proprietatea domenială, 

„Propriciarul trebue să dea ţăranului pământul necesar pentru 

traiu precum acesta este obligat să lucreze pentru proprietar. În 

aceste raporturi trabuc ţinut scamă de trebuinţele cultivatorului 

şi de valoarea moşiei“. De netăgăduit legea lui Ştirbei are un ca- 

racier socialist, inspirat cred cu de doctrina franceză „Le droit au 
travail“, totuși Barbu Ştirbei eră un convins conservator iniţiat la 
şcoala lui Guizot. 

Pe pământul pe care ţăranul este posesor, zice Vasile Boc- 
vescu în „La Roumanie aprâs lo traite de Paris, du 30 Mars 1856%, 
el este om liber, adevărat proprietar, este coproprietar însă fără 
dreptul de a eşi din indiviziune. Țăranul este mai mult decât un 
chiriaş, decât un usufruetuar, căci drepiul său nu c mărginit la 
un timp oarecare şi nu se stinge cu viața ţăranului, trece la moş- 
tenitor, Acest drept este real, nu personat“. Iar Bălcescu în „Ques- 
tion €conomique des Principautâs Danubiennes“ afirmă aceiaşi 
idee: „După vechiul obieeiu şi după Regulamentul Organic, proprie- 
tarul mare un drept absolut pe domeniul său, 'Păranii sunt pose- 
sori pe cele două părţi ale pământului luerai şi curăţit de ci 
de veacuri sau coproprietari cu proprietarul nominal, căruia îi 
datorese un venit în bani sau în muncă. In fapt uşă dar, pe ficeare 
proprietate sunt doi proprietari ereditari, proprietarul nominal şi 
țăranul posesor, 

In unele localităţi, mai cu seamă la munte, proprietatea curat 
individuală nu o piisim. Găsim priprietaiea colectivă numită pro- 
prictatea mosnenilor, adică a celor vechi, bătrâni câte odată de 
origină romană, scoboritori rămași în îndivizie perpetuă, altă- 
dată de origină slavă Glirul). Deosebirea eră mare: în primul caz 
fiecare părtaş eră în indivizie în fond şi în venit, în cel de al 
doilea proprietatea fondului eră u obștei (comunitatea), iar veni- 
turile în devalmăsie în părţi egale sau neegale. Cu timpul doctrina 
romană desvoltată cu deosebire de spiritul dreptului romanu sa 
generatizat asă că moşnenii sunt consideraţi peste tot coproprie- 
tari si în fond si în venituri, 

Multe din proprietăţile moşneneşti ca şi multe din proprie- 
tăţile individuale” ţărăneşti sau contopit în proprietăţile boereşti 
prin răspândirea serbiei, a necesităţei pratec Si țiunei si exonerărei 
de sareini, . 

Acest reziin al proprietății a încetat la 1864. Da de sigur. Această leze împroprietăriud pe ţărani a făcut şi o împroprivtă- 
hre — a ţărunilor — şi două exproprieri: a expropriat pe pro- prictarul nominal din domeniul său eminent, a expropriat pe ţărani insurăței din dreptul lor exp le | ( ectativ si a dat ţăranului dreptul 
ii î Pe Tâscumpără. Cu alte cuvinte legea din 1864 a făcut două 
bu raţiuui: a proprietăţii si n ţăranului. Ce garanţii a luat legea 

A
 

 



din 1864-.pentru conservarea proprietăţii țărănești? Ar fi trebuit 

1% în două garanţii: inalienabilitutea şi indivizibilitatea pămân- 

tului răscumpărat pentru ca să se împiedice pulverizarea lui. 

Leca din 1864 trebuiă să stabilească majoratul sau mino- 

ratul care a fost altădată în obiceiurile noastre. Din nenarocire legea 

din 1864 ma prevăzut decât inalienabilitatea care si dânsa in 

parte a dat xezultate rele cari a împiedicat pe cei harnici de a 

dobândi pământ. Mulţi din cei împroprietăriți numii au nzi decât 

două pogoane, iar marele număr, cum aut urătat mai sus, nu are 

nimic. Exproprierea se impune. 

Oportunitatea expropricrii a lost recunoscută. Dovadă toate 

discursurile pronunţate în parlament. Obiecţiunile — la prima 

vedere întemeiate — prezentate în formule clare și luminoase de 

d. P. P. Carp pentru a dovedi că exproprierea inferiorizeuză cone 

'diţia economică a ţăranului, au fost cu prisos respinse ca neînte- 

meiate, de doi parlamentari puternici: d-nii Tale Ionescu și "Pie 

tuleseu în discursurile ținute la Camera deputaţilor. Sa combătut 

exproprierea ca mijloc violent de a îshi pe om în munci pă i 

expropriă pe cineva din proprietatea să este uri ridică folousele 

muncei sale! 

Eroare, căci mai întâi exproprierea Bt 

Se dă despăzubire, Să vedem! adevărat să fie ca propritate ate 

-a origină munca? Se confundă: bunul, valoarea preelusă prin 

muucă cu dreptul de proprietate, Pământul util este limitat si nu 

poate fi totdeauna rezultatul muncii. liste de size neintemeiată 

şi” exugerută afirmaţia făcută de Spencer că în Ama amare pro 

prietate a fost luată dela nişte briganzi, cari stele tuse bela altii. 

Nu e mai putin adevărat că marei proprietate se ante: 

eiază totdeauna pe muncă personală. În Anii vechii con 

țiune juridică şi-a conservat toată valoarea Statul acolo a fus 

proprietarul absolut. Şi De nceastă ile si barat event 

pentru cauză de utilitate publică în aie re nizriveli ue 

numite Small 1foldinges nud AlMotmente Această coneepție ae 

chiuui drept publie englez a resistat tuturor AA e VA Pa 

pra proprietăţii individuale stabilite in aeevlul N : zl AR pa 

prietatea Statului nu este o ficțiune, este un NI apei 

lau consisrat multe legi engleze. Pe pănăntul isa ta part 

lur nu poate să niba un drept nt intine deeat pi 

colutu a unor terenuri (hobbmz ai te NA pr | a 

cipiu este că Statul are dreptul sai Inter Pr m 

ilează interesul societăți. N PI 

| dreptul Statului alee za Sr SARA 
i 

al Constituţiei din ra tar el 2 pir 

seva dela pet. Pere sata l- mg pie Te 

pet Pe dpi St 

cate cenfiscaţinne, 

„eg titi 

  

economică pericl 
pie 

In Lomiini: 

numai prin arte jo 

dată. Probă însăsă le 

si ea propricrile [acute la 

  

   

  

  
  

     



. 

372 

în. evoluţia economică agricolă. Dar Domnii nu expropriau? Este 
legendară generositatea lui Constantin Brâncoveanu faţă cu mâ-: 
năstirile şi bisericile, cu deosebire cu mânăstirea Horezul. 'Toate 
moşiile date erau ale lui? Nu: luă moşii ale partieularilor cu sau 
fără despăgubire, Dumnezeu ştie, și le da mânăstirilor. 

A. se vedea Cesar Boliac asupra lui Constantin Brancoveanu 
cărui i-a tăgădnit chiar dreptul de a se numi Brancoveanu și 
Basarab, de oarece nu eră din osul şi sângele Basarabilor şi Brân- 
covenilor. i 

Bălcescu, în studiul citat mai sus: Questions 6eonomiques des 
Principautâs Danubiennes, vorbind de drepturile ţăranilor face 
afirmația următoare sub formă de întrebare: „Oare boierii (adică . 
proprietarii au fost expropriaţi de veacuri de cele două treimi 
„ale moşiei ca măsură de utilitate publică? 

. Ne este indiferentă calitatea în virtutea căreia Statul expro- 
priază: ea proprietar eminent (cum eră altădată) sau ca putere 
suverană. El are acest drept şi nimeni nu il tăgădueşte. In această 
ordine de idei Dreptul publice este acelaşi în toate statele. 

In Prusia s'a făcut expropriere şi în interes poliție şi în in- 
teres economie. În Anglia unde marea proprietate are tradiţii pu- 
ternice şi se aseamănă în multe cu a noastră şi ca origină şi ca 
regim s'a făcut exproprierea în interes economie agricol. (v. cu 
deosebire legea din Aprilie 1908). In Italia există un proect de 
lege depus de Crispi în 1894, | 

-Seopul acestui proect este îndoit: a pune în valoare bunurile 
comunelor siciliane şi a instituţiilor de binefacere locale, a sti- 
mulă pe particularii proprietari a pune pământurile lor în valoare 
sau a le vinde. In Rusia asemenea sau făcut exproprieri. In Franţa, 
da, nu se vorbeşte de o aşă expropriere pentru că acolo regimul 
micii: proprietăţi este de drept comun. 

Cantemir în Descriptio Moldaviae ne spune că „ţăranii Sau 
silit cu strâmbătate să primească jugul supunerii“, 

- Dreptate li sa făcut, sunt acum 50 de ani. Dar luerurile sau 
schimbat: populaţia a crescut, numărul vitelor pe care sunt siliţi 
a le întreţine pentru a face agricultură sunt — după afirmaţia d-lui 
C. Georgescu —93%, pe când marea proprietate nu posedă decât 
1% din totalul vitelor; pământul s'a strâmtorat de tot, dispro- 
porţia între marea şi mica, proprietate este enormă; ei! atunci de 
ce să nu expropriem pentru cauză de utilitate publică agricolă? 

Ce?.prin faptul că legea dela 1864 a făcut pe ţăranul de altă- 
dată proprietar liber pe ce 'posedă, ţăranul cel nou n'are şi el dreptul să ceară să i se asigure dreptul la nutriment, la locuinţă 
ȘI asigurarea existenţei familiei lui, dacă plăteşie ce i se dă? 
i De ce rezistență? Este oare dreptul de proprietate intangibil şi inviolabil? Nu, căci tradiţia ţării este contra acestei intangibi- 
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lităţi. Este oare din partea marelui proprietar dragostea nemăr- 

pinită pentru pământ? Na, căci adevăratul amant al moşiei, cum 

ziceau Michelet şi Jon Brătianu într'o şedinţă de seară la Senat în 

iarna lui 1887 când se discută legea impozitului absenteiştilor, este 

ţăranul. 

Sa cerut în Senat cu multă stăruință de către unii, limi- 

tarea dreptului Statului de a face exproprierea. Cu alte cuvinte 

să se dea acum ce este de dat şi atât. O altă expropriere mai 

târziu să nu se poată face. Dorinţa aceasta de a face operă legis- 

lativă pentru eternitate sa mai arătat şi altă dată. Dacă la 1866 

Sa determinat în art. 19 din Constituţie cele trei cazuri de es- 

propriere pentru cauză de utilitate publică a fost toemai că se 

doreă să nu mai avem un al doilea 1864. Zadarnici! Au vrut Frau- 

cezii să nu se mai poată revizui Constituţia din 1848 şi totuşi au 

vupto după puţin timp. Nu putem jega generaţiunile viitoare; 

iar de le vom face lanțuri, le vor rupe. Copiii noştri ne vor ascultă, 

de vor voi ei dela ei, căci poruncă e zadarnică pentru viitor, : 

„696, Reforma politică şi electorală.— Principiul politie funda- 

mental al regimului parlamentar reprezentativ este votul. Dela 

caracterul ce i se recunoaşte, dela mecanismul electoral ce se al- 

cătuieşte, dela sinceritatea şi buna credinţă cu care se fac alege- 

vile depind fidelitatea reprezentaţiunei naţionale şi guvernele ce 

se formează. 

Legea elector 

funcţionat timp de 16 ani $ 

Intre altele i se impută cara 

torale restrânse, corupţiunea 
A 

ritului publice și a partidelor politice puternice. 

țiativa reorganizării electorale. 
, 

- Itemeiotorul democraţiei române, totdeauna revoluţionar, 

cum spunea el însăși prietenilor intimi, propunea: 2 impart e 

" alegătorilor după interese: rurale ȘI. urbane; 2) în inderea. coer 

giului electoral prin scăderea censului și a circumseripțiu e ta, 

torale, prin unirea a ivei judeţe cu votul sri! Senat; 4) mino- 

3) dreptul colegiului al 2-lea zuza) dee a o Cat atunci, 

ităţi x fie reprezentate. ALU xi 

Se în codus 0 0 Titeratură politică electorală pe care nu 0 

văz încă azi. 

La o cpocă cân ras 

litice, neaparținând nici unui partid, an 

înto broşură cu titlul „Chestiunea revizui 
i ru constitu- 

care am discutat cauzele falşificărei vezi ai os iune so- 

țional, caracterul votului: dacă este un rep i Lege. C0- 

_cială, sau şi una şi alta, diviziunea aleg o tă, ee 

legiile restrânse și colegiile întinse, corupti 

ală alcătuită în 1866 pe baza Constituţiunei a 

i sa văzut că fructele ei sunt rele. 

cterul său aristocratic, colegiile elec- 

Rosetti a luat ini- 

i “4 în vârtejul luptelor po- 

intrasem încă In vârtejul 1 | 

ae tid, am scris un studiu publicat 

i legii clectorale“ In. 

electorală, piedica la formarea Spi- . 
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„rect și prin delegaţie, 'origina Senatului, reprezentarea minorită- 
ților. Am combătut unele din propunerile lui Rosctti şi am propus 
formarea a două colegii cu scăderea censului: în colegiul I au 
drept la vot toţi accia cari plătesc un impozit fonciar de 42 lei pe 
an pentru imobile rurale sau urbane. Admitoam largi scutiri de 
cens pentru profesiunile liberale şi funcţionari. In colegiul al 
II-lea votează toţi acei cari plătesc către Stat orice dare directă. 
Cei ce ştiu carte votează direct. Cei ce nu știu carte votează prin 
delegaţie. Votul se dă prin bile. Senatorii se aleg de aceleaşi co- 
legii electorale cari votează şi la Cameră. ” 

„Se ştie că reforma electorală făcută a fost rezultatul unor 
- transacţiuni, aşă că s'a înscris din nou în Constituţia revizuită la 1884 un sistem electoral hibrid. Criticele ce i se adresează 

sunt mai aceleaşi: ca şi cele dela 1883-—1884. Le putem rezumă în următoarele puncte: 
1. Lipsa de spirit public; 
2. Corupţia electorală de jos în sus: alegătorii practicând pe do ut des ca să-şi dea votul mai cu seamă la colegiul restrâns peniru Cameră şi Senat, şi de sus în Jos: guvernul figădueşte şi „dă cinuri alegătorilor pentru a'i da votul sau a.nu veni la vot, dacă nu inspiră încredere; 
3. Lipsa de proporţionalitate în reprezentaţie: la 1.644.302 bărbaţi majori avem pentru Cameră 101.339 alegători direcţi la Cameră, aşă că pentru 100 bărbaţi avem 6, alegători. Iar la Senat avem 24.921 alegători, coeficient 1,5%; 
4, Țărănimea în marea ei majoritate, ea care formează te- meiul populațiunei şi este organul de muncă naţională agricolă e aproape exelus dela viaţa, de Stat. 
Cu un așă sistem zie adversarii radicali şi intransigenţi ai actualului sistem electoral, „lucrarea individuală“ este covârşi- toare, suorumi libertatea de acţiune a guvernului ce nu trebuie să se conducă decât de interesul public şi conştiinţa naţională, iar curentele de idei ce nu pot lueră decât cu ajutorul maselor electorale mari sunt împiedicate. - 
Ce să răspunde? — Ce nu se poate răspunde! Problema, elec: torală este o chestie veche. Sau scris din timpurile cele mai vechi mii de volume; legislaţia a v 

azi. Jar principiile, oh! 
și contra votului restr 
directivă te Pierzi în 
însă un puneţ luminos 
cuţiuni bazate pe fapte i 
depinde de răspunsul ce 
tului de vot, Votul est 
ideea de Sustiţie care e 

principiile sunt de o parte şi de alta, pentru 
âns și votului universal. Dacă n'ai o normă 
acest dedal de- infinită controversă. Este 
care te conduce în acest labirint de dis- 
storice şi precedente constituţionale. Totul 

e dai la întrebarea care este natura drep- 
e el un drept individual natural bazat pe 
ere imperios ca fiecare cetățean să fie au- 

ariat de acum cinci mii de ani până  



375 

tonom, stăpân pe el, să nu poată fi guvernat, — impus la bani 

şi la sânge — sau votul 6ste un drept social politie, cu care nu te 
nașşti, deci ţi-l conferă societatea în mijlocul cărcia trăeşti în ve- 
derca utilității sociale? Dacă răspunzi da la prima întrebare şi nu 

la a doua, concluzia este votul universal sau cel puţin colegiul 

unic. Dacă răspunzi nu la prima şi da la a doua, sau răspunzi da 

şi Ja una şi la alta atunci votul este un drept inegal, cum zicea 

Guizot, este o funcţiune socială. | " 

Şi dacă este așă alegătorii nu sunt egali, trebuie divizați 

pe categorii după semnele distinctive ale capacităţii lor în colegii 

electorale, mai multe sau două cel puţin. 

Semnele presumiive ale capacităţii electorale sunt averea şi 

inteligenţa unită cu experienţa. Averea dă prezumția că cel ce o 

are este legat de ordinea publică actuală care trebuie păstrată, 

Fa presupune oarecari calităţi morale şi politice. Inteligența te 

ajută să descoperi pe cei mai capabili, să judeci valoarea progra- 

melor pe cari se sprijină guvernele şi partidele ce sunt în luptă. 

Averea şi inteligența sunt cea mai puternică garanţie de conser- 

vare socială. De aceia conservatorii, în Franţa altă dată, şi acum 

la noi cer votul restrâns pentru proprietari și profesionişti. , 

La acest raţionament sufraziştii răspund invocând o a treia. 

forţă mai 'puternică decât forţa economică a averii şi forța T0- 

rală a inteligenţii: forţa politică a numărului din care cs Și pu- 

terea economică, averea şi inteligenţa. E , 

Numărul este grosul naţiunei, el plăteşte, el se bate, el sulori, 

el esie isvorul tuturor rezervelor şi al suveranităţii naţiona 2 

Aşă dar numărul alegătorilor trebuie convocat în colegiu -uni 

pentru a fi consultat. 
i ăr ăr i însuşi 

Raționamentul este capitos. In adevăr numărul prin cl înâ 

ă â i ităţile cari 

- nu.este o forţii, o valoare: cl nu valorează decât prin unităţile e: 

: : î -edirea determi- 
îl compun. Voi luă exemplul lui Spinosa, «N do capta zece 
nismului şi a liberului arbitru. Am în buzunar 

î i â iese de aceiaşi 

-piese de mărimea unui leu. Am în eci din stânga 10 piese accea 

mărime. Cele din stânga sunt de aramă, cele di 

« 

a 
“ «! decât cel din 

5 
tru or M MN M re 

ur. N UmMaY ul din stânga este de p 

dreapta. Dar valoarea în saz te le căci toţi suntem egali. 

dreapta. Mi se va zice valorile sunt egale că toti ciloz, dar i 

Egali da, în drept, pentru & invocă protecție i al funeţiunilor. 

“fapt nu în ce priveşte exercițiul dreptu o Aro. din Vrea 

- . există, şi uacă î .€ ui 

Căci, 'esalitatea de fapt 2 i *: ci am lungi pe alţii 

patul lui Procust în care an seuriă pe unii ȘI an 5 

ci « : . 

în numele egalității. 

Ă Rămâne de ales în ăi 

giului unie, alta colegiilor restrânse. „09 Ea si de 

cu drept cuvânt d. C 

| 
: cari „una cole- 

tre două imputări cart SC face una < Ie 

Colegiul unic este cum î 7 
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anarchia. Cu colegiul unie chestiunea individuală se înlătură iar 

ca consecinţă viaţa politică a oraşelor se stinge. Colesiile restrânse, 

la rândul lor dau o mare înrâurire influențelor locale așă că ele 

împiedică acţiunea guvernelor. Când numărul alegătorilor este 

restrâns alegerea este lipsită de viaţă şi de mişcare politică, nc- 

In organizarea socială toate instituţiile sunt eritieabile și 

prezintă aspecte de critică. 'Irebuie ales între două rele cel mai 

mie, Intre acţiunea individuală sau agitația locală şi tirania clu- 

bului politie central prefer, — est modus in rebus — pe cea 

dintâi. 

In sistemul colegiului unie dispare contactul pers sonal dintre 

alegător și ales. Dogma suveranităţii naţionale nu trebuie să fie 

o ficţiune ironică. Guvernul și puterea legiuitoare nu se exercită 

de cetăţeni personal și direct ci prin delegaţie prin mijlocul ale- 

gerilor. 

E adevărat că corpul electoral n'a “dat dovadă de o puternică 

rezistenţă. Totuşi opoziţiunea a găsit din când în când, ici şi co olo, 

un. punct de sprijin. Fi bine, cu sistemul colegiului unice ce tăţenii 

nu vor mai fi consultaţi, individual, nici chiar din trei patru ani 

în txei patru ani. De fapt se va puteă zice că guvernează cei de 

sus, militanţii iar cei de jos vor îi absorbiți în masele eleetorale: 

ce vor fi conduse de poliiiciani militanţi, 

Este adevărat că în multe State este admis sufragiul uni- 

versal sau colegiul unie cu corectivul sau fără reprezentanţii mi- 

norităţii şi cu votul plural (unii alegători au mai multe voturi 

decât alţii). Aceste exemple nu sunt edificative. Mai întâi ar tre- 

bui să ni se demonstre că acele State sunt mulţumite de o aşa o1- 
ganizaţie electorală, ceeace este foarte contestat. Astiei în Franţa 

cele mai distinse spirite critică sufragiul universal şi constată 

xeaua întrebuințare a lui. 
Dar orice ar fi cu Statele cari au sutragiul universal, chestia 

este dacă în România ar fi de folos. Iată ce contest. Celelalte State 
au oraşe mari și populaţie industrială; astiel că se poate reduce 

influenţa preponderantă a ţărănimei. Dar în România? La noi 
țărănimea fiind covârșitoare, cu colegiul unic votul orăşanului, 
profesionistului, marelui proprietar mar mai aveă nici 0 în- 
semnătate. 

Cu reducerea marei proprietăţi şi cu colegiul unice România 
ar deveni o ţară ţărănească, 

Iată principalele motive pentru cari rămâi credincios împăr- 
țirei alegătorilor în două colegii. 

Fivor ele despărțite pe categorii de interese urbane şi xu- 
vale deosebite? Nu. 

Această chestie a fost discutaţă în constituanta dela 1866, 

4 
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când sa propus împărțirea alegătorilor în două mari diviziuni: 

vuralii si urbanii, Procetul de lege electoral al guvernului pro- 

punea trei colegii: două rurale şi unul urban. Acest proiect a fost 

modificat de comisiunea parlamentară al cărui raportor eră Aris- 

tid Pascal. Comisiunea propunea colegiile de azi (cele patru reduse 

la 1884 la trei). La acest sistem se împotriveă Nicolae Ionescu care 

a şi depus la biurou amendamentul nrmător „Corpul electoral este . 

împărţit pe fiecare judeţ în două colegiuri: unul rural şi altul - 

urban“, I. C. Brătianu a combătut amendamentul propus pe mMo- 

live că sistemul. reprezentat prin colegiurile urbane şi rurale este 

un rest al feudalitătei contra căruia sc luptă toate partidele re- 

formiste liberale din Englitera ca să le desființeze“. Aluziune la 

burgurile putrede. În urma discursului lui Brătianu sa închis 

_discuţiunea şi s'a respins amendamentul d-lui N. Tonescu,. votân- 

du-se amestecul ruralilor cu urbanii. 
_ , 

Dar dacă voim conlucrarea politică la un loe a. întreget 

mase a poporului, aceasta nu va să zică că trebue să mergem la 

contopirea, la suprimarea unei categorii de cetăţeni (orășeni) prin 

alta (țărănimea cu mica proprietate sau cu cunoştinţa abeceda- 

rului). De aceia sunt pentru impiirțirea alegătorilor în două c0- 

legii: în primul votează alegătorii colegiului acestui şi ai celui 

de al doilea aşă cum sunt alcătuite azi. În cel de al doilea votează 

alegătorii colegiului al ieilea de azi, recunoscându-se dreptul ce o 

cu ştiinţă de carte (patru clase primare) a votă, direet. Şi fiind 

că aceste colegii sunt destul de numeroase, se poate organite e 

reprezentarea minorităţei prin mijlocul cel mai simplu al Yo u ui 

cumulativ: un alegător va Xota atâţia candidaţi cât i) cire e 

seripţia sa electorală putând ca unul din candidaţi să] înlocuiasc 

cu unul pe care: dejă îl votează. , TE 

Senatul român, după Constituţia noastră reper tă n a 

clasă socială ca Senatul englez, ci națiunea întreagă, - Di ca 

“să fie ales numai de un număr restrâns de alegători. ; i pierde 

sa de Corp ponderator, de conservator al tadițiune m i 

caracterul prin origina sa comună cu Camera epu condiţiilor 

în alcătuirea sa îi va aduce oareeari modificări supe A 

de eligibilitate, vârsta, cenzul, funcţiile sociale 0euD ii votează 

Numărul senatorilor se Ya mări. Aceleași Ci Numărul 

şi pentru Senat în acelaşi chiP însă mai puțin! sonă puii numiți 

acestora se va mări cu „an număr de senatori de drop Capul Sta- 

(în ntimăr foarte restrâns) pe un period de zece am tii jeprezeu- 

tului, după propunerea Consiliului de ministii tatile, cele două 

tând pe cale electivă corpuri constituite: md 
Ei tau, Aceste 

Mitropolii, consiliile generale judeţiene Curtea Ce e vor izbi pă- 

noi elemente ale Senatului vor fi stâncile de ui do spiritul de 

turile politice ale adversarilor; oamenii ce se CUC , 

-” partid. ia 
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$ IV. CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV. - 

„697. Art. 180. „Consiliul de stat cu atribuţiuni de. con: 
tencios administrativ nu se poate reînfiinţăe. Acest arlicol se 

“studiază în detaliu în dreptul administrativ ;. deocamdată reţi- 
nem că sar violă principiul separaţiunei puterilor când s'ar dă 
Consiliului de stat, carc-e o autoritate administrativă, dreptul 
da judecă chestiuni în care tot autoritatea administrativă 
figurează şi ca parte. Din redacţiunea art. 130 reiese prin ă 
contrario, că, Consiliul de stat fără atribuţiuni de contencios 
administrativ se poate reînfiinţă. Constituţiunea din 1866 eră 
maâi generală, și în art. 131 ziceă: „Consiliul de stat va în- - 
cetă de a există, îndată ce se va votă legea menită a pre- 
vede autoritatea chemată a-l înlocui în atribuţiunile sale“. 
Cari sunt acele atribuţiuni ale Consiliului de stat cari n'au 
caracter contencios? Sunt cu deosebire cele privitoare la 
alcătuirea proectelor de legi. Experienţa zilnică a dovedit 
că Adunările legiuitoare nu sunt tocmai apte pentru legis- 
laţiune. Animate de pasiuni polilice, ele alcătuesc! de multe 

„Sri legi de partid, şi sub impresiunea momentului volează 
amendamente obscure, nechibzuite; în. conlrazicere cu eco- 
nomia legei. De aceia şi art. 130 alin. b zice: „Se va putea 
înființa o comisiune permanentă, care nu va aveă alte atri- 

* buţiuni decât studiarea. şi elaborarea, proectelor de legi şi 
regulamentelor de administraţiune publică. 

| Prin -legea din 12 Iulie 1866 s'au împărţit diferitele 
atribuţiuni ale Consiliului de stat; “conflictele de atribuţiuni 
între autoritatea administrativă şi cea judecătorească se vor 
decide de Curtea de casaţie. CO e 

698. Contenciosul actelor administrative.— Contenciosul ac- 
telor administrative a, preocupat în timpul din upmă pe le--- 

"- gislatori noştai. Prin legea” din 1 Iulie 1905 s'a dat în atri- 
buţiunile Curţei de Casaţiune contenciosul pentru anularea 
actelor administrative făptuite de autorităţi abuzive sau prin 
care se refuză a se da curs unei cereri juste. Această.leg 
în vigoare până în 1910, când din cauza intereselor politice ale 
partidului liberal a fost suprimată pe motiv de inconstitu- 
ționalitate; particularul lezat nu mai aveă nici-un drept, nici-un 

ce a fost : 

A 
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recurs; actul administrativ oricât de ilegal sau monstruos, 
nu mai puteă fi atacat; se indică particularului procedura 
grea, târzie şi costisitoare a, justiţiei ordinare pentru cerere 

de daune, pentru care trebue o deosebită energie pentru a 
merge la capăt. Vrei de pildă să-ţi îngrădești sau să-ţi con- 
struești o casă, Iată un primar arbitrar, inconştient care sub 
pretext ilegal, îţi refuză autorizarea municipală. Eră greu de 
tot să te judeci pentru daune şi pentru dovedirea lor înaintea 
tribunalelor ordinare. Legea din 17 Februarie 1912 a Inaltei 
Curtei. de Casaţiune prevede în art. 31 că partea. vătămată 
printr'un act administrativ sau de autoritate, sau prin re- 
fuzul unei: administraţiuni de a da curs unei cereri legale, 

se va puteă, adresa autorităților administrative superioare, 

potrivit legilor speciale, ori de câte ori. va, avea interes. Re- 

cursul pe cale contencioasă înaintea Curţii de Casaţie nu îm- 

piedică autorităţile superioare de a statuă -asupra apelurilor 

şi recursurilor date prin lege. . e | 

Cererile în Casaţiune, care se vor judecă de secţiunea III a 

Tnaltei Curți, şi care vor fi primite pentru motivul de exces 

de putere, incompetinţă, denaturare a actelor, violare a legii 

sau a unui regulament şi greşită apreciaţiune a faptelor Şi 

numai în cazul când prin unul din actele enumerate prin 

acel articol sar violă un drept al recurentului, sunt ur- 

mătoarele: - 

a) Recursurile acelor care sar pretinde vatămaţi în 

drepturile lor printr'un act administrativ de autoritate făcut cu 

călcarea legei, precum şi recursurile în contra refuzului au- 

torităţilor administrative de a rezolvă 0 cerere relativă, la 

un. asemenea drept. 

-Se exceptă: 
Actele de guvernământ, adică măsurile luate pentru Ocro- 

tirea, unui interes general privitor la ordinea unui interes 

general privitor la ordinea publică, lo, siguranţa Statului in- 

ternă, sau externă, sau la alte cerinţe de ordine superioară, 

cum. ar fi: declararea stării de asediu, faptele de răsboi care 

ar rezultă dintr'o forţă majoră sau din necesităţile imediate 

ale luptei, executarea, şi interpretarea tratatelor şi conven- 

țiunilor diplomatice cu Statele străine, măsurile în potriva
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"epidemiilor, epizotiilor, inundaţiunilor, foametei, tulburărilor 
interne, extrădarea, străinilor, expulzarea lor şi altele de 
aceeaşi natură. 

Cu toate acestea, deciziunea de expulzare va puteă î 
atacată cu recurs, dar numai pentru eroare asupra calităţii 
de străin; . . 

0) Actele privitoare la exerciţiul tutelei administrative 
şi la controlul erarhic; 

c) Recursurile militarilor in potriva actelor autorităţilor 
militare superioare, însă numai în privinţa, decretelor de pu- 
nere la retragere şi numai pentru cuantumul de pensiuni. 

Curtea de Casaţiune admițând recursul va acordă re- 
curentului pensiunea gradului său, socotindu-l că ar fi înde- 
plinit maximul de ani de serviciu, fără ca, prin aceasta să-i 
se închide dreptul de daune, conf. art. 33 ; 

d) Recursul în contra. .refuzului judeţelor, comunelor 
sau altor stabilimente publice de a înscrie în bugetul lor o 
datorie constatată, prin titlul executoriu. | 

Pentru a. obține moditicarea unui buget comunal sau . 
judeţean pentru exerciţiul anului financiar imediat următor, 
cererea, de recurs va trebui să fie introdusă cel mal târziu 
până la 1 Fevruarie a anului în curs. Prin ofectul deciziunii 

„ creanța, va, putei fi urmărită asupra tuturor veniturilor sta- 
bilimentelor publice. ă ” 

Ce se înţelege prin stabiliment public? In expunerea, de 
motive a legei se arată că însemnează orice autoritate pu- 
blică învestită cu personalitate morală, cum de pildă: judeţ, 
comună, Cassa, Școalelor, Cassa dotaţiei oastei. Stabilimentele 
de utilitate publică însă, adică persoanele morale de drept 
public, create din iniţiativă particulară, pentru a, satisface un 
interes general, care nu fac parte din Administraţiunea ge- 
nerală a Statului şi nici nu sunt alimentate din venituri pu- 
publice, nu sunt supuşe dispoziţiunilor de mai sus. 

699. Hotărârile Casaţiei în materie de contencios. — In art. 63 
al legei Curţei de casaţiune se arată că hotărîrea, casaţiei, ad- 
miţând recursul unui act administrativ-de autoritate, nu anu-' 
lează acest act, arată numai că actul este ilegal faţă de re- 

. 
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curent şi invită autoritatea administrativă să satisfacă cere- 
rea, să desființeze sau să morlifice actul. | 

Deciziunea Curţii se comunică, prin Corpul portăreilor 

sau prin acela care îi ţine locul administraţiunii, personal 
capului acelei administraţiuni, precum şi personal fiecărui 
consilier judeţian sau comunal, în caz când actul” emană 

dela, asemenea consilii şi dacă în interval de 30 zile dela co- 

municare, nu se dă nici o urmare deciziunii, Curtea, după 

cererea; recurentului, prin simplă petiție și fără laxă de re- 

curs, va cită de urgenţă în-eamera de consiliu pe recurent 

şi pe administraţie şi va condamna administraţiunea ca să; 

“plătească, recurentului daune de cel puţin 200 lei de ficeare 

zi de întârziere cu începere dela expirarea celor 3 zile ară- în 

tate mai sus. _ | | [i 

-. Aceste daune vor fi cu titlul. definitiv şi nu vor» puteă | 

fi reduse. | a 
Administraţiunea care ar plăti asemenea daune are 1 

_eurs în contra administratorilor sau consilierilor reclamanţi,: | 

pe lângă administratorii cari cad sub legca responsabilităţi ) ii 

o ministeriale în care au exercitat funcțiunea. E: 

- In caz. de, încetare de funcţiune deciziunea sc va co- | 

munica noului administrator, care va avea 30 zile pentru a 

execută deciziunea. După trecerea acestui termen capul iul- 

ministraţiunii va rămâne răspunzător către administraţie / 

conform prescripțiunile de mai sus. o - 

Funcţionarul inamovibil sau stabil numit în mod legal 

care ur fi înlocuit sau pus la retragere În contra legii, ob- 

ţinând admiterea recursului său, păstrează pănă Ja reinte- 

orarea în funcţiune de către autoritatea competintă loa, / | 

gradul și vechimea ce avea înainte de a fi inlocuit, mutat. . 

sau pus la retragere. 

Daunele curg del 

       
era nea 

  

  
  

a termenul sus nenţionat, atât în cazul   A când funcţionarului inamovibil înlocuit, mutat sau pus Li 

NN „-. „vetragere În mod ilegal i sc refuză leafa, cât și atunci câl E 

pi la, prima . vacanţă el nu ar fi reintegrat în funcțiunea ce a | 

Si E ocupat. In acest caz dat ele vor, curge d, ziua când | 

N - funcțiunea. deveriită-vacală a fost numit_un î i 

Pe n o re rasabune «a |  
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ministrativă au şi dânsele efect numai între prigonitoa- 
rele pării. | 

Prin urmare în înţelesul legiuitorului şi după rigoarea 
textului. acestei legi poate face recurs oricine e atacat în 
orice drept al său, de orice natură printr'un act administra- 
tiv, decret, decizie, ordonanţă sau regulament. | 

| 700. Actele de autoritate, de gestiune şi de guvernământ. — 
Legea însă făcând o distincţiune între diferitele acte ale auto- 
rității, exclude din prevederile sale, actele de guvernământ, 
pe care le consideră ca acte absolut indispensabile pentru si- 
guranța Statului, le sustrage astfel jurisdicţiunii stabilite, şi le 
lasă la, răspunderea, politică a Parlamentului şi opiniunii. Le- 
giuitorul se fereşte să dea şi în expunerea de motive o defi- 
niţiune actelor de guvernământ şi face numai enumărarea 
lor, ezempli gratie. EI nu face -distincţiuni între actele ad- 
ministrative de autoritate şi cele de gestiune; nu are:în ve-: 
dere decât actele administrative de autoritate câre produc 
an efect juridic, adică, câre ating „actualitatea un drept sau . 
pot să producă în viitor asemenea efecte“ ID. 

Sustrăgând controlului jurisdicţional actele de guver- 
nământ legiuitorul s'a pus în acord cu teoriile Statului; în- 
tradevăr legea fiind conformă cu voinţa electivă a Statului, 
şi fiind expresia dreptului, ordonanța, decretul, : decizia, cir- 
culară sâu regulamentul trebue să fie în acord cu legea. 
Magistraţii examinează întrucât în raporturile publice din-' 
tre individ şi detentorii puterii publice aceştia s'au confor- 
mat dispoziţiunilor legii, evitând bineînţeles, a.se preocupă 
de acele acte ale puterii executive care sunt făcute întrun 
interes politic. Şi înţelegem prin politică, arta de a conduce 
Statul pentru îndeplinirea scopului său; act de guvernă- 
mănt nu poate să fie îndreptăţit prin interesul ce-l are gu- 
vernul de a se menţine la putere, care, lesne poate fi trecut 
Sub teoria raţiunei de Stat; de aceea legiuitorul enumără o 
parte din ele în mod indicativ. şi analogic. Sistemul nostru : 

avantagiu, acela al plenitudini. de juridic- 
juridic mai are un 
(iune şi, Caşaţia poate 'să judece şisîn fond o cerere, în cazul PP : _ : £ a : .. . 
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când administratul se plânge că administraţia refuză să dea 
soluţiune unei cereri legale. Injoncţiunea. Casaţiei poate să 
determine o hotărire administrativă. . 

Casaţia are cădere să cerceteze pricina şi în fond şi să 
vadă dacă agentul administrativ în exercitarea autorităţii 

sale n'a depăşit limitele ce-i sunt determinate prin lege, sau, 

aplicând legea nu s'a făcut culpabil de deturnare de putere. 

Dacă legea dă, de pildă dreptul unui Primar să închidă un 

stabiliment pentru motive de higienă şi salubritate publică, 

nu însemnează că Primarul poate să declare insalubru orice 

stabiliment, în mod discretionar; Casaţia poate să, cerceteze 

dacă. întradevăr stabilimentul este insalubru; dacă faptele , 

în sine 'nu sunt denaturate sau greșit interpretate; ar fi 

foarte periculos, dacă agentul administrativ abuziv şi de rea 

credinţă, ar pute. să conteste Casaţiei, dreptul de a cxamină 

actul său samavolnic, susținând că a indeplinit formalităţile 

şi procedura, legală; art. 33 din legea Casaţiei arată că cu 

ocaziunea, judecării recursurilor în materie de contencios 

administrativ „când Curtea va aveă necesitate de proceduri 

preparatorii, ce le va puteă face prin Comisiuni rogatorii 

date la Tribunale și Curți de apel sau prin delegaţiunea unui 

membru€. Astfel încetul cu încetul o: mulţime de acte care 

în secolul trecut erau acte -discreţionare şi de bunul plac; 

astăzi sunt supuse controlului Contenciosului administrativ, 

care este într'un fel, după cum spune Iauriou !) o juridic- 

ţiune pretoriană care crează dreptul făcându-l să pătrundă 

în noi regiuni. Legiuitorul a scăpat din vedere să treacă 

printre motivele de recurs şi deturnarea de drepturi, care, 

ară întinsă Când agentul 

administrativ uzează de puterea sa, discreţionară pentru un 

motiv altul de cât acela pentru care puterea la fost incre- 

dințată, avem deturnare de putere. Astfel: poliţia este in 

vestită, cu autoritate publică numai în scopul de a păzi o 

dinea. Nar putea de pildă poliţia să execute dispoziţiunile 

financiare sau fiscale. | ” 

0 Hauriou î Ed. VI, pg. 88; E Laferriăro: 
. . . * [i 

') Hauriou M. Droit administra Duguit PElat, les gouvernants el 
Trailă de la juridiction administrative; 

„les agents. 
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__ Recursul. în această materie se declară' la grefa Curţii, 

instanţa neputând fi, spune Curtea noastră supremă 1), din 
cauza, caracterului și excepţional, în nici-un alt mod sezizată 
şi. deci nici. prin declinator. de. competinţă venit dela alte in- 
stanţe administrative sau juddcătoreşti.. | 

„Potrivit art. 33 daunele interese care ar puteă izvorâ. 
din asemenea acte sau fapte, se vor cere de către cei inte- | 
resați de la Curtea de apel în circumscripţiunea căreia s'a 
indeplinit .actul administrativ atacat oricare ar fi valoarea 
acestor daune. Aceste cereri se .vor judecă de urgenţă şi cu 
precădere. In contra acestor deciziuni partea nemulțumită. 
va. avea -drept.-de recurs în Casaţiune în termenul şi for- 
mele ordinare. N 

701, Dispoziţiuni tranzitorii. —Titlul VIII conţine dispoziţiuni 
transitorii și suplimentare. Art. 129 zice: „Din ziua punerei 
în vigoare a constituţiunei de faţă sunt abrogate toate. dis- 
poziţiunile din legi, decrete, regulamente şi acte contrarii cu 
cele așezate de ea“. Art. 129 e o dispoziţiune superfluă; prin- 
cipiul că constituţiunea. abroagă toate legile şi regulamentele 

contrarii ei, este aşă de banal, că n'aveă nevoe să mai fie 
înscris într'un text expres. | 

"Mai toate dezideratele legiuitorului Constituant s'au adus 
la îndeplinire în opera de legiferare a, ultimei epoce de li- 
nişte. Și anume: Ma | | 

Art. '130 mai coprinde şi dispoziţiunile . următoare: 
„Curtea de Casaţie se va rosti ca şi în trecut asupra con- 
flictelor de atribuţiuni...... 

Se vor puteă înfiinţă sub-secretari de stat. Ei vor puteă. 
luă, parte la desbaterile corpurilor legiuitoare sub responsa- 
bilitatea miniştrilor“. Aceste: dispoziţiuni le - vom studiă în 
dreptul administrativ. 

Art. 131 stabileşte oarecari desiderate: . 
- „Se. vor face în cel mai scurt timp legi speciale pri- 
vitoare la obiectele următoare: 

i. Asupra, descentralizărei administrative 2), ini ala , 

1) Cas, III decizia, no.. 2% din 26 Ianuarie 1915.. 
2 . papă Si -. . i ş 1 ț ) La noi nu. există încă alcătuirea, engleză de selfgovernment şi 

nu poale există o complectă descentralizare teritorială, pe judeţe, de . 

Y! 

    
i 
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"9. Asupra responsabilităţei miniştrilor şi celorlalţi agenţi 

ai puterei esecutive”). 
n 

3. Asupra măsurilor mai -nemerite pentru a stăvili 

abusul cumului?). “ o 

Nu intră în-dispoziţiunile legei cumulului funcțiunile 

elective; nu intră nici acele funcțiuni care nu sunt conferite 

prin decret regal dela stabilimentele publice. Calitatea de 

membru într'un Consiliu de administraţiune nu e funcţiune, 

totuşi miniştrii şi militarii. activi nu pot figură “în acele 

consilii. Legea creează o categorie de excepţiuni. | 

4. Asupra modificărei Jegei pensiunilor *)- 

pildă din cauza slabelor resurse pe. care judeţele le au şi cu care n'ar 

puteă, surveni la nevoile publice. De aceea autoritatea centrală trebue. 

ie de şcoală, cull, armată, drumuri, 

  

să fie mereu prezentă în materi 

spitale, etc. | 
, a 

1) Legea asupra vesponsabilităţii ministeriale din 2 Mai 1879; în 

privinţa răspunderi celorbalţi agenţi ai puteri executive constatăm că 

_nu avem o legislaţie întocmită; afară de dispoziţiunile vagi și greu de 

aplicat ale Codului penal, cetăţenii sunt adeseori vexaţi în drepturile 

lor, de către agenţii executivi fără putinţa de reacțiune. Apelul erarhic 

este întotdauna ineficace, întrucât şi șefii acoperă adeseori turpitudinelo 

subalternilor. Pedepsele prescrise în legile organice ale dcosebilelor 

servicii se aplică cu cea mai mare greutate și numai în cazurile ci 

i ă i i inoură garanţie a Conten- 

nu primează protecţiunea sau interesul. Sing 8 lie a Co - 

u : 
ţa este incă ezilantă 

ciosului ' administrativ, este recentă şi jurispruden 

it: 
| funcţi i ublice 

2) Legea asupra cumulului în funcțiunile P: i 

cu modificările din & Iulie 1891, arată că nimeni nu poale A tnvoei 

decât cu o singură funcţiune retribuită de Stat, județ sa ie pr 

de stabilimente publice şi de credit puse sub controlul Statu . 

diurnă i ltă indemnizare. 
E SI 

m Avea următoarele legi precum şi diferile modificări ultorioci o 

din! 4912: Legea generală de pensiuni din 23 Februarie 40 e odit. 

1906 şi 27 Martie: 1909). Res. acestei legi (23 Ap . a lirei a 

unei: meseriașilor civili din avmală (22 Febr. 19 7). “ a ile pen 

siunilor (8 Martie 1907). Legea generală de pensiuni ( arte avant 

art. 27). Aplicarea legei caselor de pensiuni județene, co mes tru 

(Reg. 17 Dec. 1902 cu mod. 1903). Aplicarea legei De or ei 

funcţionarea Eforiei spitalelor civile (Reg. 2 Sept. aş e lege 

pensiunilor funcționarilor Epitropiet. Casei Sf. SP Ș 

a personalului inferior al Ministerului. 

cembrie 1902). Legea de pensiuni 
a funeți- 

agriculturei : Domeniilor (L. 25 Iunie 1906). Casa de pensiuni « func] 

din 1 lulie 1890, 

  p
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5. Asupra condiţiunilor de admisibilitate și de înaintare 
în funcțiunile administraţiunei publice 1). 
„- 6. Asupra dezvoltărei căilor de comunicaţiune 2). 

7. Asupra exploatărei minelor Și pădurilor?). 

  

>
 onarilor jude(eni şi comunali (L. 26 Februarie 1897). Casa de ajutor a jandar. rurali (L. 1 Martie 1906 Reg. acestei legi (R. 15 Martie 1906), "Mod, art. 52 din legea generală de pensiuni. (L. 1 Iunie, 1906). Casa de ] serviciu a oamenilor de serviciu din Ad. financiară, Stat şi Corp. legiui- toare (L. 18 Martie 1907) Desfinţarea taxei de 5*/, asupra lor (L. 1 Iulie | 1891). Ailitare (L. 1'lulie 1889 cu mod. 1897). Aililarilor rămaşi infirmi - ! pe limp de războiu (L. 8 Aprilie 1894). Avem apoi o seric de legi care „ organizează diferite case de. ajutor şi pensiuni a funcţionarilor diferitelor administraţiuni publice. «i. ago e 

Ă 1) Mai' toate serviciild publice,- atât cele ale Statului, cât şi cele judeţene și comunale au actualmente legi şi regulamente organice care determină chipul cum se recrutează personalul, cum funcţionează, şi normele erarhiei. Este cu neputinţă a, enunță măcar aici întreaga, serie a tutulor acestor legi și regulamente. În tot cazul sar impune pretutindeni oarecare stabilitate a funcţionarilor, care deşi numiţi prin protecţiuni politice și prin diferite intrigi, dar odată numiţi ei se pot - dezbrăcă, de pasiunile lor politice și pot servi numai serviciul publice care li sa încredinţat. o 
) Legea pentru drumuri (11 Februarie 1906); Hegulamentul acestei * legi (27 Mai 1906); Zegea exploatării Căilor ferate (19 Martie 1883) cu modif. din 6 Februarie 1899.. Avem apoi: L. 18 Martie 1556 (cu modif. din 1894; 7. 28 Martie 1900; L. 19 lunudrie 1906, etc. 3) Legea din 21 Aprilie 1893 (cu mod. 1900). Regul. acestei legei din : 10 Mai 1895 (cu mod, 1903). Mod. art. 13. 7. 23 Februarie 1906. Munca minorilor și a femeilor. (L. 22 Februarie 1906). Regul. acestei legi. (BR. 11 August1906). Poliţie minieră pentru exploatat petrol (R. 10 Octombrie 1906)- D. 10 Iunie 1910. Legile petrolifere: Fond de asigurare a instalațiunilor din Constanţa (L.-18 Martie 1906. Bazele exploal. “instalaţiunilor din Cons- 

tanța (D. 5 Iunie 1904). Măsuri de apărare sănătăţii publice (R..21 Octom- brie 1899. Petroleul depe moșiile statului, acordarea dreptului de al căută şi exploata (R. 20 Aprilie 1900 cu mod. 1901). Respingerea cererilor de concesii (L. 21 Iunie” 1995). De pe proprietăţile particulare, consolidarea dreptului de exploatare (L. 9 Mai.1904). Reg. acestei legi (R. 9 Mai 190% | Cu Mod. 1905). Exploatarea petrolului pe moșiile Eforiei Spitalelor civile (a (R. 7 Iulie 1905 cu mod. 16 Qet, 1905). Fabricațiunea şi vânzarea produ- selor. distilafiunii lui (R. 5 Decembrie 1892 cu mod. 1906). Poliţie mineră 
îi, u etploalare (R. 10 Oct. 1906). Terenuri, concesiunea lor (L. 23 Ianua- petrole ud; vetroleu Reg. :acestei legi (R. 9 prilie 1906). Zaza asupra 1906), Coana (L, 1 Febr. 1900 cu mod. 1901). Taxa: (L. 3 Iunie 

“tea terenurilor petrolifere (L. 28 Ian. 1906). Reg. acestei 

1
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S. Asupra, fluviilor şi râurilor navigabile sau flotabile!). 
9. Asupra, arganizaţiunei armatei, drepturilor de inain- 

tare, de retragere şi asupra diferitelor poziţiuni ale ofițerilor?). 

10. Asupra, justiţiei militare. 
Se vor revizui toate codicele şi legile existente spre a 

se pune în armoniă cu constituţiunea de faţă“. 

702. Art. 132 revine asupra unei chestiuni pe care în fun- 

'damentul şi raţiunea ci am tratăto dejă la art. 20. EI zice: 

legi (din 9 Aprilie 1906 Contract de concesiune, Impărțirea” consumului 

anual de petrol pe baza puterii de producere a distileriilor (J. 11 Iunie 

1908). Impărțirea consumului tolal de petroleu lampant între distileriile 

din țară (L. 12 Aprilie 1908). Darea în exploalare a terenurilor pelroli- 

fere depe proprietățile Statului (L. 18 Aprilie 1909). Sondajul hidraulic la 

exploatările de petrol (R. 12 Febr. 1906. 

Codul silvic (L. 2% Iunie 1881) (eu mod. 1896). Idem, (L. 9 Aprilie 

1910). Formarea unui fond «e punere în valoare a pădurilor domeniale 

(L. 17 Mai 1892). Formarea unui fond de punere în valoare a pădurilor 

Statului (LL. 16 Mai 1900). Pădure supusă regimului silvic (R. 16 Aprilie 

1885).. Circulurea JMinist. de agric. călre agenţii silvici pentru aplicarea 

legei Codului silvic din 1 Mai 1910. Serviciu silvic. Căsa pădurilor (L. 30 

Martie 1910). Impărțirea pădurilor Dobrogei. în 10 ocoale silvice (D. 18 

Mai 1910). Scoala de silvicultură dela Brăneşti (L. 29 Aug. 1901). Numirea 

profesorilor şi niaeştrilor (L. 22 Febr. 1904). Reg. acestei legi (R. 21 

Martie 1910). - _ 

- 1) Navigaţiunea, fluvială şi maritimă, (L. 9 Ian. 1588). inel 

:) Organizarea armatei este cuprinsă în următoarele principo'e 

legi: Administrația armatei (L. 29 Februar. 1900). „Asigurarea [uragii o 

contra incendiului (R. 10 Septemvrie 1906). Atribuţiunile medicilor auzi- 

liari (R. 7 Oct. 1895), Ezamenul de capacitate pentru gradul de maior 

(N. 4 Iunie 1900). Inaintarea membrilor familiei: regale (L.. 22 Decomy! ie 

1892). Inaintarea în armată (L. 5 Martie 1906); Reg. acestei legi a = 

Mai 1906). Ordinea de Lălae (Deer. 30 Mai 1903). Organizarea a ( i 

Iulie 1868) (cu mod. 1900). Organizarea comandamentelor (LL. unic. 

1882 (cu m. 1903). Comandamentul ei (Mod. art. 9 al]. IL e 

1907). Organizarea serviciului sanitar (L. 7 Apr. 1900) n 20) dai 1906) 

delor inferioare (L. 5 Martie 1900). BRegul. acestei legi d i L 5 Martie 

Recrutare. Mod. art. 74 (D. 30 Mai 1906). Recrutarea armatei (+ 5 
i i7 ilie 

7 
odif, art. 2, 68, 74 şi 76 (L- 14 Apri 

1870 cu. mod: 1900), Leda a m cu diferite modificări. Pensiunea 

1905). Reg. acestei legi; (10 Junie E pita 

aia don civili din armată (L. 22 Febr. 1907). Serviciu i iii 

bacalaureaţilor (BR. 31 Dec. 1897). Serviciul de Statemojer Li Me ) 

Reg. acestei legi (23 Noembrie 1899). Solda (L. 13 Mar “o. 

  
  

   



Pământurile foştilor clăcași, ale insurățeilor, şi ale lo- 
cuitorilor cari au cumpărat sau vor cumpără în loturi mici 
proprietăţi de ale Statului, sunt şi vor. fi inalienabile în timp 
de 32 ani, cu începere delâ promulgarea acestei legi. 

l.oenitorilor însă coprinşi în raza vreunei comune ur- 
bane, se va putea acordă prin legi speciale facultatea de a în- 
străină locurile lor de casă. 

Inalienabilitatea se aplică şi la pământurile vândute de 
Stat în loturi mici în Partea României de peste Dunăre. 

Schimburile de pământ contra pământ nu intră în pro- 
hibiţiunea legei de faţă. | 

Schimburile pământurilor de care e vorba în acest ar- 
ticol nu se vor puteă face decât contra altor. pământuri de aceeaşi întindere şi calitate, | | 

Noul articol 132 rezolvă patru chestiuni: - 
1. Întinderea principiului inalienabilităţii la pământu- 

rile vândute“ de Stat în loturi mici în partea României peste Dunăre; 
2. Prelungirea inalienablităţei în timp de 32 de ani cu 

începere dela promulgarea legei care a revizuit art. 132 cel 
vechi. Această dispoziţie este supusă unei alte noi revizuiri 
de oarece cei 32 de ani sunt în ajun de a expiră; ” 

5. În alineatul final se permit schimburile de pământ contra pământ; 
Legea din 1S64 nu prevedea posibilitatea schimbului, de 

aci controversa. Legea interpretativă din Februarie 1879 per- miteă formal schimbul numai în cazul anulărilor sau a reven- diciirilor locurilor rurale pe care se găseau construeţiuni, De unde sta conchis la prohibiţiunea. schimbului în alte cazuri: 
4. Sunt comune cari la 1864 erau rurale, dar cari mai tărziu au devenit urbane sau prin estensiune au intrat în raza oriselur, Locuitorii împroprietăriți în asemenea comune pot instreină acele locuri, de oarece au încetat de a fi ru -ale? 
Inainte de revizuirea articolului 133 devenit articolul 152 actual, chestiunea eră controversată. Negativa eră consa- 

erati de jurisprundenţă Articolul 132 cel nou a făcut contro- Vera, A rămas o altă controversă, Alineatul al doilea al nou- 
lui articol 1232 este el cu efeet retroactiv, Cu alte cuvinte o 
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lege de autorizare poate ca validă şi înstreinările fiicute sub 
„imperiul vechiului articol 133? Chestia s'a discutat cu privire 

la comuna Drăgăşani; În Cameră la 1S$5 am propus o lege 
interpretativă în sensul afirmativei. 

Asupra chestiunei de a se şti dacă dispoziţia alineatului 

final al art. 132 cel nou permite schimbul numai între pi- 

mânturi rurale, sau si schimbul între pământ rural şi neru- 

ral Sa ivit controversă. Curtea din Craiova (decizia No, 20 

din 1897) a judecat că alineatul final al art. 192 are în vedere 

numai pământurile rurale căci un pământ nerural nu poate 

deveni inalienabil. Inalta Curte de Casaţie (Buletin Io, 

p. 359) a casat această decizie de oarece textul constituțional 

nu face nici o distincţie, 

Chestia însă după cât ştiu n'a fost rezolvata în Secţiuni 

unite, 

CONSTITUȚIA IN DOBROGEA 

703. Dispoziţiunile acestei constituţiuni se vor pute aplice 

prin legi speciale şi în partea României de peste Dunăre. 

In articolul adiţional regăsim faimoasa discuţiune de care 

am vorbit altădată, dacă libertăţile trebuese date mai dinainte 

unui popor ne preparat la dânsele, or dacă nu e mai bine 

„să lo dăm în măsură cu proba pe care 0 [ace să stie Să uzezr 

de dânsele, că simte necesitatea lor. După cum i văzul 

însă Românilor din Dobrogea veche li Sau acordat drepturi 

politice. Au rămas sub imperiul acestui articol adiţional pro 

vinciile anexate dela Bulgari 1913, judeţele Caliacra și Du- 

vostorul. 

SFÂRŞIT. 
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