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"de -constringer 
- esa -mai mare parte, de cât o expunere a -regulelor trase din experienţă, 

- regule necesare pentru 0 mai bună lămurire și orientare, pentru o.mai- 

Dreptul istoric şi dreptul pur. 

-- Realisărea simetriei și a armoniei în ordinea: morală, după modelul 

îi admirabilei simetrii şi armonii în ordinea naturei, atârnă esențialmente de 

“ Ja stăpânirea de sine, de la, spiritul de jerttire, de: la abnegarea 6menilor, 

"“ae la zelul lor pasionat pentru bine, pentru irumos, pentru adevăr, pentru 

drept 1). A | | .. ae 

“Acestă. armonie universală a intereselor, acest ideal la 'care aspiră 

omul pertect așa cum il presupune ideia platonică, este-şi va rămâne un 
"problem: e . 

Intre meni sunt, disonanţe, lupte, rivalități, neînţelegeri, - Lăsaţi la 

“ „propria lor impulsiune, ei ne. întăţişeză, în viaţa lor. privată, în alegeri, 

în parlament, în presă, spectăcolul extremelor celor: mai pasionate. “ 

Așa. fiind! împrejurările, e evident că avem trebuință de îriul legilor; 

i. exteridre, de resursa, sciinţei dreptului, care nu este, în. 

bună distribuire a inaterialului moștenit ' de ordine și de jurisprudență 

uniformă şi progresivă. = : e n 

___. Pietatea religiosă era principiul acestei jurisprudenţe 2) ; obiceiurile - 

și recepţiunea dreptului roman, basa şi îundamentul ei. Aia 

-_- Legile civile exercitară asupra aiacerilor omenesci o influenţă exte- 

ridră ;chreştinismul. produse -o- schimbare internă “și morală a 6menilor,. 

-.. „Ordinea morală însufleţită de pietatea. universală făcea impresiunea . 

unui mecanism admirabil prin simplicitatea sa' ingeni6să. “> : 

  

-1) Omenit ar trebui-să se- hotărască a face aceste jerife; Interesul lor bine înţeles 

cere aceasta, Profeţia lui Zlerdert Spencer, consistând în a dice, că antagonismul de 

Ia astă-d! între. individ şi 'mijlocul social va face în cele din urmă loc equilibrului durabil 

„al egoismulul şi al simpatief, este pâte o profeție exactă, Dar să înlăturăm orl-ce joc 

_de cuvinte; resultatul final va fi o jertfă, şi nu un calcul jidcvesc de interese, Jertfind 

interesul momentului, care e real, sensibil, pipăit, în profitul armoniei generale a inte- 

reselor, care ne asigureză tant bien que mal. viitorul, adică în profitul unui - interes 

viitor: ipotelic (dăcă vom. trăi, dacă nu va interveni un cataclism), vom da printr'acesta 

dovadă că suntem capabili'de o abnegare aprope absolută. Interesul şiitor material 

este tot aşa de puţin palpabil ca” şi interesul viitor spiritual, cu care: ne  consol6ză 

“biserica. -: 
2) V. “Trendelenburg, Naturrechd, edit. 11, pagina 110 scq., $ Î8, No. 4. 
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Centrurile locale, grupate armonic în jurul. bisericei și al Corânei 

se apropiară şi se depărtară de aceste centruri în puterea “unei legi 

naturale, anal6gă' legii de gravitaţiune şi de atracţiune. Li 
“'Tradiţiunile dreptului se respectară .cu pietate, religiositate, ve- 

neraţiune. SI ca - - 
Legiștii austeri, învățații pătrunşi adânc: de ideal, veghiară ca Gmenii 

să'și îndeplinâscă cu sfinţenie: “datoriile :). corespundătore cu drepturile 

lor (dreptul de personalitate, de proprietate, 'de ereditate), fără de care 

aceste drepturi, n'ar îi fost de cât atâtea pretexte, sofisme, arguţii. Am 

putea dice, un sistem de planete însufieţite cari determinară. fluxul și 
refluxul mişcărilor sociale. E . or 

„ “Dar: pietatea degeneră în cele din urmă în” bigotism, în ipocrisie, și 
"centralisarea, aliată cu aceste viţiuri domnitâre, isbi cu o mână brutală 

-- rădăcinele incomparabilei evoluţiuni sociale ce venim a descrie. i 
Sciinţa dreptului deveni, .sub presiunea acestei :centrulisări, păgu- 

bit6re, obscură, machiavelică, misteri6să, inestricabilă. 
“Acest extrem defe nascere unui alt extrem: revoluțiunii, Abyssus 

abissum.învocat !* e: i 
” Pietatea dispăru, şi apoteosa bunului. simţ îi luă locul. - ME 
“Disonanţele sociale — acestea erai: noul credo — se vor resolva, 

„ca printe'un- farmec, înti”o- armonie durabilă prin -deelaraţiunea dreptu-. 
rilor omului, prin o tiormulare clară, precisă, evidentă, accesibilă minţei 
vulgare, a principiilor. de drept și de: rațiune. | 

Teoria dreptului părea, a. fi. ca o. atmosteră 'de care ori-cine se pote 
"bucura, fără să fie: trebuinţă pentru acest sfirșit de studii preliminare, 

- de cunoseințe, întinse, de -vre-o consultaţiune cu .legiştii protesionali. ” 
Practica şi, teoria . dreptului era ca o monedă curentă care putea 

să trecă ușor din mână în mână. î - A e 
, Legea iranceză din.8 brumaite anul. II, resumă tâLă procedura civilă 
în 17 articole! -:- Eee - i . - 

“Care era resultatul? - . | 
Ă Invasiunea societăţii în. domeniul 
inspăimântătoi, tâte .basele ordinei. Vi 
un preţ. Credinţa generala era că 

dreptului răsturna, ca un cutremur - 
a ntutea personală nu mai avea nici 

su idealul 'se p6te realisa îmediat printrun 
Simplu. tour a passe-passe. al logicei pure, fără. să fie trebuinţă pentru 

rit de vre-o iertiă din.partea Gmenilor. 'Toţi afişară părerea lor ca o epocalipsă a adevărului. Confusiunea era înspăimântătâre. 
sciințelor oxacle moematică, care a produs resultate evidente în domeniul Dreptului FĂ ei Ovosea, într'adevăr, dacă o aplicăm în domeniul 

de atâtea alte dificulta „iStorie. dat de pasiunile, de _viţiile Gmenilor şi Sciinţa dreptului A cari. stai în calea desvăluirei adevărului; NI adică a unei intel: eparte de a îi produsul unei “înteligențe pure, * e genţe neinfluenţate de: imprejurările înconjurătâre, nu 

eentrmiarea Cola Pt dclipo în momentul de a realiarea ta este ce penny tea te jr eg Ari om 3, der, propritari Gai avut îceue că ilor ieecib: [în & VI, No. 98 şi 99). Dar, ca să ajungem În ue ia € p talurilo > trebue să e i eclă 
i i 

ap! T | T sp m cu sfinţenie tradiţiunile dreptului, căcl logica Ă 
4 
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- 

este de cât un mijloc, un auxiliar, un expedient pentru îndreptarea mate- | 

“ zialului istoric dat spre ideal. 

Incercările dar de, a se forma un drept pur, după analogia mate-. 

_maticei pure, nu reuşiră de cât într'o măsură minimă. 

Maxiniele metodei juridice sunt ca maximele metodei” matematice . 

 invariabilmente aceleași, “mai cu semă în domeniul dreptului obligaţiunilor.. . 

- Recepţiunea” dreptului : roman nu se îndeplini în nici o parte a 

. dreptului: aşa de complect ca în domeniul "dreptului obligațiunilor, căci 

dreptul. obligaţiunilor repausă mai mult. de cât dreptul 'real pe elemente 

- abstract-logice: consimţimântul, causa, văt&marea, etc. - - 

- * Dreptul roman ajunse. prin o complectă și: bogată desvoltăre a - 

- acestor elemente la o exactitate rigur6să şi la. posibilitatea unei aplica- 

ţiuni universale. DI Pe DR a 

Resultatele ce a produs dreptul. roman în acestă parte a dreptului, 

“sunt nu numai de o utilitate universală; ci chiar de o necesitate logică - 

" absolută 1). 
Regula dar este că principiile” de ârept “constituese; ca axiomele 

“- matematicei, o adevărată ontologie a sciinţei numai în ceea ce. privesce 

acea parte a dreptului. care reguleză raporturile. dintre Gmeni cari a: 

" vămas în ţote timpurile și în tâte locurile invariabilmente. aceleaşi, nu 

însă şi în ceea cu privesce acea parte a dreptului care a fost neîncetat 

influenţată de tradiţiuni, de xeligiune, de economie politică 2). SR 

“Codul Napoleon, observă :d-l Rivier, profesor de drept. la' Bruxelles, 

nu este în România idealul istoric, ci idealul. teoretic al legilor: în vig6re 

în acestă țară 2). E ! i 

“D-l Rivier, dicând acestea, a avut iară îndoială în vedere acea parte - 

a dreptului care repausă pe elemente istorico-logice, căci partea dreptului 

care repausă pe elemente abstract: logice, cuprinde -principii. de "o apli- 

cabilitate universală. , - A | 

- - Acestă reservă 0 dată făcută, vom generalisa ideia de mai sus şi vom, 

dice că 't6te modelurile străine, reproduse în lâgile nostre, riexeceptându-se. 

"- de' la acestă regulă nică Constituţiunea Belgiei, riu Sunt peniru noi de cât 

idealuri teoretice, abstracte, incerte, şi nu idealuri” istorice, pipâite, reale. 

7 

edit, III, pag..567, 

Desvoltarea acestei părți a dreptului se deosibesce la noi prin juris- 
N 

„prudenţă, practică, aplicaţiune, de desvoltarea specifică Îranceză sai belgiană. - E: 

Jurisprudenţa n6stră se deosibesce în acestă privinţă de jurisprudenţa . 

franceză şi belgiană, nu atât din causă că tradiţiunile n6stre sunt deosebite 

- de tradiţiunile Europei occidentale, ci din .causă că n'am comparat încă . 

trecutul nostru cu. acela al Franciei și al Belgiei. n'am constatat încă 

  

. 1) Dreptul roman este sub acest raport 'o adevărală geomelrie juridică: - D-nil. 

Aubry et Rau aă dar, dreptate să se întemeeze pe doctrina profesală de Ribbentrop 

si. Pntz pentru.a admite-o solidaritate imperfectă. D. Laurent il combate fără cuvânt. 

WV. Laurent, Droit civil francais, tom. XVII, No. 311) i Ia 

2) Acestă înriurire este însă 'esenţială .şi neapărată. Omenit nu. vor: isbuti a 

înlătura i6te inegalilăţile sociale de: cât prin practica une! austerităţi morale universale. 

"Ce ar folosi să ştergem inegalităţile din legi, precum propune d. Yonillă (Lidce m0- 

derne.du droit, p: 358 şi 859)? Inegalităţile sociale, scose_ din leg), ar rămâne în 

_ moravuri, 
Li 3)V. Holizendor(fs; Encyclopădie der Rechisiissenschafi sustematischer Theil,
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_unde-se întâlnesc şi unde se separă antecedentele Europei occidentale şi 

”: acele ale Europei orientale, și, necunoscând în de-ajuns cari sunt principiile 

cu ajutorul cărora se pâte. îndrepta „materialul istoric dat.spre ideal, cari 

din: aceste principii sunt comune Europei intregi, cari sunt. particulare 

Orientului, căutăm să aplicăm şi în acâstă parte a dreptului, care repausă - 

pe elemente istorico-logice şi este vecinie supusă variaţiunilor, „principii 

absolute, invariabile, incomutabile, şi ne agităm ast-iel fatalamente între . 
extreme. oc: - 

Legile n6stre sunt calcate după legile franceze şi belgiane. . 
| * Aceste legi, sc6s6 din mijlocul social care-le-u dat nascere, vor fi 
în veci pentru noi un îel de schelet anatomic din care a pierit viața, dacă 

-nu vom Sci să ne inspirăm de îdeele morale 'cari saii realisat în 
jurisprudenţa: îranceză şi belgiană, dacă nu ne vorm încredința că regulele 
de interpretare a legilor fiind elastice 1) şi consideraţiunile morale având | 
un ascedent mare asupra jurisprudenţei,: progresul acestei de pe urmă 
atârnă nu numai de la calificaţiunea intelectuală, ci mai cu semă de la 
calilicaţiunea purilană a judecătorilor, dacă nu ne vom pătrunde de 
adevărul că. <nici un popor nu pâte să progreseze fără un simi, viii de 
pielate -pentru propriul săi trecut» 2), - A i 

Neapărat că în acestă pătrundere și înlănţuire reciprocă a legilor şi 
a moravurilor, trebue să deosebim cu grijă grâul din neghină, trebue să 
deosebim. pietatea internă, noţiunea realului şi a posibilului, logica aplicată, 

| de excesul de putere al bisericii saii al statului şi de delirul logicei pure. 
Teoria și practica dreptului ai adesea de fapt o autoritate mai 

mare de cât. legea însăşi şi în ceea ce privesce materialul eterogen ce 
le-a „impus, îie Viţiele moştenite, fie o concepţiune. îalşă asupra naturi şi - 
a criteriului evidenţei logice în ordinea morală. - 

Acesta este. o adevărată idolatrie, o idolatrie a tradiţiunilor în . 
Francia şi. în Belgia, o idolatrie a dreptului pur la noi în țară. 

| pOri-cât aş îi de convins, dice f6rte bine d-l Iering de posibili- 
ptatea unei apologii. a jurisprudenţei, nu trebue a se scăpa din vedere în 
„acestă privință două lucruri : am admis acstă posibilitate numai pentru 
„Jur isprudenţă „ aşa dar numai pentru aceeă ce ea a introdus și produs, 

! > oră sie can aceea ce "i-a impus ca material positiv o autoritate exte- 
aa A pen ru care ea pâte să'și decline responsabilitatea; şi mai puţin 
"cu rățiunea parerile individuale a câtor-va jurişti a cărora concordanță 
” autorii lore - 6să e irte dubi6st, pâte chiar nici revendicată de 

1 i i | . Ii 
mat nerhezitg oil 2omant gesvoltară succesiv - dreptul prin o interpretare din ce în ce 
legiuitorului. Acest, nu aa să fie trebuinţă pentru acest sfirşit de o intervenţiune a 
317 urm). Şi jurispruden a O legifarare. (V. Inering, Geist des Rom. Rechts, ÎI, pag. 
revendicărilor sociale, pri (a modernă desvolta dreptul, .cu ocasiunea şi nu din causa 
“condamnă acestă juris Pe 9 interpretare din ce în ce mai nemerilă a legilor. D-l Laurent 
ŞI «Jurisconsultes»), pecete tă (V. Laurent, Droit civ. fr. t. XXXUI, V* <Jurisprudence» 
mal întâiă că posedăm u condemnare, ca să fie fundată, ar trebui să se demonstre 
torul acestul criterii că un criterii al adevărului - absolut şi să se dovedâscă cu aju- 
matematicenii. Di DosoduriSconsulțir Sunt in stare să raţioneze cu acieaşi rigâre ca 

2) Pietatea ce avem în d econtestă acesta cu drept. cuvânt (lom. 28, No. 508)-: 
mercantil, nici pietatea edere nu este pietatea engleză pe care a denaturat'o spiritul 
Îi i feuaal - £ i 

ci pietatea în Sensul cum o practică A 2idal/ Gneist, autorul expresiunil de mal sus,



_îsvor al adevărului. 

“naţional. - 
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Experienţa dar şi nu logica pură este în domeniul dreptului singurul 

" Cicero a avut dreptate să dică: „Magis experiendo quam discendo - 

_cognovi“.. N a - a e 

“In trecut, fiind vecinic” expuși nevoilor externe, nu puteam natural-. 

mente să avem de cât o experienţă î6rte incomplectă în ceea ce privesce 

justiţia, administraţiunea, desvoltarea economică-a ţărei. i A 

“ Lipsiţi de experienţă proprie, ne .indreptarăm. dar privirile asupra 

2 Occidentului” şi lăsarăm 'să.ne inspire bătrâna civilişaţiune europână acestă . 

civilisaţiune de o val6re problematică, acestă ,plagă serofulosă“, cum o 

numesc socialiștii exagerând lucrurile. * -" a e o 

Cultura “străină fiind însă . incompatibilă cu materialul istorie dat 

ne retugiarăm, în disperare de causă, în domeniul dreptului pur. -. - .. 

A 
bunului simţ . 

“Acestă direcţiune a spiritelor nu putea să resiste criticei 

_“Bunul.simţ: moștenit și .sciința împrumutată, iată agenţii. naturali 

cari aik presidat la evoluţiunea lucrurilor la noi în țară. o. 

Aceste două forţe sunt astă di admirabil unite şi convergents. 

Legiştii noștri, altă dată obscuri, intratabili, intransigenţi, întrebuin- 

| ţeză acum în- pledările, în explicările, în hotărârile lor, un limbagiă natural, 

simplu,  persuasiv, un limbagiii accesibil. elementelor laice .chiemate a; - 

pronunța oraculele dreptului împreună - cu legiştii proiesionali, mai mult 

încă un limbagiă accessibil. acelor .chiar cari, din pietate către dreptul 

_țărei, intră în sanctuariă ca să preintâmpine prin presenţa lor ori-ce exces - 

de putere al autorităţii: -.. i a 

"Aceste resultate minunate șe datorese libertăţilor publice, aplicărei + 

Constituţiunii,. jocului. natural al contractelor sociale, căci, cariera de legist 

fiind o carieră din cele mai lucrative, cele mai distinse talente ale țărei 

se devotară acestei vocaţiuni, fără să aibă trebuinţă--pentru. a propăși 

* în acâstă specialitate, de ajurorul unei administraţiuni stabile, solid organi- . - 

sate, consecuențe. ' . ” Pe ÎN Lu - E 

- Iată însă că acâstă concurenţă liberă, generatâre la început de resultate 

Cumpăna ar- putea să se încline în cele din urmă în partea celor mai 

“xicleni : Desinit în piscem jormosa mulier superne. . . . -: 

- Elita magistrăturei şi a-baroului, ca să ru sucumbs în acâstă luptă 

inegală cu o masă ignorântă, are trebuință de egida puternică a unor legi 

“protectâre 1), - Ra E 

-- Oaveant consules 1... (Dreptul, 1881). 

“  46rte satistăcătâre, ameninţă a degenera într'o concurență anarchică ! 

- 

_ . AAA AA. 

  

1) Inamovibilitatea magistraturei este un principii esenţial al forme! de stăpânire - 

care se numesce monarchie constituțională. Cel dintâi lucru, de care avem trebuinţă, . 

este o practică constantă, administrativă, judiciară, constituţională, Acest punct archi- 

"- medie o dată stabilit, vom  concede apol cu ocasiunea și nu din causa! viitârelor 

„revendicări sociale, diferite reforme sociale, de exemplu juriul-în materie civilă, pe cât - 

nevoia acestor reforme 'se'va dovedi prin experienţă, A procede alt-fel, ar fi a se nesocoit 

„——principiile cele mal. elementare ale progresului. Interesul nostru esenţial este să punem. - 

o -barieră cosmopotolismulul deleter,-care 'se mânifestă prin invasiunea spiritulul mer- 

 cantil, «care suflă în tote vinele corpului social corupţiunea şi egoismul, care fomenteză - 

<tgte sentimentele jâse, strimte, perverse, care detronă tot ce e nobil şi mare». Pentru - 

acest sfirşit avem trebuinţă de organisarea şi nu de atomisarea societăţii..



„se subțiază- ce 

“cu cele dal a 

naturaliști ne explică. tâte 1 

"se înlănţuesce,-se unesce"nede 

_Heobservabil, da 

. 

E a - Se a 

- Raportul natural între Drept şi Morală, 

Je ne crois pas, 6 Christ! ă ta parole sainte î 
. - i . ...... . ......... 

Ta gloire est mori, % “Christi ct sur nos croix . 
- : [d'ebtne 

Eh bien! qu'il soit permis d'en baiser la pous- 
. , „ [siere- 

. . , Au moins credule enfant 'de ce sitcle sans foi,. - 
DE: - Et de pleurer, d Christ! sur cette froide terre_ 
- - , ” Qui vivait de ta mort, et qui mourra sans toi! 

„Alfrod de Musset, Rolla, [, 
Li 

„_. Religiunile s'aii-născut întrun: timp când nu se putea nici visa de. 
viitrele “mari descoperiri -în- mecanică. - - E 

Cele dintâi intrară din ce în ce mat mult în întuneric, în oposiţiune 
oilea caii r&spândiră progresiv lumina adevărului, 
ea şi sciinţa n'ait' între densele alt nod de cât o aţă care. 
âte-odată așa că, se face. nevădută, dar care nu se rupe nici-odată, aţa  misteri6să a labirintului omenesc; progresul 1). a „_ Seiinţa a descompus mecanismul universului; legile descoperite d 

ucrurile într'un chip simplu, firesc, învedsrat. Planul minunat al nature, care' a creat aceste legi, le-a aşezat armonic, le-a pus întrun nex causal, uşa că, ideia creatâre. de mai apoi 

“Religiun 

remâne singur neexplicabil .ca şi inteligența omului, în care se oglindesce real şi observabil schema. creațiunii. as PR > Lucrul ar-f: nu numai. nee 
/ Gacă am rupe ori- de Ja o entelechie misteri6să; idei născute îără bază empir putea defini, ., 

„Materia are o însemnătate “Dreptul şi. morala eraii |] 

xplicabil, dar, aceea ce ar îi mai:răti, şi 
ce -legământ cu materia, dacă. am: pleca: 

natural al omului. 
Neleginirile preoţilor surpară Filosofii intrară pe scenă... - , Metatisica,: se robi însă -teol mai Lribilă de cât :ori şi câna. : „Simţul sălbatic al omului primirii . ca un fenomen măre ces. a 

a început armonie la un loc în simţul 

acestă, unire sălbatică: dar sinceră. - 

î dumnezeesc. 

  

————————————— 

1): Victor Hugd,- La Legende des “sidoles, “Prâtace, 

NS BN Lu - 

“Ton cadavre cdleste en poussitre est tombâ! - - _ 

spărțit cu .principiul creator de mai 'nainte, . 

covârșitâre, Siinţul nasce idea... *. 
s 

ogiei și tirania. câștigă din noi tărâm, » 

păru, asemănat cu aceste rătăciri, - 

- care “s'ar: presupune că coprinde în sine .- 
ică, idei cari -s6 pot construi fără a se .
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Sciiaţa făcu atunci apel la “simțul necorupt al massei, i isvorul natuiral - 
. al dreptului şi al moralei. 
A Revoluţiunea” cea mare era cao înflăcărare uriaşă. a flamei sfinte, 
“a îăecliei.ce natura . 'şi-o aprinde singură în calea ce o percurge. i 

| Furtuna dărimătâre. curăţă aerul; seiinţa ajută natura să equilibreze - 
elementele. cari rămân. - , 

-.. Opresorii sunt demaseaţi. Asupririle nu mai. sunt. incongiurate de. . 
- gloria datoriei. Massa e- chemată să decidă sârta omenirii. Concentraţiunea 

„. individuală, iniţiativa personală, trebue să. compteze cu forţels colective 
„elementare, 
i | „ Seiinţa va câştiga „puterea să imboldescă şi să înfrâneze masa 
| “populară, când. va sci să verse în caprinsul real al Jumei farmecul poeziei, 
| când se 'va hotărâ să reintinerâscă vechia' legendă, să facă - dintrânsa o! 
|. pârghie: pentru mântuirea - poporului, când va izbuti să comunice spiritul . 
| 2. de abnegare şi 'de jertfire”şe6lei, presei, politicei._.-. 

| Claritatea, sinceritatea, nepărtinirea . sciinței se isbese, "sar. putea . 
obiecta, de o stâncă: de grija Gmenilor de sciinţă câ vor .pieri "dacă se 

vor consacra adevărului, dacă vor declara resboiii minciunei domnil6re. 
: “Averea dar singură, se insinuză, pote să lie o chezășie a independenţei. - - 

“Domnirea, se cuvine, după acestă părere, claselor avute, cu indatorire 
pentru dânsele să 'se dedea serviciului „administrativ, ca în Fnglitera,. cu 

E -- zel şi neinteresat; 
zi IN „Trebue să învăţăm, „observă d-l. Fi. Gneist, din istoria engleză de 

ce stâncă sa, lovit stăpânirea Carolilor. şi a lacobilor : de imposibilitatea 
unei administraţiuni nelegale prin “fancţiuni onorilice.. Acestă istorie 

_dovedesce cum - George UI, în stăpânirea sa ue şâse-deci de ani, sa 
“încercat de două ori. să scâţă, din îuncţiune p8 un: funcţionar onorilic și 

- -cum aceste două casuri ai luat un stirșit râu. Așa se explică decenu 

“este nici-odată vorba de '0 înriurire de partid la numirea sai depărtarea 

||... — unui funcţionar onorific în -acâstă ţară, unde de altminteri fie-care scriitor 

şi “fie-care - argat se numesce după considărări de partid, de ce funcţionarii . 

| profesionâli şi cei. onorifici se văd şedând necorupţi unii lângă. alţii... 
| = ată-care este punetul archimedic al alegerilor parlamentare 1). --- 
pe „Nimic nu pâte “să, fie mii. depărtat de adevăr de cât acestă aprețuire, 

George III,. regele acela care s'a. făcut, „culpabil “de” atâtea -iapte. 
impopulare, care a întărit. coloniile americane, prin atâtea măsuri nele- 

“giuite, la disperare și la .r&scâlă, nu sar fi silit să facă din. absolutism 
o doctrină, o dogmă ca Carolii și lacobii, cu învoirea tăcută sai expresă . 
a aristocrației, dacă nu "l-ar îi oprit intru acâsta scrisorile cuirasate ale. 
lui Junius, cari “i rechemaă în: memorie sârtu lui Carol Î, dacă nu "l-ar. 

„fi speriat amintirea, vibraţiunea, sunetul prelungit al revoluţiei, 
7 Regele: actual, scria Junius, nu. are „pentru erorile sale mai bună 
 scusă de cât Carol .i. Atâta scii însă: în inimele concetățenilor. mai 

trăesce un „spirit de resistenţă; ci preţuesc! viaţa, nu. după comodităţile 

- sale, ci după neatârnarea. și vredaicia posiţiunii lor.. Principele, care * 
imiteză purtarea Stuarţilor, ar trebui să fie prevenit prin exemplul lor, 

Și, pe când el “se mândresce, cu pretențiunea sa la corână, ar trebui să și 

    
5 BR. Gneist, Die 2 presata Rreisordnung, S V pac. 52 în pna
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aducă aminte: precum 's'a câştigat corâna prin o revoluţiune, așa se pâle 

pierde prin alta... Dacă -Maiestatea Vostră waţi retrage în America, să fiţi 

asiguraţi, are să vi se dea să mistuiţi un pact cum presbiterianii ar fi- 

rosit.să ofere un asemenea lui Carol IE. Ei (presbiterianii) părăsiră ţara 

lor natală ca să caute libertatea şi 0 găsiră într'o pustietate. Imbucă- 
Lăţiţi cum sunt în o mie de forme politice şi religi6se, într'un punct se 

“găsesc cu toţii uniţi: toţi urăsc: de o potrivă îastul unui rege și mândria, 

ipocrisia unui episcop 1). . -" II a 
Virtuţile aşa de lăudate .ale noblimei engleze, ale acelei geniry, 

care îndeplinesce cu un zel sfint îuncţiunile onorilice ale seligovernmentului, 
'şi-ati dar rădăcina lor în tema de răsbanare a poporului, în starea de 
lucruri care sa creat prin.lupta memorabilă: între biserica episcopală şi 

biserica puritană. - a , 
Episcopii urăsc isbucnirile vulcanice. Permanenţa are, după dânşii, 

o val6re incomparabil mai mare de cât libertatea, mișcărea, progresul. 
Privilegiile, castele, vor reveni, ori-cât ne-am împotrivi, tot-d'a-una la 
supralaţa. lucrurilor. Mărginirea excesului de populaţiune; iată scopul real 
al unei bune politice, nu egalitatea progresivă. Caritatea creştină a claselor 
avute p6te singură să alineze suferinţele cari vin de la înmulţirea neso- 
cotită a populaţiunii muncitâre.. Familiile numerâse trebue să le privim : 
cu același dispreţ ca beţia. sai ori-ce alt'exces corporul. Numai ast-iel 

„putem să sperăm că moralitatea va iace progres. Crescerea pupulaţiunii 
are un tempo mult mai rapid de cât. crescerea produeţiunii. Mulțimea 
care suferă nu are nici un cuvânt să se plângă. De ce nu 'şi-a înlrinat 
prin o înţelptă abstinenţă “tendinţa de a se înmulţi? Natura are, când: 
nu se observă regulele prevederi, 'mijloce de execuţiune omorâtâre pentru 
restabilirea equilibrului : r&sboiii, iâmete, ciumă.  - . 

„ Puritanii, sculându-se. în contra acestei teorii ipocrite, privese schim- - 
bările abrupte, vulcanismul, nu ca. reacţiuni 'în contra excesului lorțelor, 
ȘI ca motori naturali ai progresului. Revoluţiunile aii o înriurire decisivă 
ŞI asupra bisericei. Dânsa s'a făcut succesiv imperială, barbară, feudală, 
monarchică, populară. De câte ori se crează în'lume alte simţiminte 
calitate „IBsvolteza, în. acelaşi timp şi technica ca îactor esenţial al 

„de culture see ds so Suntem în stare să îmbunătăţim inetâdele. - 
trebuinţele; astă-di Pa Pro ucţiunii o desvoltare proprie a îndestula toate 
lumina asupra multimii Ga este un lucru cu neputinţă a se, răspândi 
posesiunaa aparatele E si ura crescendă jace ca munca să îie pusă în 
Statistica og cari produc . din ce in ce mai mult și mai eltin. 

ca pote să ne arate tabloul unor crime cari se reproduce cu o regularitate spăimântătâr P e. Acâsta însă se datoresce numai pseudo-moralei,: moralei staționare. Avem 'trebui i . ebuinţă astă- itană laptul că se. găsesc în societ mie 0 eee Pa Isa 
- ate mișei, ci împrepiurarea că.se găs grupuri sai coterii cari "i apără. "i plnirs pre , Pi apără, îi i de decădere morală. pără, gloritică ca Gmeni de on6re, e un semn 

Sciința 3 s ; o Da ap A tradiţii (a. oare şe sustrage. cu mai mare înlesnire de sub. înriurirea 
religiunile, se apropie încă mai mult de ideal. 

2 

D crisorile lut Junius, traduse de Arnold Rue, scrisorile 50, 35 şi 54.
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„_- Sciinţa, ne recomandă o morală pură, o morală asemănată cu cea -: 

religiosă, dar curăţită de tot aliagiul istoric care micşoreză prețul acesteia. 

Religiunea naturalistului, cultul sîstemului nature, este ca 0 

_apoteosă a mecanicei pure care represintă lumea - reală in forma ei.cea 

mai abstractă. îi , 2 E - 

Religiunea visionară care admite pe lângă sistemul naturei şi un 

- Dumnedeii, un mecanic extramundan, ori-cât de spontaneă ar îi, ori-cât 

Sar apropia de popor, abate spiritele de la viaţa. reală și le îndreptă pe 

tăr&mul abstracţiunilor mistice, aceea. ce este un răi insemnat. In învă- 

ţămeântul şcolar se îngreuiază. atunci concepţiunea, pentru că şcâla nu 

vrea să se hotărască să desvolte iormarea ideelor şi a. conclusinilor din 

realitatea viuă. - Ori-cât de puţin ar reuşi acesta, se tinde totuşi a'se 

inocula şcolarului să "şi întrcă ochii de la copacul cel verde, să : 

depărteze cugetarea sa. de la materie, ca să obţie idei cât-se. pâte mai 

-_ abstracte, cu .cari creerii torturați se mișcă într'o lume de umbre 1), 

: [deele “de bine, adevăr, îrumos, nu pierd nici de. cum preţul lor, - 

dacă le privim ca iorţe inerente naturei; consciinţa. nu se desbracă de 

demnitatea care "i aparţine, dacă o considerăm ca un mecanism 'simplu 

“care se pâte' descompune ca un câsrnic; viaţa .nu se descolorâză prin : 

aceea că se dă rolul dintâi î drama lumei sciinţei, nu religiunii. Martiriă 

cugetării nu merită mai.puţin să. fie cântaţi intr'o epopeă de cât martirii 

" religiuni). 
- Ori-cine se erige în straje a lumei : preoţii, învățații, toţi sunt datori 

să lupte, să sulere, să se jerti6scă pentru binele omenirii... . 

„Acestea sunt premisele de la cari vom pleca. - , ii 

Tema n6stră -va fi: 1) să demonstrăm că. scolastica mascată a 

- 

__religiunii naţionale (in „ţările din Europa occidentală) întemeiază dreptul 

şi morala.pe-o pseudoetică; 2) că filosofia revoluţiunii îranceze, restăl- 

măcind principiile. revoluţiunii, a ' schiţat un: plan pentru  desvoltarea- 

“raportului “între. drept și morală, care repausă pe idei .pure,. nepipăibile, 

- lunatice; 3) că filosofia - positivistă nu :admite alt plan pentru „comple- 

tareu fundamentului dreptului și al moralei de cât acela care reese din 

formalismul observabil al naturei. și al istoriei; 4) că trebue să punem un 

capăt .extremelor cari S'aii- răspândit, lăţit, împrăștiat la.noi în țară. şi 

să deschidem: căi nuoi dreptului şi moralei. - ! . 

| - Răspândirea progresivă a Juminelor, energica : încordăre 'a voinţei 

morale şi luminate (egalitatea și Îrăţia progresivă), se realiseză dilnie sub 

ochii noștri. - i E ee : 

„Elementul muncitor 2) are să hotărască mersul luerurilor, căl&uzit 

1) Moleschoit, app. Buchner, Krafienstof], ediţ. II, pag. 200, Pa | 

2) Dacă am admile, împreună cu Bluntschli, (die Politik als Wissenschaft, 

“pag, 118), că rasa gentlemanulul englez e neîndoelnic superidră aceleia a riuncitorulul . 

englez, am ajunge încetul cu încetul la conclusiunea că. rasele popârelor înapoiate 

trebue să alârne de rasele popârelor superidre, cum atârnă muncitorii în sînul acestor 

rase 'de nobilr, de negustori, de biurocraţi. Adevărul însă este că muncitorii din tote. 

țările formâză o rasă naturală-care întrece cu mult rasele pretinse superidre, acele rase - 

servil dresate, artificiale, ipercivilizate, - hi 
7
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de şcla liberă, mişcat de idei religise populare. pe cari sciinţa voios le 

-primesce, ajutat de credinţa care se r&spândesce în lume 'că.t6te lucrurile 

ai un: început mecanic, natural, simplu. | . A 

Așezămintele americane sunt excelente, şi dânsele sai născut numai 

din iniţiativa privată, fără nici un amestec din partea statului. 
Bunul 'simţ ajunge, cum ne arată acest exemplu, dacă condiţiunile 

sunt normale, ca să %ţi alegi neepitropisit de stat învățătorii de cari ai 
“trebuinţă pentru -crescerea copiilor -tăi, ca să înţelegi siiala Scriptură și 

" fără comentarii. docte, ca să deosibesci singur ce este moral de ce este 
nemoral, ca să ?ţi explici, cu ajutorul resurselor. naturale.a sunetelor și 
a compâtimirei, geneza limbei şi-a dreptului t). . a 

- Teoria sa coborât pe pământ, a intrat în coliba omului de rând, 
Pa învățat să despreţuiască tainele 'și obscurităţile calculate, l-a 'lacut să 
pipăe adevărurile. Pc - - 

. Teoria cea -drâptă “cade sub bunul simţ; abstracţiune, lipsită de 
temelie empirică, te âmăgesce, te trage în mlaștină, ca o lumină inşelătâre. 

„Scolastica, acest simulacru deşeri, al raţiunii, întunecă t6te lucrurile 
lârgesce prăpastia care cască între simţul natural şi sciinţă, dă” vieţei o 
col6re ialșă, robesce populaţiunea muncitâre, face din 6meni avuţi păpuşi 
iâră onsre, -Îără credinţă, lără vigâre.  .- . 

Sciinţa adev&rată, neconruptă de scolastică, “din potrivă e un preci- 
pitat al simțului comun, o intiltraţiune a forţei de cugetare a generaţiunilor. 
irecule, a experienţei secolelor scurse, care se pâte descompune visibil 
în elementele sale, Technica superidră s'a câştigat prin experimentaţiuni: 
continue, nu prin mijlocirea unor semne ale cerului, sai a unui vis îru- 
mos, sai a unei meditaţiuni & perle de vue. 

4 
> 

- Resursele technice îmbracă, este adevărat,- pe menii de sciinţă cu - 
O putere covirşitâre; nu trebue însă să se uite afinitatea care lâgă 
principiile sciinţei cu ideile-băbesci, limba civilisată cu. limba sălbatică 2), 
miturile abstracte cu cele fisice. a a 
De N N - : Ă o 

1) Voința universală, care există în. natură numai ca disposițiune. dar: totuşi ca un ens realissimum, a cr indivi iză iferi i  eNs > eat .individualizându-se în om âiferit (precum limba, dreptul) ca să? re ae mecanice nu eo funcţiune automatică a natur i ) iată a LU ? , el. Voința e o forță creiatore ;:cugetarea nu 
Pi mpeae ga să desvolte, să combine, să deducă. Ce ar însemna de excinplă alfabetul Uşor dee don -ar da viaţă, putere, farmec voinţa omului? uymenil s'a înțeles mal 
să traducă în fapta d Spie ce vor. Nu le era tot aşa de lesne să înţelegă, să aplice, 

, te, să i : i - pt 4 raţională A descompunerii. catea dei Limba are un alfabet; dreptul încă hu. Metoda 
egațiunea bunului si si ti - . , . 

des Răna. Rechtes, To ţtpginde fie). un capăt împărăției simțulu! dreptului. (Gueist, 
a desrădăâcina' si insti A « A 

cina, simţul, instinctul, pasiunea, ci, din potrivă, a desvolta accenlurile natu- rale, emoţiunile sincere, si &t ai i simţul natural, trebue a existe e fecundse m aseze ca ele aude, ABtorl cu 
căci. d „LED : , noscem, aşezăminte şcolare şi juditi i ticie, în Ice galiPSi acestă contra-greutate, star” pulea "nlonieta cadea dn raținal d restricții „Țările înapoiate mar cu .semă, ai: trebuinţă de un sistem 
observaţiune ale Gmenilor, să conu ai Ore' să desvolte continui facultăţile de 
care decretă restricţiunt ă misticismul, să repete neincetat că stăpânirea, „n . 2) Charles de Brosses, Zi „de cât un mandat revocabil, IN 

ŞI . mărescă .pulerea şi autoritatea. Cugetarea mecanică . 

desvoltat limba şi: dreptul, este, după. Ihering, | 

ne). Acesta este o erdre.: Metoda raţională tinde, nu. 

I, pag. 2, şi vol. II, pag; spite de la formation mscanique des Langues, vol. 

englezesee de Sperga și Pospe, pag. i0s/ș0 piu AN/âuge der Culte, tradus din
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„= -Sciinţa sar amorţi, sar transiorma, după ce a început -abia-să : 

„pâlbâe un: alfabet, întrun automat 'impasibil, ' dacă -n'ar  însuileţi-o-: 

fantasia. . - . - IN Na ta 

| Să rupem cu iignoranţa sălbatică, să păstrăm însă: fantasia roditâre, . 

care valeză de o mie de ori mai mult. de cât indoelele reflexiunei: 

îngălbenite, . -: Re i 

a “ Ignoranţa s'a combătut -în anticitate” de spiritul sceptic, în vecul . 

> XVI ae zelul moral. E a E Pi e 

* -* Zelul moral e o forţă îirescă nepieritâre 1). Zelul religios e supus. 

“schimbărilor istorice şi legii naturale a progresului. - : - as 

„Ce distanţă îmensă desparte biserica luterană de biserica puritană ! 

". Luther su ridicat, ce e drept, în contra ignoranței din. t6te puterile . 

sale. -A suferi ignoranţa, dicea el, întmo seris6re celebră adresată consilie- 

rilor municipali ai : imperiului lu 1524, este a: iace - causă comună cu 

“dracul, Ignoranța e mai .periculsă . pentru un -popor de cât armele - 

„a vrășmașului, DI aa 5 - 

PC Retormatorul privea însă sciința ca o armă cu care se câștigă dom- : 

nirea, forţa, gloria, riu egalitatea. | aa i ii 

” Masele gemeaii. în lanţuri. Feudalii, cari luptaseră pentru causa relor- - 

maţiunii, ridicară capul “temerar.. Invăţămintul public purta livreaua lor. . - 

". Sedla forma din fiii seniorilor și ai burghesilor biurocraţi nepopular. Arta. 

_ de a' interpreta. legile (fie civile, fie eclesiastice) era : rezervată legiştilor, * 

“şi.prelaţilor 'ca un mister: în care nu ori-cine. se putea iniţia, ca un 

mijloc, nu de. a” persuada, ci de a afirma ex lripode?).. - 

  

- Bunul 'simţ.'se inu -ast-lel ermetic închis; craterele se astupară., 

__”: Linişte şi pacel'ered şi. ei! — exclamă”. Gotz. de Birlichingen în drama 

“Toi Goethe — acâsta 0 doresce „ori-ce pasăre de: pradă ca să inghiţă mai... 

comod victima sa. - a a - 

Era dar trebuinţă de o oposiţiune sistematică din partea sciinței 

libere, ca. să redea maselor vigorea lor de mai înainte, ca să retrezâscă 

forța care reşede în simţul natural, ca să regăs6scă firul Ariadnei; .--, 

y aa 7 
= 

  

ON A "2:19 Zelul moral, „care tinde la desvoltarea :metodelor intuitive, la , desvoltarea 

facultăţilorde observaţiune,.. la desvolarea ideii muncel, nu -va cădea nicl-odată 

în mania prigonirilor. Morala naturală e motorul de căpetenie a! progresului. Operele 

cele“ mar! îndeplinite de filosoli aă lost, dice :Huwley, mal puţin fructul intelegențe- 

- dor, de cât al direcţiuni!. imprimate aceste! intelegenţe prin spiritul lor moral», Morala 

mistică, din contră, a adus, precum a dovedit Buckle, mal mult r5ă de cât bine: în lume. 

„3 +9). Filosofia dul 4.- Conte da şi ea primatul în lume preoților. Lerarchia iubirel' 

- însă, la care ținea A. Comte, era menilă.să fie, nu o păzitore de mistere, ci depositara . 

unei teoril naturale. Preoţi! erai datori se explice tot simplu şi natural. lerarchia iubire! 

| + se considera ca un Organ nemijlocit al fiinţei supreme (Grand-Etre) şi îndeletnicirea el. 

ha de căpetenie era educaţiunea. Teoria cerea să.nu se dea voe preoţilor: să, posedeze, - 

să moștenească, să primească ceva - pentru ostenelele lor.. Comunitatea să le dea. cele 

-.. „mecesare pentru "traiul lor (Buchner, Aus Natur und Wissenschafi, pag. 14; Die .. 

Positivisten oder Eine neue Religion). Nu putem să recomandăîh acestă teorie. Nu e: 

destul, 'credem, să accentuăm pecesitalea desvoltărel mietâdelor intuitive. Trebue să ne 

gândim înainte de tote la mijlocul cu ajutorul, căruia am putea să-ajungem la acâsta, 

şi acest mijloc nu pâte să fie o educațiune servil uniforină. Epoca n6siră se simte 

-* respinsă. de tot ce-i amintesce copilăresca franemasonerie. Omenirea nu se pole cresce. : 

după un sistem, ci mal mult după schița probabilă a unui sistem. Cântroversele -- 

-sunt mot6re. necesare progresului. - aia ea Dia - 

  

2 . 

pr a  



14 A 1” ALEXANDRU. DEGRE 

Filosofia speculativă se. încerca în zadar să combată -acestă plecare 
naturală a sciinței către simţul natural. | IE 7 a 

De la cel din urmă se putea aștepta o imboldire puternică; de 
la cea dintâi, nu. - | 

Teoria lui. Kant era o. revoluţiune mult mai puţin eficace de cât - 
aceia a maselor. r&sculate. - ES 

Mi Sciinţa se impotrivea.. acestei teorii, care nu era destul de conse- 
- Cuentă în lupta ei, de altminteri meritorie, cu metafisica. Kant sa încurcat : 
întradevăr într'o contradicere mare, admiţână în critica: raţiunii practice, 
aceleași idei ca positive, ca corespundătoare cu raporturi reale, ce le” 
-privise din punctul. de vedere al criticei: raţiunii pure ca ipotetice şi 
îndoelnice, Ii , ÎN - a " „+ Ori-cum. fie, cel dintâi pas spre adevăr era lăcut. O desvoltare 
consecuentă a teoriei lui Kant ar fi dus nemijlocit la filosotia lui Scl:o- 
penhauer, care, cu t6iă exiravaganţa ideelor tundamentale pe cari repausă, se apropia. totuși de filosofia positivă cu care 'arată adesea o mare conglăsaire 1): .- 0... a ie SE 

In loc însă de acâsta, se ivi o filosofie obscură, al căreia galimatias întrecea cu.mult cunoscuta caricatură a -scolasticei ce o găsim în capi- ! tolul XIX, cartea 1, a lui Gargantua. LL a 
“Ce este raţional este reai, dicea Z/egel în stil: de oracol, şi ce este " ;Yeal este râţional. Rațiunea adevărată nu_este părerea ce o'avem asupra unui lucru; ci însăși noţiunea lucrului. Nofiunea lucrului nu ne vine de la nalură. Tot omul are degete, pâle:să aibă un penel și -colori ; „Pentru acesta însă el nu e încă un pictor,. Noţiunea obiectivă nu. o poţi câștiga fără studii şi meditaţiuni contine, susţinute, penibile. Trebue să | ne ferim să băgăm sirnțul nostru subiectiv în Biblie, în sfinta Scriptură, căci am despreţui ast-iel ordinea “morală şi obiectivitatea legii. Să con- _Cepem statul ca; «un lucru rațeonal în sine, ca o 'ieroglilă au minţei.: Să. „evităm a construi statul aşa cum ar trebui să. fie. Individul -nu pâte: Sări peste timpul-s&ă, peste Rhodus. Poporul, care. are într'o'epocă dată - „dreptul absolut de a îi representantul ireptei uctuale “de desvoltare a - | Pelit jumei, e poporul domnitor. „Spirilele celor-Valle popore. sunt pi; ele nu se numără în îsloria universală 2), PT „Creatorul, susţinea. tot asa d : z E E: șa de solemn un alt mistagog/e o ființă: absolută, a-tot-sciutâre 

ee ju (Dumnedeul privilegielor şi al castelor ca 
: ina sn ei ; are . intervine în viața Gmenilor P $ „5 “ ), € 
laţiune. In lume apar. din 
căi Noui. moralei, Justiţia 
dinţa în biruinta periei, să. dea celor drepţi o“ putere neobosită şi cre-. crea, cu ajute în: a a ideelor da bine 'și de drept. Omul e chemat a .. după imaginea cr anisaianedeă, prin libertate ordinea morală şi socială Basa connă a ul patiunii intocmite -de Dumnegeiă singur în natură. "Binele în sine ae prosină ȘI a moralei este constituită prin binele obiectiv, unul "o: constituie PL prin două moduri de ”realizaţiune, “din cari : + Prin morală (intenţiunea, sai. motivul care căltuzesce ua OI | a * ” . 1) Buchner, op. cit. vas 93 III - a 2) IIegel, Grunizlinio “dor Pinosapi e 200 der eropenhater, 347, 

când în când persone.providenţiale cari deschid 

> a .popbrelor, prin acte de ajutor, de reve-.- 

divină singură (care e criteriul ei ?) pote să :
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-pe agent), şi cel-talt prin drept (mijlscele exteridre necesare “pentru înde- 

plinirea. binelui 1). - . 
„Dreptul consuetudinal — iată varianta aceluiași text. ce presintă un: 

- alt representant al sectei—are o înaltă val6re morală. Pe fie-care trâptă . - 

istorică trebue-să concepem raţiunea, care are să ne călăuzâscă, in măsură 

cu împrejurările date. Experienţa 6 fragmentară. Fie-care idee filosofică 

& o încercare de.a forma din trupchiul statuel. antice o imagine divină, 

de-a împreuna prin o divinațiune artistică părțile: împrăștiate întrun 

singur. trup irumos. Cugetarea a priori nu are o.basă empirică; Filo- . 

sofia şi creștinismul “ai” misiunea: (necontrolabilă) să ne arate care este 
noţiunea obiectivă în fie-care epocă dată. Ideia generală, .care e pururea 

un produs al-cugetării,. apare în simțul omului numai în trecăt, ca întrun 

reflex al etectului. Determinismul intelectual nu se pâte pricepe din punctul 

de vedere al-experienţei care. vine de afară şi-nu e de cât intemplătâre.. .. 

Concepţiunea etică a unui categorie imperativ e necesară şi esenţială. - 

Categoricul imperativ nu trebue însă să apară-ca o lormă pură (ca în teoria 

lui Kant), ci ca'o idee creatăre (dar care exclude ori-ce experimântaţiune), 

care modelâză cu o artă superi6ră materialul ce'l întâlnesce în lumea reală. 

- Principiul elic este de.a lua și a trata lucrurile după destinaţiunea lor divină, 

după scopurile interne cari se destăinuese ca niște semne ale cerului numai 

ochiului spiritual, visionar al artistului; Lucrurile trebue să fie întocmite, 

mu după armonia observabilă a năturei şi a istoriei, ci după armonia 

internă asupra.căreia trebue să interogăm oracolul. Omul (ca idee platonică) 

nu 'e 'un. exemplar. al speciei. "Din punctul de vedere al filosofiei, nu pâle 

să existe- un alt principiii etic de cât fiinţa omenâscă în sine, adică în 

adâncimea ideei sale şi. în bogăţia desvoltării sale istorice. Omul trebue 

să stie să întațișeze;.ca un artist, înlăuntrul spaţiului architectonic dat, .. 

care e adesea nefavorabil, imagini plăcute. In ideia etică'se găsesce unirea 

superidră a dreptului şi a moralei. Că se pote face ubstracţiune de con- 

” - stringere în ordinea dreptului, că o “nobilă concepţiune înclină câlre” . 

“acesta, dovedesce -introdueţiunea unei: scrieri însemnate a lui Belhmann- . 

  

1) Ahrens, Coiurs de Droit natural, Sş 18—21.—D-l Ahrens-relevă cu..drept 

- cuvânt împorlanţa 'practică a: cestiunil distingeril între drept şi morală. Dacă statul, 

“. dice dânsul, care. dă sancţiunea sa, legilor, ar pulea să îmbrăcişeze spre acest slirşit 

şi moralitatea internă a Gmenilor, ori-ce libertate de consciință ar dispare. Acâstă. 

lemere nu mai are în dilele nsire aceiaşi însemnătate ca altă: dată, In epoca nostră _“ - 

e 
1 

importă ma! mult să Gecerminări limitele intervențiunil societății în aplicaţiunea drep-/ 

tului pe cale de constringere, de cât acele ale statului. Ori, friul cel mai “eficace, 

pentru îndivid şi societate este nu ficţiunea unul bihe obiectiv, a pnuf bine în sine, 

a unel ieroglife a binelui, ci unirea areptului şi a n:oralel în simțul natural al omului, 

_Trebue' să se discute în' public şi viața privată a acelul ce vrea să “fie ales deputat” . 

„sai senator. Dacă eşti un monsiru, din .punctul de vedere moral, nu al un titlu just 

ca să te urci la Capitoliu numai fiind că nu există o hotărâre care să te fi „stigma- 

„_ tisat, Presa e- datâre să discule; nu numa! ce face, dar. mal cu s&mă: (după exemplul -, 

lol Junius) cine este acela care s'a ridicat la rangul unul representant al ţăret. Acestă 

unire naturală a. dreptului şi a moralei constitue o” idee rodi!6re- şi pentru dreptul 

privat, Câtă confusiune nu s'a născut în dreptul civil prin întinderea neraţională a' 

noțiunii de ordine publică | Este timp să schimbăm lucrul.” Ordinea publică, ca o 

ordine excepțională, . trebue să fie restrinsă în limite cât se pâte ma! strimte. Juris- 

prudenfa, de altă parte, care cântăresce în hotărârile sale şi moralitatea internă şi 

faţa juridică exteridră a causelor, are şi trebue să aibă pasul înaintea doctrinei subtile. _ 
,
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Zotung asupra . procedurei civile, în care se concepe execuţiunea 

hotărârii, nu ca-o constringere, ci- ca o «manifestaţiune biruitore, a drep- - 

tului». Portărelul, care vine.să 'te execute, e un inger, un slint, o persână 

providenţială ! Constringerea vine ast-iel în locul al douilea, dar e necesară 

- şi neap&rată. Voința cea bună nu se nasce, ci:se câștigă, Mulțimea te 

teroriseză,. dacă. nu se teme. Terrei vulgus, nisi. meluat 1). 

„Scolastica a înlocuit, -precum. vedem, cultul “ştiinţelor prin : cultul 

artei, prin cultul eroilor. --: * 

, Numele Sati schimbat; misterul a rămas. In locul lui lisus Christos 

' istorie sa inventat un lisus Christos ideal; care afe să se întrupeze, să 

se încoroneze, să proorocâscă într'o serie de persâne providenţiale, "ca 

- să scape omenirea de relele de -cari suferă 2). Pe ori-cine îl va proclama” 

“oracolul ca semi-deii, la pământ dinaintea lui, îngrășaţi-l în palaturi, res- 

tigniiţi-vă în onârea lui ! „Vrei. să ridici vălul care acoperă ic6na de la 

Sais? Vai de tine! Mârtea te'așteptă.. ! o a 

" Jesuiţii de ori-ce îel (Şi scolastica.nu e de cât-o mască a pietis- 

mului) pun arta şi eroismul într'o lumină strălucită, ca să aplice mai : 

lesne siluirea și schingiuirea lumii.. DR a Ia 
Cultul mistic, ori-care ar îi obiectul săă, e un râii mare, dacă nu - 

există-o biserică strins unită cu sciința liberă, curăţită. de ori-ce extasă. 

“ nesănăt6să, democratie organisată.. - - a 

„- „Nu trebue să cădem în, genuchi, să ne stingem, să ne umilim - 
_d'naintea: superiorităţilor.: Ajunge să le preţuim, să le 'respectăm. a 
LL „Ai făcut o dată apoteosa lui” Augustus,.l'ai înălţat la cer în cântece 
ditirambice, ai abdicăt lu libertatea -ta, ai să te închini apoi în exalta- 

şi la înşelătorii cari se .vor erige în pers6ne providenţiale, la falșik 
„ proteţă, la părasiţii gloriei. . > 

 4dol, 
„Te-a fermecat o dată un Rafael, Vai aghiesmuit, l'ai adorat: ca un . 

, ai să te 'prosterni apoi. (idolatria nuscie să deosibescă) și dinaintea - 
alşilor artiști, dinaintea păpuşilor, dinaintea parasiţilor. geniului (Ecorni- * - 
fleurs de genie). e: a o 
„„.. Arta are, nimeni nu o tăgăduesce, un preț înalt... 

„Artistul pote să evâce imagini neperitâre, nu numai ps. 
marmoră, dar şi pe monumentele cari” cântă gloria statului. 
„_„ sOmul de“ stat superior, artistul genial, ai şi ei locul lor de.on6re 
in istoria artei... ! Ia a ta - - . . 

Adevăratul artist însă nu des 

pânză, pe 

preţuesce. simțul 'natural:_ El dă gus- . 
tului estetic natural, prin.o divinaţiune genială, o col6re plăcută.: - 

Artistul, omul de. stat, ati înainte, de. tote “datoria stintă să „zăs- 
| pândescă cunoscinţele timpului, să le facă pipăibile, să. le. îmbrace cu | 

| atrac « ” : i 
a , i A i | | activă atat pentru inima, € | Mi înca 

  

- 

1) Zrendelenburg, 
şi Naturrecht auf dem 

Logische Untersuchun eu at ur G se U suc] gen, edit. III, t.] Deca e auf den runde.der Ethik, S$ 37,.38, 43, 46, 
„pag. 212, 316 şi 493, 
48, 52. Merbart a dat idei (es Zu 5, ( . 

_al omulul, Intrebarea în eta că injustiţia, desarmonia, nu mulțumesce simțul estetic 
muluf, i să este, e i ia aL simt: 

purile înterne, răspunde 'Trenijelenbua orța împulsică a acestui simț. estetic ?: Sco- | . „ daă impulsi d a. i a adoptat şi el acestă teorie fanii g npuisiunea de care e vorba. D-l Ihoring 
ş 2) Danid Strause 19, fan vastică a scopurilor interne, (lhering, Zavech um Recht). 

INI Mae . 4 
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Lumea întregă e. scena largă a artei.- Publicul, care. o judecă, o 
încurajeză, se grămădesce de sus şi de jos, din sal6ne şi din mansarde. *. 

Superiorităţile nu sunt lipsite. de o insemnată influenţă în lume; 

măsura înriurirei lor, însă nu e mai mare de cât aceea a maselor disci- 
plinate. de o biserică democratic constituită, în concurs cu sciinţa liberă 1). 

Sunt opere, cari se îndeplinesc colectiv, precum legislațiunea, juris- -- 

prudența, cari apar mai mult ca un reflex al bunului simţ, de. cât ca 

un produs al geniului. a „- 7 E 

Contingentul cel mare ce ”] dă şcâla pe fie-care an, se alcătuesce - 

în cea mai mare parte din -mediocrităţi. Legile “naturale domnesc, nu 
_ cometele, cari se sustrag acestor legi. 

e 
O 

SS 
- 

Mediocrităţile împrumută puterea lor mai mult de la simţul natural 

de cât de la gloria-lor academică. Talentele mediocre, cari s'aii incurcat - 

în labirintul controverselor sciinţilice, ne regalsză adesea cu idei pretinse 

sciințifice, cari sunt mult mai puţin roditâre de cât cele băbesci. a 

Arta aşa de lăudată de a guverna, nu e dar în general de cât un 

clyslerium: donare, poslea segnare, ensuila purgare. 

„ Legistul, care urmăresce cu exaltaţiune uniformi 

aparţine epocei n6stre. - E -- 

__. Principiile de drept trebue să fie simple, expresive, evidente. Armonia 

în aplicarea lor practică, va veni atunci de la sine. Metoda dogmatică 

trebue să facă loc metodei intuitive. „ e 

Legistul modern formuleză cu metodă întrebările privitâre la forma- 

rea sai la aplicarea legilor: deputatul 2), juratul 3), hotărăsc. . | 

Aşa şi numai aşa-se pole restabili raportul nătural între drept şi 

morală. -.. A ÎN Di | Pa 

Deosebirea meşteşiugită între drept şi morală se descoperă ochiului - 

băgător de s6mă ca un escamotagiii menit a sustrage așezăm intele sta- 

tului şi ale bisericei controlului, observaţiunii, criticei. _ i 

” Ficţiunea unei dilerenţe între drept și morală duce la -punctuali- 

tatea, exteri6ră a fariseilor £). Falşa neatârnare a dreptului, care se credea 

lalea, nu mai. 

  

1) Domnirea unei majorităţi parlamentare corupte e un r&ă maj mare de cât 

tirania unui singur om. Prosperitatea economică momentană (muncitorii r&mâind în 

suferință) nu justifică nici anarchia, nici despotismul. 

2) Consiliul de stat (cu d putere numai. de opinuine) apare, în starea actuală 

a progresulul, ca o rotiţă indispensabilă, neapărată, a aparatului regulator al statului. 

Trebuinţa introduceri! consiliului de stat se simte într'un grad mal înalt în ţările înapoiate 

de cât în cele înaintate. Unde. nu este lipsă de &meni speciali, unde technica superidră 

a devenit aşa-dicând o monedă curentă, se pâte efectua o legislaţiune bună şi fără: 

consilii de stat, Unde din contră nu se găsesc forțe technice îndestule, unde prin urmare | 

desvoltarea acestor torţe este şi trebue să fie grija de căpetenie a slăpânirel, nu se pole . 

ajunge la acesta regulat de cât prin o organisare a forțelor în cestiune, într'un consiliă 

de stat. Meseriaşul, agricultorul, negustorul iai atunci locul care li se cuvine de drept 

în Adunarea legislativă, şi legistul, care nu făcea mal înainte de cât cabale în parla-, 

ment, începe a se deprinde cu buna ordine. _ SR 

-3) In tările înapoiate trebue să. se desvolte cu puteri îndouite technica juridică 

ca să se pâtă introduce cât mai în grată juriul şi în materie civilă. ai 2 

4) Cine-va a executat de exemplu o obligaţiune morală, a plătit, din pietate, 

un legat făcut printrun testament .neregulai,. şi vine apol să reclame înapol plata 

indebitului qicend că, dreptul fiind separat de morală, obligaţiunea de mal sus nu se 

“pete considera ca o obligațiune naturală (art, 1092 cod. civil). D-l Laurent găsesce - 

acestă. pretenţiune fariseică întemeiată. Principes de droit civil, XVII, No..14.) Juris-         
AI. Degră, vol. IV. -
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că constitue un progres, a -strimbat dreptul în teorie, a desbrăcat legea 

de demnitatea ei, a înlesnit lăţirea pesimismului, a lăcut să picră ideele 

de drept. ? E ENE , IA | 
“ Legistul profesional să aibă încredere în jurat, juratul în legist. 

-“ Admitem vasalitatea juratului, care nu cunâsce deosebirea bizară 
a dreptului şi a moralei, către evidenţa probelor, nu însă către retorica 
măestrită, interesată, egoistă a legistului. 

„." Scolastiea întăcişâză lucrul nu sub acest aspect natural, ci sub. un 
aspect resturnat. Divinaţiunea artistică a legistului, iată lucrul de căpetenie; 

„ concepţiunea populară a artei juridice, nu e de cât un interes de ordine 
secundară. e Na i a 

= Câte rele însă nu trage după sine, ca un comet cu c6da lungă, 
acestă concepţiune iantastică a scolasticei ? _ - | 

Tiranul crede, de bună credinţă, în magia ideelor, în idea magică 
a unui stat, care se concepe ca un tot diferit esenţial de suma indi- 
vidilor din cari se compune; în t6te misterele şcolei, râde de oposiţiunea 
hamletică a profesorilor cari nu cunosc. colorile viui ale curagiului; se 
iolosesce de resursele retorice ale. literaturei oficiale şi: de acelea ale 

- diplomaţiei; lasă stângei să ajute: dreptei. a Ă 
Credinţa ce o hrănesce, că susține o causă siintă, înalţă opera 

despotului, N . 
„Nu viața reală cu emoţiunile, pasiunile, nevoile: ei, nu legiuitele 

revindecări 'sociale, accentele de disperare şi de durere ale celor nedrep- 
tățiţi, nu strigătele. expresive, interjecţionale cari: se aud în momente 
supreme, îrebue să ocupe înainte de tâte spiritul nostru, ci mai cu s&mă 
liniile pure ale artei.. - - îi 

Seligovernmentul englez, se dice, ne arată că acâsta: este direcțiune 
ce trebue să se dea spiritului secolului nostru.  - | E „Comentarii vaste apărură, cari căutară să demonstre că excelentele 
aşezeminie engleze ai fost create cu. ocasiunea .dar nu din causa | 
revendicărilor sociale; că există și trebue să existe (dovadă experienţa 
ARE eza) fini sammpțiuno Juris ei de jure că monarchul nu comite greșeli, 
posesiunea luai nu „apatural al populaţiunii muncit6re; că averea, 
morale: trebue 5 | ese cea mai trainică chezăşie a neatârnărei 
vel de câ ei „ne edăm cultului eroilor şi să nu vedem în Crom- 
corecțiune ral ca Pre videnţială care avea chemarea să înfligă o 

- 2 . 9 privim maf cu semi ca Să re pmeteze etern regalitatea 5») şi să nul 
ŞI a găsit în urmă libertatea în Arnerii ; le e a ar puț impuse (muncitorii) nu pot tie merica ;. că persânele cele mai puţin 

0 pot iigura în lista juraţilor şi prin urmare nică ÎNRIRO nna 

n de o doctrină aprâpe unanimă, o rezvin; 1 Laur recunâsce ă aprope unanimă, o respinge. Insuşi d- 
adaogă insă ci upradența e, mal rațională sub. acest raport: de cât MAEI Z rai loc. c*t, No. 30), Da dacă judecătorului să fie ma! înţelept de cât legiuitorul (op. ef cum cure excelcatul ducat S ar înlocui formula restrictivă a legil prin o formulă largă ficţiunil deosebirei întia ri ce ar însemna acesta, dacă nu o condemnare implicită a 

Trendelenburg Nation orală ? _ ş a aa crede Chi, pag. .21.— Unirea însă a dreptului şi a moralei nu se îndeplinesce, e , „7» “pilhesce, cu Tren i ivinati ; irolabilă, ci prin desv fi genburg,, Pa o „dibinațiune arlistică necon- 
r intuitive, I) R. Guei pn Sneisi, 1gsgeschichte, 1882, $ 35, 

=



„să mediteze, să zugrăvescă, să cârmuescă câte-va mii $). 
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" în aceea a alegătorilor, dacă dânsele nu declară (condiţiune aprâpe impo- 

sibilă 1). că sunt în' stare şi capabile a îndeplini iuncţiunile onorifice (fără 

„“ plată) ale sâligovernmentului ;- că dreptul de alegere nu este un drept 

“general al omului, ci un drept de stăpânire a unora asupra altora 1); 

că mâna de sus, care conduce sârta popbrelor, ne-a. învăţat; prin atâtea 

sguduiri și -decepţiuni (ori-ce revoluţiune .nasce iatal o reacțiune) că pâr- 

Jlamentele nu se pot regulat întocmi de cât prin elementele cari 'și-aii 

„însuşit arta guvernamentală în serviciul armatei, al justiţiei, al admi- 

" nistraţiunii, al bisericei 2). . .. : a i 

Miliânele trebue dar să are, să ciocănâscă, să cioplescă, ca să pâlă 

“ Şi, ca să se mai „adaoge și bătaia de joc la suferinţa celor des- 

moşteniţi, sa născocit aşă numitul. socialism de catedră, care vede în 

desvoltarea artificială (nu naturală) a elementului muncitor, uni mijloc 

eficace. pentru. întărirea temeliilor statului răpitor. . a 

--:"” "Pinţa revendicărilor. muncitorilor, se susține din punctul de vedere . 

al acestei fase a școlasticei, este: răspândirea cuceririlor culturei asupra . 

maselor. Acesta este o îaţă a mişcărei civilisatâre a lumei, care nu 

trebue, a îi nesocotită. Desvoltarea. culturei însă, care e felul principal 

„al naturi, presupune, din potrivă, neegalitatea condiţiunilor de existenţă, 

aşa cum ne-o înfăţișeză statul răpitor. ! - 

Sofisma e fină, dar, vădută la lumină, piere tot electul ce sa 

așteptat de la dânsa. Ă | Aa Aa 

| Propăşirea. civilisaţiunii este, 0 recunâscem, un fel măreț, inalt, 

sfint; dar, ca s'o facem. posibilă, ca săi pregătim i&rimul, se cere înainte 

de tte să desvoltăm. metoda intuitivă, să ne incredem mai mult în 

. îantasie, care ne împinge înainte și ne aproprie de simţul .natural, de 

“cât în reflexiunea palidă, enervată, trândavă, care nu are puterea de a: 

“crea. Sciinţa nu exclude fantasia. O descoperire nouă nu e posibilă fără 

activitatea, fără lucrarea forței imaginative: e 

' Condemnabilă e dar teoria socialismului. de. catedră, atât în ceea 

ce privesce, dogma, ce se :pune înainte, că statul îndeplinesce o misiune. 

ideală, care decurge din o ordine etică superidră, şi nu din voinţa popo- 

rului, cât: şi :proposițiunea că importă a se da - muncitorilor aceea ce 

obiceăul (constatat de statul răpitor) va dovedi că e necesar pentru viaţa 

- şi pentru propagarea speciei 4). a Da a 

Experienţa, ni s6 spune, a arătat că progresul se pâte realisa numai 

_când- însuși. statul își fix6ză în fie-care epocă limitele activităţii sale, nu 

însă când socielalea îşi însușesce prerogativa ă statornici limitele statului ; . 

că constringerea mărginită de- stat în măsură cu -împregiurările date, 

apare ca un mijloc eficace de educaţiune a poporului, care, bine dresat, 

face de bună voe aceea ce-înăinte nu făcea de cât de silă5).. 

  

, 1) Gneist, Preussische Kreisordnung, cap. VII, pag. 75, şi cap. XV. 

- 2-9) Gueist, Rechtsstaat,: edit. ], cap AI, pag. 162 şi 14. » | | 

„3 Ipsissima verba a lul Traitschke, app. Brentano, Das Arbeiisverhăliniss - 

„gemăss dem heutigen Rechte, nota 48. Ă | . 

Ă 4) Brentano, op. cit., pag. 303, 332 şi B4L. a 

"*5) Adolph Wagner, Allgemeine oder iheoretische Volksiwirthschaftslehre, I, 

„pag. 239 — 240, 8 135, text” și nota” 50. — D-l “Wagner aparţine sectel socialiștilor de 

„cztedră. i pa | "
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Asigurarea muncitorilor în cas de invaliditate, accidente, etc. iacă 
darurile care se hărăzesc mulţimei, iacă limita de cauciuc în care se stringe 
astă-di statul într'o parte a Europei occidentale, limită care trasă de 
bunul plac, nu este, în ultimă analisă de cât o soldă revocabilă, care se 
plătesce unei clase sociale în luptă cu alta. Adolpl IVagner, econo- 
mistul tratat cu cea mai mare distincţiune de principele de Bismarck, nu 
s'a sfiit a face apella preoţi într'o -oraţiune memorabilă, ca să contribu- 
iască prin sfaturile și inriurirea lor la mărginirea etică (sic) a numărului 
copiilor! 1). o e 

Constituţiunea, care sa octroat: poporului cu o dragoste aşa de 
părintescă, nu putea:să nu aibă asemănare cu aceea ca care ne-a regalat 
humorul lui B&rne. , ” , 

* Oldenburgenii iac bune ciobote comunale, şi, sunt aceste gata peste 
o sută de ani, pun picidrele într'âsele; şi peste o sută de ani pun trupul 
pe picidre; şi peste o sută de ani așeză gâtul pe trup; şi.peste o sută 
de ani înfig capul în gât; şi peste o sută ds ani întundă căciula liber- 
tăţii pe cap; și atunci are Oldemburgul o Constituţiune mai-bună şi mai 
irumâsă de cât ori şi ce altă ţară 2). . 
_.* Sehemele constituţionale lipsite de un coprins real dai libertatea 

formală, lasă însă pururea să subsiste“ sclavia materială, dacă nu scim 
să ne ajulăm singuri. E | i 
„.  Constituţiunea octroată de Corână e în acâstă privire mai puţin 
inșelătâre de cât harta pseudo-liberală. - 

» Fericirea celor desmoşteniţi. nu îniloresce pe acest tărâm, . 
Populaţiunea muncitâre trebue să intre curagios pe arenă; o morală 

nouă trebue să "i întărescă puterea, și prudenţa moderatâre s'o pue 
iaţă în Îaţă cu o miânorilale opulentă, care să înțelegă în fine că prac- 
lica virtuţii este şi va rămâne pentru dânsa o- condițiune de existenţă. 

Fără o morală nouă practic realisată, -vom căuta vecinic să scăpâm .. de despotism și vom recădea, vecinie în anarchie. " 
„___ Axiomele „constituţionale vor rămâne 16t6, fără o morală Nouă, atâtea 

ficțiuni g6le:: ficţiune. separaţiunea bisericei de stat 3), ficţiune habeas corpus, ficţiune libertatea presei, ficţiune libertatea de asociaţiune. şi de intrunire, căci irauda e inevitabilă (in Belgia) cât va exista o biserică papală şi îi se va recundsce libertatea de asociaţiune 4), şi acestă Iraudă va spori. continuii cât vor exista doctrinari cari vor susţine, lăudaţi de cin cope oa geale morale (adică elericale), cari Saă inmagasinat 
caldura sora erai ilor (spuria conscientia |) cum sa inmagasinat 1 in cărbuni, în diamant» 5). Adogăm — şi acest punct are 
—————— 

1) Duelring iti ; 5 , - Iismus, 2: si "9, Kiritische Geschichte der National-Oeconomie und des Socia- 
2) Borne, Briefe aus Paris, IV. eni 3 

, 2) Borne, » 1V, epistola 26, pag. 149—148, - rect 3 Biserica e supusă statului în Englitera (V. Gneist, Das englische Versvaltungys- re di Satele Vor fine, Pag. 198). pâlria, Separaţiunit bisericel de stat este, se de, în - el'de Nord. Acest: î 3 Americanii sunt spontas religioşi. Pietatea lor stăpânesce ala puli ia legislaţiunil (dovadă legile de temperanţă). - | | 4) Laurent, Principes de Droit civil, XVI, No. 65. 5) Rev i : la vie, ) ue des Deux Mondes din 1 Aug. 1882, artic. d-lui Caro: Le pri de



RAPORTUL NATURAL ÎNTRE DREPT ŞI MORALĂ - 21 

o însemnătate superi6ră —că statele mari, răpitâre, cuceritore, nu se vor 

„putea câştiga causei progresului de cât pe calea unei asosiaţiuni între 

muncitorii din t6te ţările şi între representanţii religiunii naturale şi ai - 

sciinţei. libere a lumei întregi. Nu' trebue să coniundăm pietismul ipocrit, 

. omoritor, cu religiunea sinceră, iubitâre, mântuitâre. -: 

. Disciplina sciinței e superi6ră educaţiunii. pieliste, între altele, din 

causa cullurei religidse nealterate ce dă spiritului omenesc, - 

Să nu se obiecteze că cultul sistemului: naturei, cultul naturalistului; 

exclude ori-ce legământ cu Dumnedei, sistemul naturei fiind iundat în 

sine şi desvoltându-se prin sine. . a 

"  Recunâscerea din partea sciinței a unui „sistem de dei 'creatore: 

implică din potrivă presimţirea unsi Biblie eterne, care ne este incă închisă, 

dar care ni-se va destăinui, înălțând succesiv fericirea n6stră, în propor- 

- ţiune cu desvoltarea progresivă a facultăţilor n6stre. de observaţiune. 

Sciinţa e religiosă, căci dânsa -iace să se nască un adânc respect 

pentru legea progresului care se descopere în tote: lucrurile şi credința 

implicită” într'insul 1). Pe a 

__ Pasele succesive ale progresului în ordinea naturei se perd fără de 

- veste una într'alta. Totul e mișcare. Permanenţa e -o ilusiune. 

„ Simpatia şi ura sunt, în ordinea morală, aceia ce sunt atracţiunea şi 

repulsiunea în ordinea îisică., - . | Ia 
| Instinetele simpatice se vor equilibra durabil cu cele egoiste, când 

iubirea, simpatia, atecţiunea omenirei se va concentra t6tă ca să onoreze 

munca şi când ura omenirei-se va concenira t6tă cu să biciuiască trân- 

dăvia. EI 
"-. Fie-care secol are epopea sa. Epopea secolului nostru este aceea a 

muncei 2). o A 

- _. “Teoria d-lui Spencer pare a ţinti la o altă equilibrare: durabilă a 

instinetelor. egoiste: cu cele simpatice, anume la .acea equilibrare faimâsă 

care a îost inventată de Malthus. _ 

O lege divină, se presupune, prescrie mulțimei abstinenta. Masele 

înmulţindu-se neraţional, cad fatal. în “miserie.. Ce bine real ai adus vre o 

- Gată revoluţiunile ?. Fără a insista, observă d-l Spencer, asupra: Îaptelor 

ce ne .presintă istoria veche, nici asupra electelor ce aii produs în Francia 

_văsbâiele de cucerire, cari aii schimbat .republica întrun despotism militar, 

va: ajunge să considerăm faptele celor de pe urmă ani cari mărturisesc 

că centralisarea şi regulâmentaţiunea s'aii întins din noi în Europa 5)., 

De aceea, se conchide,'să bine-cuvântăm suferinţa, -al căreia efect 

va îi că cei de la putere vor. compâtimi cu plebea stârsă, și acesta va . 

„înțelege că miseria in care zace decurge, ca o pedensă naturală şi divină, 

din lipsa sa de prevedere. Nu trebue să lăsăm să se grămădescă mai 

  

1 

-. :1) D-l Herbert Spencer pune accentul mat mult pe credinţa în '4niformitatea 

acţiunilor care se descoperă în tâte lucrurile (Despre Educațiune, pag. 82). 

2) Discursul ţinut de d-l Castelar'cu ocasiunea recepțiunil sale în Academia 

spaniolă. SE NE Ru i 

» 3) Herbert Spencer, Sociologie, II, $ 266, pag. 115 urm,  
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mulţi de cât pot încăpea Ia 'barichetul vieţei. Așa se apropie îilosolia po- 
sitivă alterată: de scolastică 1). . i . LL 

Filosofia revoluţiunii îranceze, mișcată de desgustul general .ce ai 
causat “aceste. stratageme, aruncă aceiaşi anatemă în contra scolasticei şi 
în contra filosofiei positive. - „. - ia 

In partea a treia a acestei scrieri se va arăta că filosofia positivă 
sinceră, e în stare să satistacă t6te -cerinţele şi că pentru acâsta nu avem 
trebuiaţă să cădem în -delirul raţiunii pure. 

Inainte însă de a întreprinde acestă demonstraţiune, importă să 
examinăm .in paragratul următor temeiurile teoriei raţionaliste. 

II 

: Filosola pesimistă desiăşură, cum vădurăm, un tabloii posomorit. 
Mulțimea, dice dânsa, cade fatal în prăpastia răsboiului, a ciumei, a 
iometei. Când crescerea sălbatică a maselor nu-e oprită prin pustiirile 
“răsboiului, când epidemiile încep a îi mai puţin dese, mulţumită propășşirii 
igienei publice, atunci bate la uşe î6metea, ca o barieră firâscă a intin- 
derii brutale a populaţiunii; Există o limită, a, producţiunii isvârelor de 
hrană peste „care nu se. pâte trece, ori-cât. de inaintat ar fi progresul 
economiei politice şi al chimiei. Inmulţirea nesănătâsă a 'populaţiunii, din 
contra, e nelimitată. Ipotesa lui Carez că în viitor facultatea de a se 
înmulţi va scădea în specia 'omenâscă, e cu desevirsire arbitrară, şi nu 
are pentru dânsa, nici o analogie istorică 2), _ | _ Cel sărac dar trebue să fie fatal robit celui bogat; rasele cele 
„înapoiate şi neingrijite se supun prin forţa elementară a lucrurilor raselor 
“Superidre și mai bine armate, rasa nâgră celei albe, semitul arienului. 

_Ori-eine dar :pare a fi în drept să'și întemeieze propria existenţă pe nimicirea, stingerea, gâtuirea vieței străine. Iata principiul care s'a desvelit cinic, din teoria luptei pentru existenţă. . . | „Noi însă căutăm să ne îni l 
îmblândim legea sălbatică a lu 
negreșit locul celui mai tare, 

rinăm. de  bună.voe, să restringem, să 
ptei pentru viaţă, unde cel mai slub lasă 

unde cel biruit .nu are nici-odată dreptate, unde progresul :se alcătuesce din stingerea interiorului de către superior. Această lege se primesce “fără murmur de restul creaţiunii. Dar aceea ce este legea fatală „a universului începe ă îi, în faţa consciinței morale a omului, care 0 pătrunde şi o interpretă raţional, un principiă bine- cător, o idee mântuitâre. Noi dorim să scăpăm de. dreptul. celui mai _ — si . pa Don - 
. 9 - . pe ÎN Ea . altrainter aags AT grede că Dietismul se pile introduce şi într'o teorie care este de asupra supa, do ] ucidă. Excelenţă e, de exemplu, observaţiunea ce o face d-l.Spencer ra sup țIL sciințeY ca mijloc de a mărgini * puterea statului asupra linubej, Ensul, tinde mat. mult de cât orl-care altul a mări respectul orităţii. Cuvânl î i i ioți 

rul; acsta este regulă cula L entare însemneză acesta, dice. maestrul sai. dicţiona- d : 8 utărul cas, dice gramatica, şi dice imită -. lz Cuca indian Preau do orl-ce discuțiune. Sciința din conta fe asa, e PE el ” Ze . 
a : 

i Î ci 
vrea, E 15 experimenteze, Asupra ăucațiună. pa 79. ehiorig. Orl;cine pote, dacă rimann, di ilosophi svussten. imu 4 e 
3, pap. kăa | i ie Phuilosopie des. Unbemussten, II, primul stadiă de ilusiune, 

S
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tare, care este marea chartă a corpurilor organisate. Şi nu ne mântuim 

6re real de acest răii prin aceea chiar că ne r&sculăm, ne indignăm în 

contra lui ?.. Ie | | Se -. - 

„___*- Aceasta este, sub .un- alt nume; lupta veche a equităței în contra 

dreptului strict. Tâtă natura lucreză să se ridice .la consciința omuluă -” 

de -bine, viriul și încoronarea universului 1). . o : 

Deosebirea între egoismul spontan mărginit şi cel bestia], decurge - 

natural din asemănarea naturei: omenesci cu cea curat animală, 

“Omul care “şi. îngrâpă consciinţa sa, se pune în rebeliune cu legile 

divine, plăsmuesce propria sa natură, O îmbrâncesce pe o cale prăpăsti6să, 

Gilerit întracesta de fiarele sălbatice cari nu se abat de la calea trasă * 

"de creator.. - Aaa : o E o 

“ Insăşi legea selecţiunii naturale, în lupta pentru existență aşa cum 

ne-o' descrie “naturalistul, “dare face abstracţiune de înriurirea ideelor 

morale, dă partea leului, -la împărţirea pradei, „celui tare, în lupta pe 

față, curagidsă, leală, nu celui şiret, în jocul laş al banditismului. 

* Acâstă lege dură -a selecţiunii - naturale tinde -a se îndeplini în 

“ordinea dreptului cu. conlucrarea rațională şi morală a omului, şi noi 

_o. vedem, contrarii cursului natural al lucrurilor, plăsmuită, desnaturată, 

coruptă de statul răpitor. : SR i a 

Viaţa reală portă ast-iel semnul lui Cain pe îrunte, şi numai cre- 

dința în libertate şi în dreptate pâte.să +reâlţe “ inimele, să. retrezâscă 

speranţa, să oţelescă curagiul scădut.  _ - n e 

| .Ceea-ce. împrumuta revoluţiunii -celei mari-o aparență așa de sim- 

patică, era, nu lugubrul galvanism,. cu ajutorul căruia se cletina scheletul 

Statului antie pe mormîntul vechiului regim, nu încercarea sterpă de a -. 

se supune lumea unui automat generator de îormule abstracte, nu Donqui- - 

şotismul declamator, care combătea cu o lance de carton basa naturală - 

-a vieţei (jocul mișcat al pasiunilor), ci mai cu semă- credința în libertate” 

- şi dreptate, care însuileţea pe capii mișcărei și acestă credinţă, smulsă 

din tărâmul sfint care o hrănea, ruptă din legămintul cu religiunea :tra- 

diţională, împodobea spectacolul revoluţionar cu. 0 ghirlandă de îlori, care 

trebuia, vai! să se-îngălbenescă, să se usuce a doua di. a | 

+ “Moștenitorii 'revoluţiunii, în loc. să înveţe a citi ieroglitele apoca- - 

ipsei revoluţionare, în loc să asculte glasul experienţei care striga că 

numai acela care compălimesce cu altul.pote să- vrea dreptul săi şi în 

consecinţă şi dreptul altuia, în loc să iubâscă libertatea” ca o Magdalenă 

- penitentă, să. adoreze idealul ca o amantă de. marmură, cum iubea Pyg- 

„+ malion pe. Galatea, născocesc o schemă a revoluţiunii,: care esclude. şi 

virtutea recomandată 'de religiune și verificarea experimentală, privesc 

ideea dreptului nu ca un element auxiliar al simțului dreptului ci.ca un 

_ ideal de care ne apropiăm. printr'o -aproximaţiune infinită, un ideal care 

nu e nici sufletul care a părăsit - momia, nici inima” viu& care bate în 

embrion. .. aa a | | 

“+ “Rațiunea, se susține, e principiul şi fundamentul moralei și al drep- 

tului. Ideea: dreptului se 'reinoesce şi propăşesce continui, ca natura 

“omenâscă, care e basa 'ei,. ca morala, al cărei auxiliar este, Ţinta _pro- 
gg. 

  

7. „2 1) Edgar Quinet, La Creation, 1, paz. 259-200. şi 402, 

.
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ului. este ca individul să. cundscă (ratione „pura) şi să vrea (actus 
Surus) dreptul săă şi, în consecinţă, dreptul altuia, să nu mai jie materie 
de constringere, de silă; morala să înlocuiască dreptul. Consciinţa 
(abstractă) e singura sancţiune a moralei ; dreptul, din contra, mai pri- 
mesce suplimentul unei coerciţiuni exteridre şi sociale D. Libertatea nu 
trebue să o supunem datoriei, virtuței, adevărului saii vre unui alt principiă. 

” Condiţiunea libertăţii e rațiunea sai iacultatea de a cundsce * motivele, 
„principiile, ideele generale, şi a alege între dânsele. Acestă alegere e 
liberă, natura omeaâscă îiind esenţial dilerită de restul lumii, prin condi- 
ţiunile şi legile sale lungamentale. Viaţa omului nu e supusă legilor naturale 
pe care le ascultă restul universului; dânsa e însuflețită din contra. de 
o Îorţă vitală, de un determinism intelectual care dă omului iacultatea 

“să lie propriul săă legiuitor. Puțin importă că omul e robit de pasiunile 
sale, că se lăţesce forţa brutală. Ideea pură a dreptului e totuși virtual 
coprinsă în realitatea necurată prin aceea chiâr că. o concepem 2). 

Acestă teorie ne înfățiş6ză o apocalipsă a dreptului care e mai 
întunec6să, mai neințel6să, mai negurâsă de cât apocalipsa evangelistului 
sai doctrina lui Origenes. Textul e acelaşi : comentariile diier. 

Ideia dreptului se nasce, — iată noul credo, —'nu ca omul-Dum- 
nedeii prin mijlocirea unei ' mame-fecidre, ci prin - sine-însăş 
ochiului .nostru intern ca o nâlucire, o statie, o altă .arătare.: 

Acestă nouă religiune asemănată cu cea creștină, este ca un picior de lemn în comparaţiune cu un picior viă. 
Istoria fără asemănare îrumâsă 'a suferințelor Mântuitorului, întă- resce până la un punct 6re-care credinţa în minunile cu cari s'a plantat religiunea creștină. - 

„_ * Boşcăriile ideologiei, din potrivă, ascund mai mult o intenţiune viclenă, de cât o credinţă slintă, și nu se dovedesc, nu.se adeveresc cu nimic. Nu se citeză, nici fapte, nici exemple, nici o experienţă internă Saii externă care să - mărturisescă presenţa în noi a unei idei supra- naturale a dreptului. Şi ideile cele mai abstracte se desvoltă incet şi treptat din comra experienţei, şi. veritatea lor se închezăşuesce numai “prin posibilitatea de a se cita exemple concrete din viaţa reală 3), Ideile abstracte nu ai nici o valre dacă nu exprimă iapte ob- servabile. e ” - „_„„ Ipotesa geometrului, care presupune noţiunea - | fisicianului, care presupune noţiunea m 
vaţiuni certe, pe investigaţiuni sigure. | | - Posedăm lără îndoială Și în- sciința dreptului două lucruri cari a - 0 val6re positivă şi sciințitică, o idee şi un fapt: ideia libertăţii, şi acest fapt că ideia libertăţii tinde ase realisa în noi. : “ i - Acestă idee însă are o origină naturală, pământ. Legile cugetărei nâstre sunt identice -cu legile: mecanice ale naturei exteridre. Schița planului naturei, armonia universului, se oglin= desce mecanic în ochiul nostru observator... a 
PNI 

1) Accolas, Droit civil, Introduction pag IV. E - " 2). Fouillce, Idee moderne du Droit assim "93 5 iu 8) Virchoiv, app. Bichner, Frafe ani Stop pa” 153? 251, 349, 350 și sm 

intinderei, ipotesa 

ca t6te lucrurile pe acest 

ateriej, sunt întemeiate pe obser- 

i, și apare 

e 
a
 
a
a
a
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: Avem fapte observabile cari sunt greii sai imposibil de explicat, 

dacă se admite că raţiunea se nasce, nu din causă, ci numai cu ocasiunea 

impresiunilor ce primesc simţurile de afară, cari însă se explică uşor, admi- 

ţendu-se. că raţiunea nu e de cât o îuncţiune accesorie a voinţei sensuale. 

Atâtea legi, cari se -priveaii înaintea revoluţiunii ca raţionale și, 

adevărate, nu mai răspundeaă cu raţiunea dreptului în urma catastrofei. 

„Causa acestei diferenţe: era că dânsele conglăsuiaii cu iaptele de 

mai ?nainte și nu mai concordai cu nouele fenomene sociale. 

Atâtea idealuri, cari . umpleaii inimele înainte de a se.face proba, 

se desvăleaii în urmă ca atâtea decepţiuni. a 

Revoluţiunea era mai mult un experiment de cât o: apocalipsă, 

_mai mult o probă de cât un oracul, mai mult un fapt de cât o ghicitore, 

“ Idealul, care se urmărea înaintea revoluţiunii, era că comul e o 

fiinţă natural bună, -iubind justiţia şi ordinea» ; -că «natura "l-a făcut fericit 

şi bun; iar societatea '] strică' şi "1 iace mizerabil» DE 

__ Revoluţiunea, ca o vivisecțiune spăimântătâre, ca o autopsie lugubră - 

“a unui trap viii şi plin de vigâre, a demonstrat din nenorocire contrariul, 

Omenii se gâtuesc unii pe-alţii dacă îi laşi după o sclavie de sute 

de ani de-o-dată la propria lor iniţiativă. - . - , 

Natura a instituit nu raţiunea pură, ci lupla pentru viață ca 

resort natural al- progresului și compălimirea . ca resort natural pentru 

calmarea luptei. Compătimirea sălbatică e mai puţin eficace de cât cea 

raţională. Consciinţa e o plantă cultivată. Voința sensuală premerge 

voinţei raţionale. Voința e esenţialul ; ideia e ca o lumină îosiorescentă 

a iurtunei ce o descătuşesce voinţa. EL nunc ratio est quod împelus 

ante fuit. Rațiunea e subalternă, secundară, îragilă. L.ogica ne ajută cel 

„mult să interpretăm raţional legile naturale rigur6se, să întrebuinţăm cu 

înţelepciune sămânța ce găsim în natură. . Pi 

* “ Restălmăcitorii principiilor revoluţiunii coniundă causa cu efectul, _ 

principiul- cu consecinţa. “ a 

“Voința se pierde după denșii în îumul. unei forme gole,- care mijlo- 

cesce legămintul ideei pure cu realitatea, după analogia zămislirii nepătate 

a Maicei Domnului, care a mijlocit incarnaţiunea omului-Dumnedeii. 

Există, se susţine, o voînță gdlă, care s'a decis să vrea şi nu mai pâte 

să nu vrea, dar e incapabilă a se realisa dacă nu găsesce mai întâi înde- 

- plinită o conâiţiune exteridră (belle volens sed velle non potens), deosebită 

de voinţa în sine, care, pote să vrea şi să nu vrea (velie et nolle polens).. 
Voința gold e o voinţă actuală, întru cât. dânsa-aspiră a se realisa 2). 

1) J J Rousseau, Lettre & M. de Beaumont, pag. 30. A ” 

9 Hartmann, op. et loc. cil., pap. 533. — Găsim în scrierea menţionată a d-lui 

Fouillde o parafrasă interesantă a aceleiași idel, Mulțumită idee! independenţei voinței, 

„dice dânsul, care suspendă decisiunea mostră (velle: volens sed velle non potens) şi 

ne face să concepem două contrare ca posibile, no! devenim real capabil! de a opune 

un mobil altuia... In acestă înrîurire a idee! consistă singurul liber arbitru posibil, care 

“mu esclude determinismul (liberum arbitrium îndifferentice, adică libera alegere între 

contrare),. dar îl face ma? flexibil, mai apt pentru realisarea efectelor contrare şi, prin - 

urmare, mal progresiv (pag. 243). Ideia libertăţii şi a egalităţii e o idee de natură 

morali, nu matematică sai - logică (pag. 287, îni fine). D-l Fouillce concepe numai 

pasagiul de la filosofia speculativă la cea practică alt-fel de cât d-l Harimann. Voința 

produce, după cel dintâi, mal multă plăcere. de cât suferinţă, iar după cel.de al doilea 

(veqi Phil. des Unbemussten, JI, pag. 506), mal multă suferinţă de cât plăcere. 

2
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A Voința g6lă se sustrage. observaţiunii și controlului şi e prin urmare 

o vorbă gâlă. E a e Ă 
- “Toma  Necredinciosul a pipăit pe Mântuitorul reînviat. Nu discutăm 
proba; admirăm legenda. Cu ce se adeveresc, în aparenţă măcar, spectile 
spiritualismului ? a 

Acestă teorie desfide experienţa, o insultă. Natura a plantat lără 
- îndoială în inimele-nâstre o disposițiune de a voi binele, anume - compă- 

timirea, care e o iorţă reală, și nu nălucire ca ideologia. - 
„_ Unuldin îsvârele de căpetenie ale Iaptelor celor bune e compătimirea. 

Când vedem pe unul din semenii noştri că suleră, ne punem îndată cu 
gândul în locul săi, şi.ne închipuim cât de nenorociţi am îi dacă nu 

„ne-ar ajuta nimeni.- Compătimirea opereză şi indirect (în polentia) cu 
ajutorul unor.snazime, cari tind a desvolta acestă scânteie divină care 
dârme în noi. Cu cât mai mult se entusiasmâză pentru dreptate învățatul 
deșteptat de experienţă: şi crescut la sînul istoriei, de cât sălbaticul împins 
de un instinct vag şi nedeterminat! Ca o. plantă în pământ, aşa ne 
înrădăcinăm şi noi cu sciinţa, cugetarea, simţirea n6stră în lumea obiectivă, 

” purtând dincolo de dânsa corola, ideei; dar smulși din acest pământ trebue 
să veştejim, să pierim ca planta. Când maxima al€să şovăesce, când 

„practica virtuţii e. întreruptă prin obiceiuri condemnabile, atunci nu o 
nici un alt motiv (afară de cele curat egoiste). mai eficace pentru spriji- 
nirea şi trezirea intenţiunilor celor drepte, de cât cel tras din compătimirea 
naturală 1). E cc a 

___ Compătimirea e o-îorţă care a lăsat și lasă urme adânci în lume. Dânsa e tot-d'a-una gata a se produce în aclu, în oposiţiune cu pretinsa voinţă golă «care nu urmăresce: alt scop de cât de a realisa pe sine- însăși ca o formă golă» 2).. - Ş 
Compătimirea e un fapt observabil, un egoism rafinat, o_întocmire mecanică ; maximele r&spândite de religiune, filosofie; etc., înlesnesc numai ucrarea resortului natural, . 
Compătimirea nu ne învaţă numai să evităm o nedreptate (vătămare); dânsa e încă motorul de căpetenie al dreptului creator, care întemeiază state, dă lie-căruia aceea ce 'i se cuvine (suum cuique 'tribuere) ocrotesce comerciul, aședă hotare şi le pune sub scutul legni. ompătimirea .desvoltă. progresul și ordii i ri mai 

| pătir Ă ltă, şi ordinea de o mie de ori bine de cât dialectica ideologilor. e or mai iile: Nimic nu ne readuce mai ușor pe “calea dreptăţii de cât închipuirea Puia urerii, a nenorociri celor-alţi 6meni. «Il n'est pas dans le cour ii DS pice Mă T Rousseau — de se mettre ă la place des gens qui plus - ous,- . < qui 
ă plaindre» 3). AN9 nou Anais. seulement de ceux qui sont plus 

Mizeria trezesce co imirea ; : | __ PIZErI : mpătimirea ; - compătimirea: G i î desce inerția, mișcă spiritele. -- -- » timirea, la rondul ei, îmbol- 
d 

ura, ag uclteri Steltung, des Mensclen în der Natur, text şi nota 106 pag. 326 
Grumdlage der Moral, pag. 236, rafi und Stolf, pag, , 196, și Schopenhauer, Die 

- artinanu, 0p. cit, i e a ie 
3) Emile, Lima ji Il Pag. 588, _.
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Compătimirea pură (absolut neinteresată), care nu exclude pe nimeni 

de la banchetul vieţei, ridică deja glasul său. 
.. Sciinţa liberă se însărcineză astă-di voios cu apărarea drepturilor. 

omului, dă revendicărilor sociale un caracter siint şi ideal, îuce să apară 

pe orizontul _ omenirii, ca o stea nouă şi neperitâre, ideia ununceă, dă 

spiritului timpului 1) un noi: coprins ideal, şi umple tote inimile cu dorul . 

de a realisa acestă nouă icână a-fantasiei. - 
Egalitatea se contundă în ultima analisă cu libertatea. Omenii.nu 

"pot deveni absolut egali fără să fie absolut liberi 2). Cea mai: mare sumă: 

. 

a libertăţii, adică libertatea pentru. fie-care om de a lua parte la bene- 

ficiile sociale, potrivit „cu prestaţiunea sa individuală, readuce cu sine 

cea mai mare sumă a folosinţei. aa E a 
Compătimirea pură nu e o utopie, ca fantomele ideologiei; Sai 

- Martirii creştinismului și . victimele cugetării. libere se. scâlă  .din 

mormintele lor şi mărturiseşc sus şi tare că operele lor: eraii mai puţin 

r6da inteligenţei lor de cât-a direcţiunii. întipărite acestei inteligenţe prin 

simpalia ce o aveati pentru 6meni. Adevărul sa relevat răbdării lor, 

iubirii lor, simplicităţii lor, devotamentului lor, mai mult de cât pătrunderii 

Jor logice 3). - | Se : - : 

“Emujaţiunea de jertte e dar una din ideele creatoare. ale naturei. 

“Intocmirea naturală pentru realisarea acestei idei e î6rte simplă. 

Egoismul  împlântat în noi ne înarmeză în contra a ori-ce vătămare, chiar 

- si în contra unei vătămări care nu ne atingo- direct, căci noi posedăm 

jacultătea de a generalisa, care ne deosibesce de animale, şi acestă 

facultate ne face să vedem în răul ce. ameninţă pe altul un pericol 

comun... : IN o 

| Virtuţile cele mai înalte și crimele cele mai spăimintătore ai ast-lel 

“între dinsele un legământ: mecanic care se subțiază câte-o-dată aşa că 

se îace nevădut, dar care. nu se rupe nici-o-dată: egoismul. . Natura cu 

t6te minunile ei s'a născut din începuturi obscure. De ce să aibă virtutea 

o origină mai pură? o i a 

În minut ce facem pasul.de la raţiunea. pură, care sbâră în nori, 

la compătimirea pură, care are carne și os, ne aflăm în domeniul materiei 

şi ne putem încredința pe acestă treptă, cea mai.abstraclă, a existenţei 

empirice ce însemnâză- legile naturale rigurâse și cum dânsele ne duc la 

fapte iundamentale empirice cari nu aii un caracter mistic. 

_ Valbrea ideei dreptului ca o pură formă (idee platonică), cum "și-o 

închipuesc. apocalipticii revoluţiunii 4), nu se pâte. nici cum adeveri prin - . 

  

- 1) Compătimirea 'religi6să a provocat cruciadele, Credinţa că realisarea ideilor 

antice ar fi cea mal bună panaceă în contra relelor sociale domnitâre atunci, a născut . . ăi 

în secolul XV. şi XVI. Renesansa. Compătimirea cu masele oprimate de feudail a înte- 

meiat monarchia. Simpatia cu societatea. robită de despotism a dat nascere revoluţiuni!, 

“Compătimirea cu victimele revoluţiunii a chemat în viață reacţiunea. intrun cuvânt,. 

” spiritul timpolui în diferitele epoce a îost determinat de compătimire, care e un fapt 

observabil. -._ _. - : i a De . MI 

- Bluntschli, explică legea spiritului timpului. din punctul de vedere al une! psi- 

ME chologil trauscedente (op. cit. pag. 127 şi urm.). Acestă explicaţiune e falșă, 

2) Zocqueville,- ili, pag. 157. , A . , 

3) Zuzley, ap. H. Spencer, Educaţiune, pag. 80—81. - 

4) Fouillee, op. cil. pag. 353... Sa
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- ” - . - . desvoltarea sa teoretică şi practică. Un .om (ca: idee platonică) nu sa 
i încă păşind pe acest pământ. | o 
da pap îdeei compătirirei pute, din contra, se dovedesce exact de 
sociologia. pură, calculându-se momentele de impulsiune istorică, abstrac- 
ţiune făcând de conruperea forţelor, cum se calculeză de mecanica pură 
momentele de impulsiune mecanică, abstracţiune lăcend de compunerea 
iorţelor 1). , ÎŞ , 

Noi aședăm toţi 6menii sub ideia libertăţii care decurge din con- 
Pălimirea pură, chiar şi pe acei cari se găsesc încă în cea mai vădită 
robie morală, cum se aşeqă sub noţiunea cercului ideal tâte curbele cari 
tind a fi circulare, ori-care ar fi încă depărtarea lor de la linia directore. 

Istoria ne arată consecinţele acestei idei tindend a se realisa și 
realisându-se chiar dilnic. - Iu EI 

Există o mulțime: nenumărată de secte în Statele-Unite. T6te diler 
în cultul ce trebue să facem creatorului, dar tâte se înțeleg asupra dato- 
riilor ce ai omenii unii către alţii. a . , 

__ America 'este locul în lume unde - religiunea. creştină, religiunea 
iubirii (a compătimirii), a păstrat mai mult puterea sa asupra suiletelor, 
şi nimic nu arată mai - bine cum dânsa e iolositâre şi naturală omului, de 6re-ce ţara unde dânsa exercită în dilele nâstre un imperii mai mare, este în același timp cea mai luminată Și mal liberă 2). 

Ideologia 'din contră sa sierșit cu o.bancrută complectă, cu un fiasco desăvirşit, DR o . 
„_.. „Apoteosa omului empiric, credința că bunătatea omului se nasce de sineși şi nu are trebuinţă să fie cultivaţă, tote dogmele ideologiei s'au desvelit ca atâtea minciuni, , - _ 

Ideologii moderni, deșteptaţi prin amărita experienţă ce aii făcut'o, Yecurg în disperare de causă, la o sciinţă care; cum' recunose singuri, e abia zemislită. a Sa Pe , Denşii nu aii nici farmecul fantasiei, care a facut așa de atractivă îilosotia lui Rousseau, nici precisiunea naturalistului, . a . Teoria lor, vădută e apr6pe, . aduce pentru reconstruirea sintesei sociale umbre în loc de. pietre. . - i | ” ___-  Trebue să isgonim, die ei, tradiţiunile romane şi consuetudinale, să dplăturăma tote piedicele cu cari ne-aii incongiurat superstiţiunea, religiunea ca nb 8 tilitaţile dreptului roman, să ne conformăm întru tâte raţiunii, AIM exegesa prin sciinţa dreptului. - Sciinţa însăşi.remâne a se construi. „Kant, Fiehte, Hegel, F euerbach, Gans, Bentham, ati pus abia. cele dintâi fundamente ale doctrinei 3). a 
irtoseei e credea in'cele dintâi secole ale erei creștine că ori-cine 9 Cup preceptele lui Christ, are puterea de a îace minuni; tot asa 

ivepl, D- Duhring a demonstrat, într'o siziare an a facuti RP universităţi! din Goi trat, TO Scriere coronată de facultatea filosofică a Mechanil;), că luca ingen (Kritische Geschichțe der aligemeinen Principien der curat foronomice, ci companie în. mecanica Pi E> Cf eompunerea unor mişcări 
i : „Ca mijloc de ori, mal bine fOmpunerea forţelor. (v. de exemplu pia. -39) orientare peniru a se cun6sce 2) Tocqueville, op. cit. UI, ! - D pag. 213—934, : Accolas, op. 'cit, Introduction, pag. 54—55. - 

ES
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cred unii astă-di că inspirându-s6 de principiile lui Hegel, vor descoperi 

-sisteme minunate. a i Sa 

„__ Prineipiile-lui Hegel nu sunt însă, vădute la lumină, de cât vorbe - 

oraculâse. : Ti A Da: 

Există o incongruenţă absolută între diteritelu părţi ale îilosofiei |. 

hegeliane: - . | ? E A | 

Hegel a tratat filosofia : dreptului în forma unei categorii: abstract- 

logice, în contradicere cu principiul” suprem al teoriei sale, care -era că 

filosofia nu reclamă nimic mai mult de cât aprofundarea sciinţelor 

“empirice 1. .. . ii a | | 

| Sciinţa dreptului, ca ori-ce sciinţă, are a face, nu atât cu idei 

abstract-logice, cât cu idei istorico-logice 2).: Coeca sine historia juris- 

Drudentia. E i PR E 

Unii fac, observă Lassalle, din îilosofia 'lui Hegel, prin restălmăcire, 

un bouillon beletristic care se trnă pe atâtea lucruri neînţelese şi necu- 

noscute. Precum, se vorbea altă dată de un horror vacui, aşa domnesce 

astă-qi un orror pleni, un îior faţă cu materialul positiv. Am&nuntele - - 

sunt de sigur mai cu anevoe de' câştigat de cât eterul elastic al iraselor.. . 

- Adevărul însă nu se pote cundsce de cât din amănunţimile concrete, şi 

numai întinsele se pâte găsi precisiunea argumentării 3), . 

Ideia dreptului nu e o idee. exactă, nu are un coprins -istoric, o 

formă plastică, o îorţă creatoare, nu legă într'o unire .superi6ră sciinţa 

și poesia; natura și religiunea, de cât când o întemeiăm pe compălimire. 

- Vom arăta in paragraiul următor că sciinţa naturală desvoltă com- 

pătimirea şi - păstrâză vieţei mersul s&i: solemn întrun grad mai înalt 

- încă de.cât religiunea.: n - RT , e 

e 

_Ori-e& schimbare în ordinea naturei, se produce pe basa unei legi, - 

care "i prescrie regule îixe. Evenimentele reale aii o însemnătate logică 

şi evenimentele logice o însemnătate reală. Natura, cu tâte că dânsa ne 

arată un tabloii. pururea schimbat, e totuşi în armonie constantă cu 

schema logică a. lumii. 

“Seria organisaţiunilor şi succesiunea speciilor în domeniul forma- - 

ţiunilor plantale și animale, e o dovadă pipăilă a existenței unor prin- 

cipiă creatdre, cari nu, se mulțumesc numai cu reproducerea imaginilor 

. 1) Lassalle, Die Theorie der ermorbenen Rechie, prefață şi pag. 10—12, text 

i notă. „ Iau i Ă | . 

ă 2) Ideele morale sunt şi dânsele ide! sstorico-legale, Cea ma! păgubitâre ilu- . 

siune, care a indus în erdre pe eroii revoluțiuni! celei mari şi îmbată încă pe epigoni, 

era credinţa în posibilitatea unel religiunI abstract-logice. De aceea se caută în Francia 

în frigurile revoluţiunil un monstru care nu, avea nici o asemănare cu biserica pres- 

biteriană engleză. Poporul alegea pe miniştri! bisericel; episcopul era numit „de alegă- 

: tori! departamentului, preotul de alegătorii districtului şi — iată prăpastia — alegătorii 

mu trebuia să aparție cumuniunii sale. Adunarea . electorală era. compusă din 

calviniştI, luterani, jidană, saiă robilă clubului.şi notoriu ostilă catolicismului şi chiar 

„chreștinismului. (Taine, Les Origines de la France contemporaine, |, pag. 235). 

3) Lassalle, op. et loc. cit. . N
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trecute, ci mai adaogă încă elemente noui formelor vechi de existenţă și 
de viaţă). , . 

Istoria omenirii, care singură ne intereseză în momentul de îaţă, 
ne înfăţișeză o schemă analogă. , „o | 

- Interesul -economie e causa constantă a schimbărilor sociale; aceste 
schimbări se produc însă pe basa unei legi care „le prescrie regule îixe, 
pe basa legii simpatiei. ae a , , 

_Ordinea socială nu stă pe loc, nu se copiază, nu se întârce într'un 
cerc viţios: dânsa se reînoesce continuii, ca ordinea. naturei. Ă 

Statele pier şi din cenușa lor se nasc alte state mai sănătâse, în 
cari conştiinţa datoriei se strecâră în straturi sociale .mai adânci. 

Omul are privilegiul a poseda elementul cel mai esenţial al vieţei 
sale în: desvollarea afecţiunilor sale simpatice, cari ai o val6re absolută, 
cu t6te că sunt.și rămân nedespărţite de instinctele egoiste, cari sunt 
basa lor biologică 2). - cc Aa o 

Liberlalea morală e scopul şi ţinţa omenirii ; îndestularea trebuin- 
telor economice nu e de cât un efect, un cas special, un fapt de a doua 
ordine. E o 

* Vechile popbre (Fenicienii, 'Tirienii, Carthaginesii) și înşişi Grecii 
aveati numai o. presimţire vagă a acestui adevăr şi “posedaii mai mult 
geniul comerciului, al-literaturei, al artei, -de cât geniul dreptul şi al 
legislațiuniă. | ee : 

In anticitate; un singur popor era înzestrat cu acest genii, poporul roman 2), care punea greutatea decisivă pe interesul economic numai în | legile sale abstracte *) ; în dreptul săii practic însă, în' moravurile sale, pe conștiința datoriel. AMoribus_antiquis stat "res romana virisque 5). „„ dealurile cari ne atrag, ne mișcă, ne încăldesc, nu sunt apreciabile în bani. Virtus suo ore censelur. Omul se luptă, se jertiesce, more pentru dreptul săi. | Sb 
Nu sciința a creat acestă abne 

Și s&lbaticul deosibesce dreptul de. nedrept. 
Sciinţa împodobesce de s 

elementul de viaţă însă al scii 
„_ Ceea ce impune” arbitra 

N 

igur cu 0 corână maiest6să capul omeniriii; 
nței, nervul s&ă, esenţa sa, e morala. 

DON 

1) Duekring, Cursus der Philoso T schatung und Lebensgestaltung,. pag. 24 . 2 Duehring, Der Wertl des Lebens, pag. 76. . i 3 Ina Veurriăres, Traite de Droit commercial, Livre prâliminaire pag. 2 şi 3, torilor di g, Zivec în Decht, pag. 214,  Iaţeresul economic e, în ochit admira- porilor cod scoţi ustiniane, elementul exclusiv al dreptului. Lucrând pentru inte- concepțiune e adevărată, agatza printraetsta chiar pentru binele societăţi. Acestă 1 , | gă că omul oral ajulă inte ietăţii pri 
aceea că lucrâză peniru 'propria sa conservare. EI bine! intro societate oaietățiI prin „Nu putem dar să derivăm dreptu. din norma dee lua (Cu porta au Le liber, 
op, cit, pag: 332), precum nu. puteai Qara păespotului (cum propunne d-l Ihering, 

 juerălorilor cu mâna oa CU aciunt din lăcoraia nesăţioasă a fundatorilor, fericirea a viperelor demapogice. om mătarilor, înflorirea republicel din reua credinţă 5) Ihering, Geist des râm, Reclutes, II, pag. 290. ! 
N 

riului, e caracterul, nepărtinirea, voinţa 

ie als-streng -wissenschafiliche Weltan-! 

N 

gare, acâstă uitare de sine a omului. 
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morală, nu nimbul de sfințenie cu care ideologii îmbracă principiile ab- 

stracte. . a A a a 

_Sciinţa e încă f6rte înapoiată. Problemele - cele mai .grele aștâptă 

“ încă soluţiunea lor: Cine se pâte îăli că cun6sce ultimele principii ? 

- Invăţatul” se jertiesce, :se - chinuesce, se îngrâpă moros în cărţile sale, 

ca să ridice un colț al vălului, ca să se apropie de ideal, ca-să câștige 

un tărâm noii adevărului. Ştiinţa cea mai înaintată - va îi identică cu .. 

morala cea mai. periectă. Sa e - o N 

- Unde nu propăşesce morala, nu pote să ie vorba nici de înflorirea 

_sciinţelor. - - , 

“Condiţiunile morale nefiind aceleași în Orient şi în Occident, conse- 

quenţa era că şi civilisaţiunea nu avea aceiași sârtă întro parte a Europei 

ca în cea-l'altă. a | Da 
- Bisericile din Europa orientală eraă pururea în prada agitaţiunii; 

biserica latină, din contra, urmărea un scop .practic, organisarea. -- 

Intro -parte se propagară neotenduelile prin concilii; în cea-l'altă 

“era. un om: apostolic care representa un criterii al- adevărului 1). 

Conciliele. nu aveai .o organisare determinată, atârnaii de curtea din 

Constantinopole ; anarchia opiniunilor era îâră îriă, şi episcopii, incapabili 

cum erai să se disciplineze singuri, se robiră împărăției. a 

_ Episcopatul de. la Roma, din contra, mai . bine ajutat de împre- 

jurări 2) de cât episcopatul de la Constantinopol. şi episcopatul de la 

„Alexandria, deveni rivalul statului şi. trase în cercul magic al instituţiu- 

nilor sale tâte elementele sociale, fără să excludă mulţimea care căuta 

și găsea protecţiunea. sa... " 

Sciinţa era, prin invasiunea teologiei,- isbită de o suspensiuna fatală 

"si într'o parte a Europei și în cea-Paltă. In Occident se iviră insă două 

împregiurări,: cari eraii de. bun augur pentru viitorul sciinţei, anume : 1) 

disciplina de ler a bisericei, care a pus 0 stavilă anarchiei opiniunilor, 

şi 2) desvoltarea.: elementului. popular, care a făcut: posibilă reforma 

„bisericei şi, ca consequenţă, nascerea unei sciinţe în acelaşi timp liberă 

“şi religi6să. 
. ÎN ali 

In Europa occidentală se reala sciinţa, mulţumită acestor împre= 

giurări, mai imposantă, mâi mărâţă, mai .roditâre de cât ori-şi-când ; 

robirea bisericei în Europa orientală, din contra, robire care astă-di se 

p6te studia mai bine de, cât. ori unde la Moscowa 5), născu aparenţa că. 

biserica nu.e o.resursă “ necesară a statului, şi “sciința deveni nihilistă. 

Sciinţa nu e o bine-iacere pentru omenire. de cât când dânsa devine 

spontan religidsă, când densa ştie să ţie cumpăna. între simţul moral,. 

care -e un îriii, şi ipotesele temerare, cari sunt o revoluţiune.. E 

: Libertatea nu consistă în a alege după plac între nenumăratele 

ipotese posibile, în puterea de a face un lucru sai contrariul săi, de a 

ace după hasard bine sai răi, de a afirma morala saii de a o tăgădui. 

Libertatea nu se pote defini nici ca o stare de lucruri, unde nu atârnăm 
N 

  

_ 1) Draper, Istoria desvoltăriă întelectuale a Europei, tradusă de Aubert, II, 

pag. 1—91. NI o o , | | |, 

"5 2) Şi invasiunea lui Alaric era favorabilă. | î | 

3) Laboulaye, VElat et ses limites, , a i
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- de cât de noi, de raţiunea pură sâii de voința pură. Insuși Kaul a 

recunoscut că mintea omenâscă e neputinci6să a explica cum raţiunea 

“pură fără alt: motiv ar putea deveni un lucru practic. Libertatea e din 

contra sinonimă cu credinţa (hrănită de sciință în concurs cu o biserică 

” Gemoeratie organisată) în posibilitatea unei îndreptări reale a naturei 

omenesci, credință care :aduce cu sine disciplinarea maselor nu pentru 
a le robi, ci pentru-a ridica forţele lor. 
Unde am ajunge dacă .ne-ar lipsi un minut măcar acestă credinţă? 

Progresul ar îi, iără dânsa, o prăpastie, sciinţa un isvor nesiirşit de rele, 
şi singura scăpare din acestă încurcătură: sinuciderea: universală, 

Pesimismul îace să lucescă, cum se exprimă un îilosot modern, de 
pe piedestalul relelor sociale lumina losforescentă a -putregiunii. 

Credinţa sălbaticului valâză de o mie de ori mai mult de câto 
civilisațiune car6 se siirşesce -cu o asemenea bancrută morală. 
„Miturile omului primitiv se nasc pe un pământ incult dar roditor, 

El nu cunsce corupţiunea,-putregiunea morală, cultura Îalşă, care nu e 
vădută la lumină, de cât un cloac de iraudă și de inepţie. Naturu a lormat 
în ochii săi raportul între mulţumire și durere, așa că cea dintâi are de 
regulă precădere. iu = 
IN „Mântuirea omenirii e condiţionată. prin propăşirea simultaneă a 
„sciinţei, care descopere legile naturei, și a voinței morale, care le rodesce, 

le însuileţesce. i ” - 
| „Teoriile sunt-un blestem pentru meni când nepărtinirea, sanetitatea, 

- probitatea învăţaţilor devin un mit, o poveste. 
Nici neatârnarea erudiţilor nu e în stare a le face roditore, dacă 

* dânsele, împrejurările fiind contrarii, cad pe.un tărâm -sterp. 
- Morala învățată de Socrate, de exemplu, era ca o îl6re'pe o stâncă 

g6lă. Filosoiul a meditat numai îsolat teoria să morală, care era o anti- 
„„Cipare ideală a. moralei creștine ; creştinii, din contra, aii realisato în 
masă, ai pecetluit'o în sângele lor. Yolo (non cogito), ergo sum. 

Progresul teoriilor şi. mai cu sâmă al teoriei dr i ibi ul teor Ş eptului nu e posibil 
dacă nu se ridică 'în acelaşi timp nivelul moral. P ; ! Dreptul nu e o putere intelectuală, ci una mor 
morală e în stare să dea dreptului aceea ce îace esen 
are o puiere real iormătâre și creatre. Un popor pâte să îie, intelectual, gri-cât de talentat; de "i lipsesce- forța morală, energia, perseverenţa, drept nu va prospera nici-odată la densul. Legile sale nu vor fi de unele intenţiuni ale unui om fără caracter, inspiraţiuni ale momentului pe cari le lesminte realitatea și le isgonesce momentul de mai apoi î). cu pateă gar invățată de şc6lă în concurs cu biserica populară, trebue de Poul (Să viaţa juridică a societăţii. Puterea imensă de opiniune oa Dosecă C supremă în Statele-Unite, repausă pe contingentul cel țe morale ce sciinţa liberă 2) şi biserica pură 3) aduc celor. 

ală. Numai voinţa 
ţa sa ; numai densa 

șepte judecători federalj. 
In mâna celor șepte judecători tederali 
a 

Z : i - 1) Zhering, Geist des râm R Lp 
, , : „ Rechites, I , 2) Literatura e spontan religi6să în” Amber 592 3) V. supra, II, text şi nota 16. 

stă pacea, prosperitatea,
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- existenţa chiar a Uniunii. Fără dânşii, Constituţiunea este o lucrare mârtă; 

la dânşii recurge puterea executivă pentru a resista împietărilor corpului 

legislativ ; legislatura, pentru a se apera în contra interprinderilor puterei 

“ executive ; uniunea, pentru a îace să iie ascultată de state; statele, 

pentru a respinge 'pretenţiunile exagerate ale uniunii:. interesul public în 

contra interesului privat, spiritul de. conservaţiune în contra nestator- 

niciei democratice 1). | a 

== “Radicalii, cari iubesc aşezămintele americane cu. o iubire. de mai- 

muţă, nu trebue să uile că aceea ce întipărăsce civilisaţiunei americane 

o pecete deosebită, este tocmai raportul caracteristic între sciinţă şi reli- 

-giune, drept şi morală. Sciinţa păşesce în America de Nord pe un tărâm 

slint ; un legământ simpatic unesce șeola și clerul de jos; învățatul. : 

împărăţesce, nu ca un 'oracol, ci ca un martir care 'şi . dă tâte silințele 

să desvolte metodele întituitive ca să facă posibilă vulgarisarea cuno- 

_scinţelor 2); dreptul nu se desparte de morală ; codiiicaţiunea nu d&rimă 

„obiceiurile,  -.-: | 

Radicalii.nu cunosc acestă armatură solidă a libertăţii. Armele lor: 

dreptul abstract, filosofia abstractă, sunt luate din arsenalul vechiului 

regim. Pumnul domnesce; dreptul plăsmuit ţese o tringhie pentru gâtuirea 

equităţii ; un abis desparte dreptul de morală. . . au 

Dar nu forța trebue să ocupe tronul 5). Societatea, sguduită de 

demagogi, e în fine sătulă de agitaţini sterpe şi caută să găsescă schema 

pentru reconstituirea sintesei sociale. | - 

Când statul se absârbe în societate? când basele tradiţiunilor viţi6se 

încep a. tremura ;- când se învedereză că principiile, pe cări. nu-le mai 

rodesce o voinţă morală constantă, se schimbă în scheme sterpe, în 

ieroghie născocite de legişti servili; când subtitităţile șc6lei deductive nu 

mai sunt de cât o materie de ris pentru consciinţa redesceptată a ome- 

“nirei; cârid însăși scolastica declară că ficţiunea unei dilerențe intre 

drept şi morală a schimbat dreptul în teorie, a desbrăcat legea de dem-. 

nitatea ei, a înlesnit lăţirea pesimismului, a facut.să picră ideele de drept?); 

când se face descoperirea şi în domeniul, economiei politice că sorta eco- 

nomică a omenirei nu se p6te sepăra de etică 5), cum. să ne mai îndoim 

3) TZocguecille, De la Democratie es Amcrique, |, pag. 252. 

9) Tocqueville, op. cit., JI, cap. X, pag. 65 şi urm. o , 

3 D-l Ihering, care susține părerea opusă, adaogă totuşi un temperament. Dreptul 

ne învaţă, dice dânsul, cum să întrebuințăm mat bine forţa, dar nu în vederea numat 

a unul cas concret, ci în vederea scopului abstract, conceput în perpeluitatea armtă- 

ririă săle, adică în vederea scopului practic aşa cur” îl concepe individul tipic al 

„timpului (Germania imperială ?) în fie-care epocă. (Ihering, Zivech în Recht, | pag. 288). 

«Istoria — observă acelaş autor —- nu suferă în viața popârelor pe cel mici, Cucerirea, 

instinctul de espansiune al statelor e protestul societăţii în contra „Inărginirii geogra- 

fice ce " impun cerinţele constringerii sociale, Statul are să se întindă dimpreună cu 

socistata asupra pământului întreg (op. cit, pag. 3u9)». D-l Ihering a trecut, precum 

„vedem, în tabăra socialiștilor de catedră (0p. cit, pag, 511, nota), de care am vorbit 

- supra. Parlea I, text şi nota. -” a 

4) Trendelenburg, Naturrecht, pag. 21. | 

5) Trebue să ţinem s6mă, dice Carey, de calităţile distinctive ale omului. şi să, 

_nu ne mărginim numai la calitățile materiale ce dânsul le are comune cu boul, calul 

sati alte dobilâce. (Sciința socială, tradusă de Adler, 1, pag. 411). Insuşi Adolf Wagner 

abhoră separaţiunea economie! politice de morală (Politische Oeconontie, |, pag. 238, 

Al. Degră, vol. IV. | = 3
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atunci că a sunat în fine ora cea de pe urmă pentru îalșa teorie care 

pretinde că abnegarea, gratuitatea, interesul moral, nu sunt de cât nisce 

adiatora (lucruri indiferente) în domeniul dreptului, sai, cu alte vorbe, 

că dreptul trebue să tindă a întemeia îndestularea trebuinţelor omenesci 

exclusiv pe egoism ? i NI NR 5 

Jurisprudenţa sa resculat de mult în contra ficţiunii unei deosebiri 

specifice între drept şi morală. Vom cita câte-va exemple: Imprejurarea 

că mandatarul îşi pâte stipula un salariii, nu desbracă mandatul de gra- 

tuilale, care 'i sa.pus ca un titlu de nobilime în l6găn. Judecătorul pâte 

să reducă salariul, dacă îl găsesce excesiv. Legea, prin aceea chiar câ 

a consfințit principiul gratuitâţii mandatului, a recunoscut implicit că sala- 

riul stipulat de mandatar trebue să îie, nu un câştig negustoresc, o 7nerces, ci 

o remuneraţiune, a căreia. valâre reşede mai mult în intenţiune de cât 

în bani). O reacțiune analogă s'a ivit în domeniul obligaţiunilor natu- 

rale 2). Obligaţiuni naturale” sunt, după principiila. jurisprudenţei, tote obli- 

gaţiunile 'cari derivă din equitate sai conștiință; saii pe cari le impune 

delicaieţa saii ondrea 2). Nu este exact că îndatoririle juridice presupun 

tot-dWa-una posibilitatea. legitimă şi raţională a unei coerciţiuni exteridre, 

aceea ce nu pâte avea loc la obligaţiunile pur morale 4). Normele lipsite 

de ori-ce sancţiune exteriră devin norme juridice prin aceea că le ob- * 
servăm de bună-voe 5).. Un alt exemplu este acesta. Pentru. validitatea 
quasi-contractului gestiunii de: aiaceri, nu se cere să existe din partea 
girantului un. interes apreciabil în bani. Puţin-importă că dinsul s'a condus 
de.ynotive de. interes pur. personal saii în consideraţiunea interesului stă- 
“pânului afacerii. Acâsta este adevărat şi în privința stipulațiunii pentru 
altul, care se coniundă une-ori cu quasi-contractul gestiunii de alaceri 8). 
Unii merg chiar până a pretinde că un interes moral pote să iundeze 
în general o obligaţiune, nefiind de esenţa obligaţiunilor ca dânsele să 
coprindă un interes bănese pentru creditor 7). : o 

- 1) Ia aces sens, jurisprudenţa franceză şi belgiană ; î i i 
(V. Laurent, Droit civil Troas XXVII, No 349 sjană; în sens contrarii, doctrina, 

„ 2) Teoria obligaţiunilar naturale înfăţişeză .un mare interes practic. Obligaţiunile 
naturale se pot opune ca excepţiuni în contra actiunii în repetiţiune a indebitului pot - 

. servi apoi de causă valabilă unei obligaţitini civile. Obligaţiunile încheiate pentru achi- 
area unei obligaţiuni naturale se privesc ca acte cu titiu oneros. Obligaţiunile anula-" 

bile saă rescindabile din causa incapacității civi ; Si 
unei cauţiuni civile: eficace. pacităţii civile a datornicului- pot forma obiectul 

: 3) Jurisprudenţa e fixată în acest sens. Doctrina e divi îori ; „Sp . e divisată. Majoritatea autozilo 
aprobă (orga daisprndenter, (V. Zacharice, edit. Auschuta, II, pag. 213, $ 297, text 

i In sens opus, Aubry et Rau (IV, Ş 297, pag. 4) şi Laurent (XVII, No. 6 
Și urm). Obligațiunile naturale sunt, după aceşti autori, de Rei iunile cari, 
totuşi i its juridică, ar fi primitâre de o coerciţiune exteriră, dar pe cari 
paţiunile car erat cisil noscut ca obligaţiuni civile, iar, pe de altă parte, obli- 

î o. 
de acţiune, precura Siza arePtul roman, cărora însă legiuitorul le-a retras. dreptul. 

mal există (art. 186 cod. civil). părinților de a înzestra pe copiil lor, care astă-qi nu 

" 4) Acâsta este obiecţiunea de căpeteni i enie ca ii.3 i 5) V. Puchta, Pandecten, 8 11,Fnota g. po 59 Opiu-a Meeriel ce susţinem. 6) V. Dreptul No. 42, din 9 Maui 1882. 

1, 9, 52, Dig Do etelu fgideeten: Ul 3 231, lext şi nota 3. — Părerea opusă învoacă Sui prestare posete "de d pea enim în obligatione cousistere que pecunia 
sposiţiune stă însă în legătură cu necesitatea con-  
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"Dreptul separat de morală e de sigur mult mai sistematic, mai con- | 

form cu disciplina de fer a naturei de cât dreptul equitabil; dar să nu uităm 

şi încoronarea universului. Principiile dreptului sunt mai simple, mai 

expresive, mai clare când nu contradic equitatea. Unitormitatea în apli- 

carea principiilor trebue să decurgă dintr'o voinţă morală constantă, nu 

din jurisprudenţa stabilită de-o castă de legiști. | 

Siguranţa . dreptului nu e nicăeri aşa în acord cu progresul. şi 

libertatea ca în Statele-Unite, unde simţul şi pietatea valsză mai mult 

de cât rațiunea abstractă. o 
Siguranţa dreptului, ca ideal, nu trebue să ne-o închipuim sub 

„forma unei voințe morale constante a statului ipercivilisat, în oposiţiune 

cu arbitrarul asiatic 1),. ci sub forma unei voințe morale constante a 

societăţii, lăsate la propria “ei iniţiativă. A 

” Inamovibilitatea magistraturei e, în America, în parte practic rea- 

- disată, în parte reclamată de cei mai mari scriitori. Un popor înţelept își. 

mărginesce de bună voe puterea în propriul săi interes bine. înțeles. 

Un popor copt pentru libertate se gândesce şi la stabilitatea admi- 

„că t6tă natura lucrez să se ridice la consciința omului de bine, viriul | 

nistraţiunii. Cari biurocraţii din lume s'ar putea măsura cu seligovern- 

mentul american raţional modilicat ! a , 

Funcţionarii administrativi nu se pot de sigur numi pe viaţă. Statul 

par putea să trăiască un minut, dacă subalternul ar avea dreptul să 

reluse a executa ordinele superiorului Săi în materie de administraţiune 

pură. Neatârnarea funcţionarilor administrativi s'ar mări însă considerabil, 

dacă %-am autorisa să judece cestiunile, de drept public, cum se judecă 

'cestiunile de drept privat, în concurs -cu alţi judecători periodic aleși. 

Decernatul administrativ în materie de poliţie rurală, de igienă publică, - - 

de concesiuni de a zidi sai de înfiinţa stabilimnte industriale, de. dări, 

de druinuri publice, de recrutaţie, de tocmeli agricole, Sar putea atribui 

sub-preiectului. In contra încheerei : sub-prefectului s'ar putea deschide 

recursul la Consiliul districtual, compus din preieet, un membru muni-" 

cipal al oraşului de reședință al districtului, şi trei membrii aleși pe o 

peri6dă de opt ani, care să decidă asupra recursului ca instanţă de apel 

definitiv, cu exclusiunea recursului în casaţiune. Alegerile pentru aceste 

uncţiuni să se. facă cum .se îac alegerile pentru Corpurile legiuitore. 

-“" Siguranţa dreptului mai reclamă în îine o: putere.. executivă ' nea- 

ârnată, stabilă, dar în acelaşi timp rățional controlată, răspundătore. . 

Un om genial, un talent organisător, se nimicesce când "| mișcă 

numai majoritatea unui partid, nu însă când "1 controleză- un Conszliă 

de stat, compus din legiști proiesionali eminenţi aleşi de parlament pe | 

.o periddă de opt ani şi inamovibili în cursul duratei îuncţiunii lor. 

  

„demnaţiuni! bănescI a dreptulu! vechi roman, care nu mal există aslă-dr. In dreptul 

modern nu pâte să facă în acestă privire dificultate nic! cestiunea execuţiunii, judecă- 

" “torul având facultatea de a da o sancţiune indirectă hotărârii sale, prin condemnarea 

- “la dauneiinterese de atât pentru fie-care qi de intârdiere, ! 

1)- Pământurile din Turcia, cu tâtă fertilitatea lor extra-ordinară, ai o valdre 

fărte îndoelnică din causa nesiguranţel dreptului. Val6rea bunurilor atârnă, nu numa! 

„de la importanţa lor economică, dar mal cu s&mă de la garanţia ce ne-o dă dreptul că 

„posesiunea lor ne este asigurată, _
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Controlul în privinţa intereselor economice ale naţiunii, trebue să 

rămâe întreg şi direct: parlamentului; controlul, din contră, în privinţa 
numirei şi a destituirâi funcţionarilor 1), a- decoraţiunilor 2), a măsurilor 
de luat în : împrejurări extra-ordinare” (salus reipublice suprema lex 
esto), se cuvine de drept unui Consilii de stat, care are, afară de acesta, 
chemarea naturală de a elabora .proecte de legi, de a verilica titlurile 
deputaţilor şi senatorilor, de.a număra voturile în ţările unde sar adopta 
sistemul lui Zomas Hare 3). - 

Frasa g6lă nu ţine sceptrul în mână într'o societate bine organisală. 
Amănunţimile minuţi6se recâștigă locul de onâre care le aparţine, Litera- 
tura și scriesile autorilor renumiţi ocupă rangul întâi. Presa politicianilor 
necopţi şi corupți e capilis diminulio. Șc6la nu se mai mulțumesce cu . 
rolul secundar de a respândi cunoscinţele incomplete ule timpului, ci 
reincepe activitatea sa: creatore, 

Este în interesul bine înţeles al elementului popular să încuragieze 
nu presa elemeră, superficială, robită de pasiuni rele, ci literatura superidră 
care e mişeată de iubirea pasională a adevărului, care adună cu răbdare 
materialul empiric, descopere dilnic noui amănunţimi interesante, lărgesce 
cercul cunoscinţelor sub impresiunea ce lasă aceste descoperiri minuţidse, 
desvoltă logica reală, care e de o mie de ori mai rodilore de cât dialectica, 

“subtilă, și periecționeză cu acest chip metâdele intuitive, cari singure, 
împărtășesc mulţimei bine-facerile civilisaţiunii. 

Va sosi timpul, mai curend “sai mai târdii, când şi sciinţele supe- 
riGra vor cădea sub bunul simţ ca de două ori dout face patru. In locul : metâdei lui Eraclid se va. întrebuința o. dată, în materie de geometrie, o „met6dă genetică, intuitivă, simplă. Axiomele mecanicei superi6re, acele ale astronomiei, vor trece: ca o monedă curentă din mână în mână, dn dilele nostre, din contra, nu se.pâte câștiga technica superidră de cât prin studii indelungate şi penibile. Câte iormule, mai mult sai mai puţin neinţelese, nu trebue să ţi le intipăresci memoriei ca să te luci apt pentru o. profesiune Superidră”! Câte jertie trebue să aduci ca să inveţi o limbă, ca să cunosci dreptul unei ări! 'Technica însutesce, inmiesce puterea ; dar dânsa cere de la adepţii sei storţări extra-ordinure, şi nu se pâte dar intinde asupra maselor. Limba e o armă puternică pentru cel ce o cunsce. Limba cugetă pentru noi; deosibirile line, ce ni le inlesnese PORN 

- 
| i, Destituitea să nu p6lă avea loc bin une! legi disciplinare raţionale. Numar aşa se pote inchezăşui nepărtinirea "şi neală narea, funcționarilor publier. Prelaţii şi preoțil trebue să fi e iaşi mod de numire şi de gestituire ca cel-Lalţi ronet acasă E opus aceluiaşi mod, do : ecompensa ideală (ondrea, lauda loria) este 'o r i - tulur, Nepărtinicea trebue să domnescă, după; Cite vechi Romeo nlă a, drep- aces domenii. pe se cuvenea unui strateg un triumf, o ovațiune, de avea sai nu drept e Oroană murală, era exact regulat de | i i i unul Poets. Y. Thering, Zaveck îm Recht, op. cit., pa pă chiar să fie obiectul . *) Wumerul volanţilor se împarte, după acest sist pri i Tepresentanţilor naţiunii: fie-care candidat câre are acestă eu ra aaa mEtul ep iloE să fie considerat ca ales, puţin importă din câte districte adune e sumă; fie-care alegător să aibă libertatea a vota pentru orl-ce e didat, î a jărei S'ar fi pus candidatura acestuia şi, afară de: acesta. de a ns mona pe Pit subsidiar şi alte nume, i “nume cel de. es emna. pe list ma reuşită ete n Voturile să senumere peniru cel de al douilea, dacă col dintâi 

« 

e înţeles da cât pe basa şi în limitele 

diferite s'a adunat acestă. 

e
e
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cuvintele, sunt un contigent mare de lumine ce Gmenii perspicaci din (6te 
timpurile "l-a adus în cursul secolelor. pr 

- Ameninţă 6re acâstă supremație a sciinţei interesul maselor ? Câtuşi 
de puţin. - 

Sciinţa e autoritară, este adevărat, căci dânsa cere până la un punct 

"supunerea și încrederea bunului simţ, necultivat; dânsa e însă în acelaș timp 
„populară, căci: lucrarea marilor cugetători deschide căi nouă progresului. 

Sciinţa apoi nu ajută numai progresul, dar, aceea ce val6ză mai 

mult, dânsa ridică morala. Invăţămintul, dacă nu "1 strică un despot, dacă 
nu "| corupe anarchia, găsesce în ocupaţiunea sa un element moralisător. 
Sciinţa dă voinţei calm, equilibru, armonie. . Aa 

“ Cine. dice : Luminâză-te și: vei Îi, Voesce şi vei putea, trebue să 

adaoge că omul semi-civilisat e mult mai depărtat de lumină şi de adevr 
de cât să&lbaticul, şi că lumina cea stintă nu se pâte vedea de. cât de 

acela care consacră t6tă viaţa sa studiului. Numai învățatul cun6sce voca- 

lele sfinte fără de cari nu se pâte citi cartea. naturei şi nu se pâte rosti 

cuvântul care nasce din chaos 6 lume. De şi pâte să aparţie lui Socrate, 

dice: J-J.- Rousseau, şi spiritelor de trampa sa de a câştiga virtutea 

prin rațiune, specia omenescă ar fi încetat de mult de a îi, dacă con- 

servarea sa n'ar fi atârnat de cât de la raţionamentul acelor ce o compun *). 

Sciinţa nu p6te dar să îndeplinescă misiunea ei de căpetenie, care 

este de a îmbunătăţi sârta maselor, fără conlucrarea religiunii. 

Progresul ar înceta îatal, dacă morala n'ar mai găsi nicăeri un loc 

„sub s6re. Naturalistul păstreză o credinţă în vagurile cele mai secrete 

ale pieptului săii şi când dânsul îşi închipuesce că a pierdut 16te ilusiunile. - 

După ce Orpheus a pierdut idealul săi. și a fost rupt în bucăţi de Menade, 

a sunat încă pe lyra sa:-Eurydikel Eurydike! 2). - 

 Geologii spun că creaţiunea nu e stirşită, că ea nu se va opri la 

om, că ea va făta o lume nouă, o lume superidră omenirii. Nu este 

acesta, întrebă cu drept cuvânt Edgar Quinet, o proleţie care întrece pe 

aceea a lui Isaia şi Ezechiel? Creaţiunea” nu ne insuflă ea 6re o: mai 

- mare admiraţiune, când o reducem, nu la. o legendă biblică, ci la legi 

eterne, <rugismente ale naturei în dureri de facere, şuerări de şerpi 

diluvieni, cari ai găsit un ultim ecoii în inima omului, presimţiminte 

ascunse de forme viitâre, încă învelite în lormele presentului, o credinţă . 

în,o .viaţă viitore .ce nimic nu pote să o sece, strigăt a ori-ce creatură, 

aspiraţiune a ori-ce viaţă la o viaţă mai înaltă şi mai completă» 5) ?. 

| Lumea are trebuinţă astă-di de o morală nouă, de o morală basată 

pe concepţiunea sciinţitică a lumii şi a vieţeis). Scopul este nu de a 

declara răsboiul creştinismului, ci de a turna în coprinsul săi idealurile. 

'sciinţei, de a îmbrăca sciinţa cu formele. plastice ale religiunii, 

'Fie-care lucru are o piele, o col6re. O religiune abstractă ar învăli 

lumea cu giulgiul morţii. NR Aa 

  

1) J.-J. Rousseau, Contract social, pag. 6. E 

| 2) Imprumutăm acâstă imagine frumâsă d-lui Ernest Renan, care a între- 

buinţat'o într'o scriere recentă. - „. IN 
3) Edgar Quinet, op. cit., II, Cap. V, pag. 105—106. - 
4) Duhring, Der Werth des Lebens.
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Creștinismul reimpăcat cu sciinţa, va întemeia ordinea îără sk 

oprescă progresul, va îniăţişa un tabloii luminos, în care nu se vor mai 

vedea punctele negre care “i strâmbai iaţa în trecut. , 
Creştinismul a scăpat lumea de «ciuma ce r&spândea mumia Romei 

îmbălsămată cu pariumurile lui Nerone», dânsul a lăsat însă în același 
timp civilisaţiunea: antică să fie prada barbarilor; creștinismul a apărat, 
a încuragiat, a mângâiat pe cei săraci şi desmoșteniţi, dânsul a ajutat 
însă în același timp ascetismul care -e o crimă in contra naturei; crești- 
nismul a propovăduit iubirea şi pacea, dânsul a acoperit însă lumea cu 
o reţea de călugări ignoranţi; creştinismul -a dat vieței mersul grav, 
solemn, maestos care "i aparţine de drept, dânsul s'a încongiurat însă cu 

-o pompă ridieulă, cu caricaturi, cu sfinţi zugrăviți. . 
Concepţiunea lundamenială a epocei n6stre nu e descolorată, cum 

pretind unii. Dânsa găsesce rapsodi,: pictori, sculptori, cari inflameză 
lumea pentru nouele idealuri. : 
| Sciinţa are o colbre ideală ce dă-o direcţiune nout religiunii, 
crează legăminte nouă de unire, desvoltă met6dele intuitive, nivelâză 
cunoscinţele, dă o.bază mai largă consciinţei datoriei, zidesce un pod 
către concepţiunea istorică şi concepţiunea raţională a dreptului, face ca 
o voinţă morală constantă, să execute de bună voe schema dreptului. 
(Dreptul, 1883). i cu rep 

IV. 

„Ca să desvelim scopul desvoltărei istorice, care s'a îndeplinit diferit 
în luropa occidentală și în-cea orientală, şi să câştigăm cu acest chip 
un pune „de vedere | superior pentru judecarea materialului istorie dat 

Jetatea .nostră, trebue să urmărim firul istoriei î i pă i Romani. | și inapok până la ar Biserica creștină se bucura, sub împărații romani, de o înriurire 
| mare „PiScopii aveai jurisdicţiunea asupra delictelor imputate cleri- cilor ) și asupra unor cause civile, mai cu sâmă asupra causelor malri- moi ia e.) ; €l. aveau, alară de acâsta, dreptul de inspecţiune asupra înc isori or asupra procedurilor criminale, și o putere disciplinară asupra magi malo) “jeacerilo - municipale și de comptabilitate municipală, z ŞI ale clericilor 5). Dreptul si ] a di 
taină pent Iendei le ). ptu sistematic nu era dar o 

C pi ină | yo a - căderea ae superioră, ce „ei “şi-o insușiseră ast-tel, le procură, după și morala recâstiati lo ama, . Stima barbarilor “sălbatici dar necorupți, de dânsa. și se-Iseueeul ei de ondre alături cu sciinţa, care se depărtase antic A. „ consecuenţă culpabilă şi ea de căderea statului 
. . 4 

A — 

1) Inăspri eta as . PI ucideri? Inăsprirea ipeislațiunir penale, calificarea adulterului, a sperjurului, a prune- Rein, Das eriminazretnă dar e A aloraă înriurirel „bisericel creştine. VeqI YV. 
eqI Faustin: Helie, Instr. crin. 1. 56 i 3 Iele, Ciu sus der” Institutionesi, Ti ggP2E SSL şi urm, i p. et loc. cit, 8 35 . 175 şi ! 

5 > | d » 3 95, pag. 175 şi urm, " ) Co, cart.1], titlul IV, $ 26 şi 30, şi cart, I, titlu LV, s8..
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Clerul se întări, ajutat ast-tel de sârtă,- considerabil, redobândi 

jurisdicţiunea ce o avea în vechia Romă imperială, o lărgi, O organisă mai 

bine, se desvoltă separat de stat, crea un sistem de drepturi care respingea 

ideile păgâne, pregăti tărâmul pentru o preiacere totală a ideilor de drept, 

stat, politică. i | 

Episcopul de la Roma: (papa), conducătorul acestui cler disciplinat, 

întinse deja mâna să introducă" o stăpânire esclusiv teocratică în jume. 

Răul era necesar, căci el purta binele în sinul săii. Mişcarea retrogradă 

se transtormă intrun motor natural al progresului. Impietarea papismului 

născu oposiţiunea înveselitore, - sistematică, mai întâi a scolasticei, pe 

urmă a literaturei. a . 

__Nu era tot aşa de îavorabil tărâmul, în Europa orientală, pentru O 

desvoltare” priincisă a jucrurilur. Clerul avea a face în acestă parte a 

Europei cu o societate coruptă, Şi nu găsi nicăeri un punct de reazem 

pentru 0 înriurire civilisatore asupra societăţii, un trunchiii sănătos pe 

cure să inoculeze tinerele crengi. El nu avea, sub ast-fel de împrejurări, 

puterea să se desvolteze separat de stat, să in iniţiativa unui sistem 

-_ noii 'de drept, stat, politică. Impăraţii nu sutereaă "nici O împotrivire, 

- nici o contradicere, nici O oposiţiune. 
a 

Numai revoluţiunile pretorianilor, răsturnările tronului, întrerupeaii 

monotonia generală. Statul antic se sfirşi astiiel cu o bancrută complectă 

de principii. politice, -de.idei miorale. Oposiţiunea claselor culte era o 

oposiţiune de paraponisiţi, ca aceia a scriitorilor clasici sub Cesari !), 

fără plan sistematic, fără scop premeditat. Şcola era pe. 0 treptă relativ - 

înaltă; dar ea nu putea să producă. râde bune, de'-6re-ce o săpa 

corupţiunea generală. Invăţatul Chrysoloras, care se încerca în zadar 

să înlăture putrediciunea morală în patria sa, mişca, din contră, puternic 

- jamea cu cunoştinţele sale literare, când, trimis de împăratul bizantin 

loane Palaiologos în Occident, ca să câră ajutor în contra iilor sălbatici 

ai stepei turanice, întâlni în Italia oposiţiunea sistematică a claselor culte, 

care se interesati să cunâscă tainele culturei antice, în care ele credeati 

că vor găsi elementele pentru reconstituirea sintesei sceiale 2). 

i Dacă nu-am vedea ast-iel ideia libertăţii, transmisă de anticitatea 

“ păgână, apropiindu-se şi depărtându-se de ideia, ordiniă, transmisă de 

biserică, ca două planete care se atrag şi se resping după legea gravi- 

“ taţiunii, aceea ce ne lace să credem că există o schemă a istoriei care 

împinge lucrurile “în acestă direcțiune, ar trebui să privim trecutul 

societâţii europene. ca lipsit de ori-ce scop, de ori-ce idee superidră. 

- ” Biserica creștină, care a stăpânit şi îndreptat spiretele de la secolul 

V pâna la secolul XVI, era ca “16te formațiunile istorice ale trecutului, 

în mare parte un -produs al violenței, al fraudei. Alături cu biserica 

papală se ridica, este „adevărat, o biserică reîntinerită, care realisa 

practic o idee morală superidră ; dar şi acestă biserică se rubi pasiunilor 

N E E 

1) Gaston Boissier, POpposilion sous les Cesars, paeina 562 şi urm. 

2) Manuscrisele şi codicii clasicilor antici ar fi dormit vecinie fără scop în . : 

monastirile de la muntele Athos, dacă -nu le-ar fi luat de acolo familia Medici, care 

era în fruntea mişcărel progresiste.
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omenesci, şi adepţii ei se aruncară spontan în braţele preoţilor, care'i 

ţinea întro captivitate spirituală 1). | , 

Desvoltarea era mult mai: nefavorabilă în ţările unde papismul r&mase 

fără rival, Clerul se ridica în aceste ţări în contra libertății îndividuale, 

pe care o trata ca o ciumă care trebue să fie stârpită. Inquisiţiunea stă- 
pânea spiritele, le 'întuneca, le abătea de la copaculcel verde al vieţei. 
Papismul pierdu în: secolul XV supremiţia sa, care trecu în mânele 
regelui ; legislaţiuneu însă şi jurisprudenţa, de şi secularisate, se inspirară 
tot de morala propagată. de biserica papală.. Crudimea fanatică era 
comună legistului și preotului. Carpzow, un judecător de o pietate 
recunoscută, se lăuda că â pronunţat 20,000 de condamnări la morte. 
Clerul îmboldi masele să crâscă, să se inmulţâscă 2), nu însă să prospereze, 
aceia ce nu era posibil fără restringerea privilegiilor nobililor. 

Orașele şi satele serveaii numai ca băligare pentru îngrășarea reşe- 
dlnțelor regale: strălucite. Lumea se împărţi în 6meni de tot boguţi şi 
Gmeni de tot săraci, înpărţire care coprindea în sine germenul futal al 
Tevoluţianii. Şi istoria Europei orientale ne-ar apărea sub forma capului 
inmărimuritor al Gorgonei, dacă ne-am opri la fapte şi nu ne-am urca 
a idei. 

Impărăţia romano-orientallă, se eclipsa la 1453 şi sultanul Mahommed 
II cuceri definitiv Constantinopole. Chrestinismul- cădu, josorit sub călcâiul 
cotropitorului, la trâpta unei superstițiuni sălbatice, care era îndestulă, 
în țările cari păstrară neatârnarea lor, ca să hrănescă ura în contra Musul- 
manului, nu insă ca să întemeieze înlăuntru o ordine sistematică. Episcopii 
aveau în aceste țări o jurisdicţiune întinsă în materie civilă şi criminală, dar 
ei judecai după bunul plac, şi nu după o teorie fixă. Legile erait mai puţin 
Tigur6se, pedepsele mai blânde; arbitrariul însă nu avea nici o limilă 
teorelică 3), limită ce 'şi-o trage. însuși despotismul, când el se ridcă. la rangul unei doctrine. 
ici Masele cădură în prăpastia răsboiului, a ciumei, a i6metei, şi nu erai MICI cum ajutate de sorta să crescă, să se înmulţescă. Câmpii imense r&ma- 
ÎI 

- 

1) Acestă captivitate spirituală a Englezilor - . , 4 atu , plezilor reese, între altele, din legea din 11 August 1876, care supune vivisecţiunile la restricţiunile cele mai 'odi6se, lată un 
înseniate. Ve psCăintel. Biologia datoresce vivisecţiunilor cuceririle sale cele mal 

„Y. Aari Vogt, Bin frommer Angriff auf die heutige 1Vissenschaft, anul 1882. 
| 3 Joseph Garnier, Du principe de population, pag. 397. Pa do la sti carea preptului Justinianei -era întreruptă în împărăţia romano-orientală atspie te ep R Ja, secolul IX. Codul justinianei se restaură după acesta sub Ge Deane rulă, ars icțiunea laică se contopi cu jurisdicţiunea eclesiastică. V Aulaze e Ge ghici : es Griechisch-Rămischen Reichs, Vorrede zur ersten în unele Nae cacatin Acea stare a dreptului se continuă, după invasiunea Turcilor presiunea insa in dili uropa orientală. Clerul se sălbătici însă în aceste țări: sub ideale din eo euni il ie renăscânde, şi dreptul antic se retrase ast-lel în depărtări teoretic, un ace, Dă ari, transformându-se în .cele din urmă întrun ideal pur codului Calu în eg ceptuen. In expunerea de motive care a însoţit promul abea curară, în diferite tera dova, citim, între altele: <Sub ast fel de împrejurări se Etre- şi nu cea mai mică Pur , caiterite abusuri,.. Aceste abusuri aveau diferite cause : una 

i gineura excepțiune a cărter ac urenaiicalele și Zovelele Și ce-l alte, cărti de drept, 
radus în are ! 1 € armenopulos, Fe i p 

ari le cunosc forte puțini». 
ură falș), sunt scrise în limbi -— grecâscă
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seră necultivate. Ori-cât îți suridea sârta, nu ştiai ce'ţi va aduce diua 

de mâne, de 6re-ce nu exista un drept practic realisat care să asigureze 

măcar unei clase de 6meni posesiunea bunurilor lor. 

| Libertatea sălbatică domnitâre în statele mici din Europa orientală 

nu . exercită, s'ar putea crede, o atracţiune mai mare asupra ştiinţei 

“libere de cât pseudo-cultura: statelor din Europa occidentală, unde o 

prigonesc popii, tiranii, demagogii. | 
Faptele nu ajută nici întăresce acâstă credinţă. . - 

Şciinţa. liberă, care urăsce pe ultramontani, care urăsce baletul: 

iideelor de sine stătătâre ale şeolei deductive (pseudo-irăţia ca produs 

al 'raţiunii pure), căre urăsce pe pietiştii englezi și germani, 'şi-a îndreptat 

privirile asupra Orientului, unde îi sa deschis o perspectivă imensă, * 

de 6re-ce ea a găsit acolo o lume care aspiră sincer la îhfrățirea 

tuturor. Gmenilor, o lume care 'şi dă tote silințele să propăşescă pe 

--basa unei ordine. morale constante, ca să 'crescă, să se. inmulțescă, 
Î pc... 

să prospereze-și să tragă definitiv in partea sa pe cugetătorii liberi din 

i6lă lumea. . | 7 ă - 

Populaţiunea, aşa. de rară, aşa de încercată a statelor din Europa 

orientală, se va desvolta, credem, sub înriurirea bine-lăcătâre a unei ordine 

de drept constante, şi ea va ajunge în cele'din urmă la acea limită 

naturală care desparte populaţiunea numer6să- și robustă din Elveţia. și 

Englitera de populaţiunea prea numerâsă și 'stOrsă din Irlanda. aa 

Istoria ne arată-că  popârele, care aii realisat practic o. idee morală 

superi6ră  (calvinisrhu), în Elveţia şi- în America) cresc, se înmulţesc și - 

| Crescerea populaţiunii dar, departe de a îi un r&ă, e o condiţiune 

esenţială a progresului. . , - 

| Concepţiunea pesimistă a lumei și a vieţei e îalşe, căci ea culmineză 

în ideia reducerii numărului copiilor în profitul tiranilor şi nâgă ast-iel 

absolut ideia progresului. a 

„__ «Se strigă — dice “1 hiers — în contra discipolilor lui Malthus, care “ 

opresc: pe omul gata a se apropia de femeia sa, qicându-i : la sema, are 

să" fie o ființă mai mult de hrănit pe lume! Lumea strigă în contra îilo- 

“sofilor abstenţiunii, îi numesce barbari, îi denunţă poporului, şi ea are 

dreptate. A opri lecunditatea rasei omenesci, este o. crimă în contra 

“ naturei» 1). Dacă ani presupune. tot pământul populat de o rasă robustă 

ca ceâ anglo-americană, presupunere care are o basă reală, de 6re-ce 

t6tă lumea astă-qi graviteză către cultura anglo-americană, am vedea în 

curând visul eu ochii, pacea eternă, Statele-Unite europene. Dacă, din contră, 

am presupune tot pâmântul populat de o rasă păcăt6să ca cea chinezescă, 

- presupunere a cărei paternitate „aparţine lui Zrendelenburg, atunci sar. 

incheia istoria nu cu o pace eternă, ci cu un resboiă al tuturor în contra - 

tuturor, şi Omenii sar vedea siliți să expue copiii lor ca chinezii 2). - - 

| Sciinţa liberă întreprinde astă-di o cruciadă stintă în contra vechiului- 

sistem de drept, stat, politică, transmis de. biserică, dar lără sorţi de 

7 

  

1) Zhiers, De la proprietă, “III, cap. 7. | 

2) Trendelenburg, Naturrechi, $ 110. . - | a
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isbândă de 6re-ce i se pune în cale sciinţa oficială, școla oficială, pe care o 

sprijinesce statul răpitor cu resursele sale imense. | _ 

Sârta actuală a sciinţei libere 1) are asemănare cu drumul cel spinos 

pe care păşea altă dată protestantismul, calvinismul, care, înfierat într'o 

țară ca o eresie condemnabilă, căută şi găsi adăpost în ţările und 

ordinea morală nu. sxcludea libertatea. - Si 
Progresul real nu se pâte realisa de cât pe baza ordinii. 

« Sciinţa liberă, pusă dinaintea dilemei să se decidă pentru ordinea 
stalului răpitor sai pentru libertatea socielăţii răpilore, înclină către 
cel dintâi. , | A 

__ Luxul, care e adevărata: causă a' mizeriei mili6nelor, găsesce un 
tărâm roditor atât în statul ipercivilisat cât şi în statul sălbatic, cu 

"deosebire că el nasce artele şi sciințele, şi e ast-lel relativ util pentru 
omenire, acolo unde există un sistem de drept, stat, politică. 

Dacă mecanica va continua încă un timp progresele sale, observă 
Schopenhauer, pote să se ajungă acolo ca forţele omenesci să fie com- 
plect cruţate. Atunci se va putea concepe o nivelare a cunoştinţelor 
omenesci, aceia ce nu e posibil când cea mai mare parte a omenirii 
geme sub o muncă corporală dură. Răsb6ele vor pieri pâte curtotul 
din lume, căci e ştiut că civilisaţiunea rafineză moravurile : artes molliuut 
mores. lală. o utopie care se pâte opune cu succes utopiei socialiștilor - 
și a comuniștilor. Omenirea are trebuință de conducători, de stăpânitori, 
de slătuitori (judecători, miniştri, generali, iuncţionari, preoţi, medici, 
învăţaţi, filosoli, 'ete.). Este natural “şi contorm cu equitatea ca acesti 
conducători să fie scutiţi ds munca corporală, de nevoe, de incomoditate, 
ba chiar să posedeze..mai mult în măsură cu prestaţiunile lor superidre. 
Şi negustorii cei mari iuc parte din clasa conducătorilor, întru cât ei 
preved cu mult înainte: trebuinţele poporului şi le satisiac2). 
falsi impărtășim lără reservă acâstă părere, care amestecă vera cum 

| sciinţe ja, iPebue să domnescă în lume, dar. -nu sciinţa oficială, ci 

ce pote ducerea. maselor je „către o castă de învăţaţi e un răi, care iarba A. a intă ura, chemându-se proprietarii, negustorii, meseriașii, „ AleŞI periodic pentru acest stirşit de concetăţenii lor, să decidă Ainie impreună cu po taţi cestiunile de amănunt in serviciul şelei, al , inistrajiunii, al bisericei. învățatul va j 
1 ; ej, veghi atingă îdeele morale superidre, iN nea seințiieă 

Geel care decurg 'din conce țiunea sciințifică a lumei şi a vieței, și i e aaa PL » ȘI poporul. se va supune j i înelurirei bine-ijecătâre a acestor idei, P en 9 supunere durabilă de d certalea selbatică, care esclude ordinea, nu satisface consciinţa pustiul pal a omenirei, Libertatea, dice Schiller, o iubesce animalul întrintza: je E în e er trăesce zeul, apetiturile colosâle ale pieptului lor le rând: cu oncul si urei, numai omul în mijlocul lor trebue să se pue in numai prin morala sa el pâte să fie liber și puternic. 

1) Anatema şcâler oficiale, a sanhedrinulur miseria Dovadă martirul lui Duehring. socialiștilor de cateară, însemneză 
2) Schopenhauer, ” o „ Parerga und Paralipomena, II, $Ş 126-197, - 

7
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Încercările făcute în alte timpuri de biserică şi de stat ca să introducă .. 

în ţările române o ordine de drept constantă, erai clădite pe nisip. 

Patriachul Nifon aruncă  mănuşa, declară resboiii statului împie- 

decat în desvoltarea sa, înapoiat. Tendinţa sa era. să revendice: pentru 

biserică o parte mai mare în conducerea afacerilor statu ui. Church and , 

Crown ! Imprejurările nu inlesneaii din nenorocire câtuşi de puţin acestă 

întreprindere. Arbitrarul fără nume şi îără siirșit,” care domnea atunci, 

nu suterea nici o umbră de ordine morală:). <Suntem 6meni de lume, 

— exclamă Badu IV, domn al ţărei Muntenesci, — și nu putem suleri 

măsurile. ce ni le impui>2). : N e 

Posesiunea unei puteri centrale, care să tragă spre dânsa durabil 

biserica şi boerimea, era un .vis care a rămas vecinie nerealisat în 

ţările: române. Ştefan cel Mare, Michaiii Vitezul, întindeaii deja voini- 

cesce mâna să întemeieze o :monarchie absolută, să creeze interese 

generale, idei generale, să înfiinţeze aşezăminte durabile. Domnii cei mari 

dăruiră -boerilor moşii în scop de a iunda raporturi durabile de fidelitate 

între vasali şi Corână. Călărașii, starea a treia: a: boerilor, mergeaii la 

răsboiti cu cheltuiala lor pentru moşiile ce le eraii dăruite de Domni 3). 

Dar ce mândră zidire se pâte ridica pe un vulcan ? Națiunea păstra. 

libertatea sa sălbatică, care. nu. era un lucru de desprețuit, Adunarea 

-obştescă însemna de sigur puţin în contra. voinţei a-tot-puternice a Dom- 

  

1) Materialul istoric dat are, în țările înapoiate, o însemnătate minimă. Regatul, . - 

clerul, administraţiunea şi justiţia nu plecă în aceste ţări dintr'o tulpină vechie sănă- 

t6să. Luther şi Calvin (D-l Meitani, Studie const.» fasc. LII, pag. 5V, întrâbă: Ce 

este Luther şi Calvin ?)' îndreptară materialul istoric dat spre ideal. “Reformaţiunea, 

calvinismul nu respundeati adevărului absolut, şi erai dar erori istorice, dar erori 

“ istorice necesare. Sunt necesilăt! istorice ideale fără de cari nu se pâte imagina 0 

filosofie a istoriel. Valdrea ideel “mecesităţii desvoltăre! clerului de jos se dovedesce 

esact de sociologia pură, calculându-se momentele de impulsiune istorică, coprinsă în 

calvinism, abstracţiune făcând de coruperea forţelor, cum se calcul6ză de mecanica 

pură momentele de impulsiune mecanică, abstracţiune făcând. de compunerea forţelor. 

2) Forţa majoră, care . făcea orl-ce cultură superidră imposibilă, e cu, măestrie 

zugrăvită în Despot-Vodă : - Sia 

Visând neatârnarea, voit'am, prin Români, 

_Să dai loviri de mârte Osmanilor. păgâul. . 

Am vrut, cu-al nostru paloş frîngând sorta *ncruntală, : 

Să scol Chreştinătatea, p'al ei mormânt culcată... 

De'mi ajuta norocul s'ating visu'mi din sbor, + 

Aş fi numit de lume eroă liberator. - 

Dar nu m'a dus destinul şi timpul la isbândă, , 

Şi îată-mă, ei Despot, cădut, adi, la osândă, RI Ea 

Aşa lumea“ deprinsă pe om a'| transporla: E . 

Invingător, pe Olimp; învins, pe Golgota! 

'__.* Drama istorică nu găsesce în adevăr tărâmul stă natal şi tradiţional într'o 

țară unde ideele morale superidre se loveaă de atâtea piedici carl opreaă realisarea 

lor adecuată. Țările înapoiate trebue să caute modelul pentru. desvoltarea lor în 

_schema istorică a ţărilor celor mal înaintate, să se pătrundă. de ideele morale cele 

mai înalte cari lind a se realisa în aceste țări, “să le propage continui. _să verse in 

coprinsul real al societăţii farmecul acestor ide!, Dramalicul are, fără îndouială, dreptul 

să împrumute eroilor săi istorici chipul de a cugeta al timpului săi. Drama istorică 

contribue însă puţin la ridicarea nivelului moral al poporului, când ea iă de model 

chipul de a cugeta al scepticului. - . a Sa 

- .3) Cantemir, Descrierea Moldovei... - a. | 7 

î 
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nilor celor mari ai ţărei, dar ea era din epocă în epocă o protestare în 
contra robirei politice, o proclamare a dreptului poporului de a lua parte 
la conducerea afacerilor statului, de a impune o respundere agenţilor 
puterei. Nu strică să trecem acestă «libertate pruncă, îlore piâpândă 
a pustietăţii», într'un avînt romantic, pe s&ma, nu a forței majore căreia 
nu “i putea resista nimeni, ci a voinţei liberale a Domnilor mari ui ţărei, 
amestecând glasul nostru cu acela al poetului, care exclamă : - . 

1 * Vorbeşti de a ta spadă, lu, Despot? Unde? ?n faţă * 
Cu armele lu! Stefan ? — Privesce-le, şi 'nghiaţă! - 
Oddre ciocârtite sub mil de lovituri, 
Cari aţi tăiat aripa vrăşmaşilor vulturi, 

*Săriţi din zid şi spuneţi lu! Despot rătăcitul, 
Cu a vâstră zinghenire ce o scie Răsăritul, 
Că cine'şI cată reazem afară din popor, 

. Se rezemă p'o umbră de nor trecător ! 

Neguţătorii cei. mari. întreprinseră şi ei în zadar să întemeieze în 
țară o' ordine de drept constantă pe neatârnarea materială a claselor 
avule, care se credea că va aduce cu sine neatârnarea morală. Exista, 
este adevărat, o periddă în care țara lua un avânt mare economic. Petre 
VII (Seliiopul), Domn al Moldovei, icheie un tratat de comereiă cu Fii- 
sabetha, regina Angliei, prin care se învoi supuşilor eglezi dreptul do u 
veni în ţară, de a se stabili, de a îiace comercii, a vinde, a contracta, în îine a face tâte cele ce societatea și usul le caută pentru comerciul și viaţa «umană,. păzindu-se însă întreg -și nevătămat dreptul percepţiunii taxelor, adică -că pentru fie-care lucru în valâre: de 100 galbeni să se plă- tescă trei galbeni:). Dar acestă stare economică, înveselitâre nu dură lung timp. Neguţătorii turci înecară în: curând ţara şi rupseră brutal firul acestei desvoltări priinci6se, Câna cămătarul, şi mai cu semă „ cămătarul străin, îţi răpesce ast-fel neatârnărea materială, nu mai este de cât un sunet deşert libertatea ce. “ți mai rămâne. Abia. Ipsilante scăpă ţara de acest flagel, ce o bântuia. | PR «Pentru iolosul public — prescrie un chrisov al lui Alexandru psilanle, Domn al ţărei Muntenesci — şi pentru aprovisionarea oraşelor cu tot ielul de zaharele, şi fiind-că nu mai sunt neguțători turci pe pă- mentul ţărei, ca sa împartă: bâni cu dobândi p6 maria, lucru care aducea mari Şi multe pagube țărei, s'a renduit neguţători pământeni onești ca să ac omerciul lor în țară cu ori-ce îel de obiecte». drept ca de pe urmă incercare de a se întemeia. în țară o ordine de ave în D a intro măsură Gre-care coronată de succes, 'căci ea cortegiul ei o reformă socială însemnată : emanciparea ţăranilor. Relorma era exterio ; endi 
totuși sai Era. r | IGrte corecta ?); resultatele dobândite lăsau 

cl din comercii nu eo regulă care dator: e utilitate sai de necesitate socială i din conu, Ă ci, din cont Amerizer ae arme a legea naturală a democraţie, In cele mar "multe state ale pământul şi casa în care o familie cpu mărite, ta | gcomeorențar unel on) | $re:care 

Se exenit j domiciliul (omestead-ex. i ivilegi ă, după mârtea, capului de familie, în folosul văduvei si ul cor perivilegiul - . îi - - - ! ” ” 
* 

  papei
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Alexandru loan 1 scia bine că dreptul abstract singur nu pâte să 
fie util ţăranilor, că fără un. iormalism de drept. tot-d'a-una acelaşi şi 
simplu ca să'l pâtă conțrola poporul, nu se pote să fie vorba de o sancţiune - 
reală a datoriilor ce .le-aii 6menii- unii către alţii, că statul e dator a face 
educaţiunea ţăranului pentru libertate; dar, vai ! ori-ce încercare lăcută 
de dânsul în acestă direcţiune era zadarnică, căci el nu putea să scâtă 
din pământ o biurocraţie disciplinată, care să se impue societăţii prin 
superioritatea sa intelectuală şi morală, să ajute sistematic pe țărani în 
contra -usurpărilor proprietarilor, pe proprietari în contra impietărilor 

. țăranilor, să determine consciința de drept a poporuini. săi, să creeze un 

sistem de drepturi şi de. datorii, să câştige învoirea literaturei şi a presei 

pentru acâsta, să creeze centruri locale intelectuale și religi6se 1) cari să 

îndrepte pașii țăranilor pe calea. cea drâptă. E 
Nu maui era o taină pentru cei înţelepţi că ordinea practic realisată, 

dar ordinea compatibilă cu libertatea, presupune deprinderea cetăţenilor 
a face. din serviciul public ocupaţiunea lor de căpetenie. * . 

* Serviciul public, qice J.-J. housseeu, trebue să fie ocupaţiunea. de - 

căpetenie a cetățenilor, Statul e aprâpe de peire, dacă acești de pe urmă 

prefer “a plăti datoria lor către slat mai bine cu punga de cât cu per- 

s6na lor?2). „T a o e 

__ Ideologii totuşi, tăind nodul în loc să'l deslege, căutară în o schemă 

abstractă, în formularea belgiană a Constituţiunii engleze, axiomele pe cari 

nu ai de cât să le pronunţi continui ca să realisezi raiul pe pământ). . 

Belgia datoresce, se dicea, binele săi, prosperitatea sa, împregiurărei - 

“că a dat o sancţiune positivă în- pactul stii fundamental Constituţiunii 

  

că acoperemâatul domestic este 6re-cum ca un lucru sfint pus în afară de comerciii. 

Meyer, Zeimstăttengeselz, etc, 1883, p.. 500. Thomas Jefferson, care a luat iniţiativa 

acestei reforme, o explică într'o scris6re către Madison, preşedintele “Uniunii, ast-fel: 

«Nu pâte. dar nimeni în puterea dreptului naturai să oblige pământul ce'l ocupă... Căci - 

dacă ar putea acesta, el ar putea, în viaţă fiind, să mânânce veniturile pămentului 

pentru "mal multe” generaţiuni înainte, şi pămâuturile ar aparţine atunci morţilor şi nu 

„celor vii, aceea ce este contrarii principiului nostru fundamental. Meyer, op. cit, p. 

301. Jefferson. a - accentuat energic. datoria care incumbă cetăţenului de a mărgini 

libertatea sa d'outre tombe, care e negaţiunea libertăţii, „datorie care incumbă gene- 

raţiunii actuale de a se gândi şi la binele generaţiuni! viitore. 

1) Băncile. de credit agricol, înființate de curând, nu vor da nici ele resultatele 

| asceptate, dacă nu se vor crea organe care să supravegheze întrebuințarea banilor 

împrumutaţi de țărani. | Ă , . 

9) J.-J. Rousseaau, Contract social, lil, pas. 15. a . 

, 3) Doctrinaril -noştri nu ai, este adevărat, tot-d'a-una în vedere liniile pure ale 

Constituţiunii, D-l Meitani reproduce (şi şi însuşesce prin urmaie) următorul pasagiti 

din serierea unul autor cunoscut: Non, îl faut oser le dire, le droit de la majorite 

„vest autre chose que le droit du plus fori, îl est înjuste sans doute, mais îl serait 

plus înjuste encore que P'autorită du plus faible Pemportât (Studii Coustituţionale, 

fascicula VII, pag. 118, nota 2.) Schemele constituționale dar lipsite de un coprins real, 

dati libertatea formală, umbra, aparenţa, lasă însă pururea să subsiste sclavia reală, 

dacă nu scim să ne-ajutăm. singuri, «Laudă-se filosofia, dice Ihering, (Geist des 

Rămischen Rechtes, IL, $ 24), că ne-a dovedit independenţa dreptului în idee, all-ceva 

- este dreptul realităţii, alt-ceva ideia. acâstă umbră pe care dreptul realităţii o aruncă 

în camera singuratică a filosofului Dreptul realităţi! este pus în mijlocul cursului vieţe), 

în mijlocul vrăjbilor partidelor iritate, expus furtunel pasiunilor, destinat a îndeplini 

cerinţele, iuteresele, tendințele viețel. Câte greutăţi întâmpină aci idea dreptului, câte 

fuctuaţiuni se văd in locul eguilibrulul liniştit al idee! dreptului»!
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Reaele constitiati inuni (aşa: in simpla 
Ie Oul tacerii tatuat "Dadesatanal conbotuional e sa apariţiune în viriul afacer ui. Ar lezea co d aplică. 

inspi al Themisei, el e rece şi impasibil ca legea ap 
ee bai ale statului se unesc automatic într'o „unire superidră, 
în idei ui, | pm a a 
» e erepLal iune fantastică a Constituţiunii engleze nu găsi din 

ire nicăeri o întărire empirică.. , | 
Deo Regele are '0' pulere reală în Belgia, căci el se râzemă pe două 
partide politice de o potrivă.puternice, cari rivaliseză una cu alta să 
„desvolte teoria și practica dreptului. Țara nu e împărţită în satistăcuţi 
şi paraponisiţi. In hotărârile jurisprudenţii se oglindesce rea compro- 
imisul care a apropiat partidele una de alta. [deia dreptului unesce armonic 
cele trei puteri ale statului, pentru că liberalii nai pus încă piciorul 
pe grumazul rivalilor lor. Ori-cum fie, liberalii vor rămâne în Belgia mai 
curând saii mai târdiii singuri pe arenă 1). “Teoria va tinde la domnire 

"cu eselusiunea tradiţiunilor dreptului. Se vor nasce secte nenumărate. 
Liberalii, radicalii, anarchiștii îşi vor arăta dinţii. Belgia „va preîntâmpina 
râul care o ameninţă numai dacă va părăsi administrațiunea de parlid, care în sine, şi abstracţiune făcând de împrejurarea trecâtore ca există două partide politice care își ţin cumpăna, nu e compatibilă cu o ordine de drept constantă, dacă va realisa. practic sel/govern mentul democratic, dacă va tace ca iuncționarii periodic aleşi ai sel/goverumentului să pla- neze d'asupra partidelor. . a 

Noi nu avem să ne luptăm cu un cler ultram ontan, cu un cler adică care nu cunâsce nici familie, nici stat, nici patrie, cu un cler care ascultă servil cuvântul de ordine care plecă de la curia papală, și putem dar să pășim neimpiedicat pe calea ce ne-o indică sciinţa comparată. „__ Sciinţa comparată ne_arată că- raportul natural între drept şi mo- rală, între rigdre și equitate, între ordine şi libertate e schiţat, indicat, „semnalat în așezăminte americane. mai bine de cât ori şi unde. Trebue să privim lucrurile obiectiv şi să nu ne înfundăm teoriilor “Subiectiv colorate a ” e “Filosofia dreptului capătă. în îie-care "unele se pune greutatea decisivă. pe fapte, de îorţă (în Englitera, în Germania), în abstractă a dreptului, pe: morala teatrală (în Francia, în Beigia). - - Prima concepţiune întunecă noțiunea logică; cea de a doua, noţiu- nea realului și a posibilului, e | Numai concepţiunea 'americană ţine calea de mijloc, căci ea plecă de la simpatia creatâre care tinde la inmulțirea,. crescereu, binele maselor, iără să părăsâscă tărâmul ordinei şi al tradiţiunii. ” - , Seligovernmentul american nu e, pr rilate inimitabilă a rasei anglo-americane 

țară o col6re locală Îalşe. . In 
pe consideraţiuni de utilitate, 

ecum pretind unii, o particula- 

altele pe .raţiunea pură, pe ideia - 

îi 
| i 

| 
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în America, tărâmul săă natal şi tradiţional, care "]- l6gă cu: biserica 

purilană. - a o 

Sciinţa liberă va da însă bisericei nostre, care e încă nedesvoltată, 

o îmboldire puternică să se curețe de superstiţiunea altor timpuri. 

Biserica n6stră va exercita, condusă de cugetători liberi, o înriurire . 

mai salutară asupra spiritelor de cât biserica putitană, cars a. colorat: 

religios viaţa socială a Americanilor.- Ia 

_ Presa. şi literatura, păşind pe acâstă cale ce le-o indică sciinţa 

compărată, vor face să valeze în contra spiritului  neoteristic al dema- 

gogilor cugetarea continuă a naţiunii şi. o. voinţă morală curată, vor 

deduc ideele cele nouă din ideele 'cele vechi, ca corecţiuni şi desvoltări 

ale acestor idei, vor răspândi ideele morale superidre ale timpului, . vor 

lupta ca 'să 'unsscă aceste idei cu ideile tradiţionale ale bisericei.. 

Morala propagată ast-iel de presă va determina, va înrodi, va idea- 

lisa desvoltarea dreptului privat şi public. . Si - | 

_„_ Insăşi “ Hlosofia germană, care e de altminteri atât de meticul6să 

cu privire la relormele ce ea propune, întier6ză, osândesce eşirea din 

cercul vieţei publice, al abnegării,. al simpatiei, în acela al egoismuluă | 

--pricat, care a căpătat o sancţiune formală in faimâsa legislaţiune liber- 

ticidă, în compilaţiunea lui Justinian !). | 

“ Pretorul .desvoltă, îmbunătăţi, lărgi treptat dreptul, în timpul clasic 

al. dreptului roman, printro interpretare din ce în ce mai equitabilă a 

legii, fără să fie trebuință peniru acest siirșit. de o intervenţiune a 

legiuitorului. | a | Ă o | 

“= Compilaţiunea justinianee "i răpi acestă prerogativă: Inter aequitatem . 

jusque înterposilum, nobis solis (adică împăratului) et oporlei et Licel 

înspicere. . . a 

! In zadar însă! Interpretarea. logică remase totuşi un atribut al jude- 

- cătorului întocmai ca interpretarea gramaticală :), şi equitatea pătrunse 

sub acestă firmă cu. valuri pline în hotărârile jurisprudenţei. . 
tă pe însăşi 

__* Acestă putere .expansivă a jurisprudenţei era intemeia 

- natura lucrurilor. - PN a 

“Sunt întradevăr idei latente cari se pot recunâsce numai în prac- 

"tică prin o" experimentaţiune continuă a principiilor jurisprudenţei. 

-Idea superi6ră, care se ascunde în încreţiturile casului individual, 

nu se pâte. descoperi de cât prin cercetări minuţi6se. a 

_- “Fie-care descoperire minuţisă trebue să fie filosofic luminată, con- 
7 

  

| 1) Ed. Gaus, Das Erbrecht în seiner meligeschichilichen Fuichething, Î» 

pag. 8—9, nota 3. DE e i 

2) Justinian a înterdis iriterpretarea privată, dar un drept consuetudiual general 

"a ridicat acâstă interdicţiune. Nicăeri în istoria dreptului. nu se pote găsi exemplul une! 

" consuetudini aşa de generale şi netăgăduite ca aceea a interpretări! logice, de la Îrnerius 

până în qilele nostre, (Savigny, System, ], $ 49, pag. 805, text şi nota d). O lege 

franceză din 24 August 1190, titlul II, art. 12, reînvia sistemul straniă al lui Justinian, 

ordonând judecătorilor să se adreseze la adunarea legislativă toutes les fois qiw'ils croi- 

paient necesaire dinterpreter une loi. Dar lucrul se indreptă încetul cu încetul spre 

ma! bine.. Art. £ codul Napoleon, care decide că judecătorul, câre va refusa de a judeca 

sub cuvânt de: tăcere saii de obscurilate sai insuficiență a legit, va putea să fie urmărit 

ca culpabil de denegare de dreptate, e conceput într'un spirit. antic. (V, Unger, Pri- 

vatrecht, 1, pag. 95—96). A: aa o a 
E
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“tinuă încercată în practică, energic apărată, ca să fie primită în concertul 
ideelor acreditate. i - Lu | , 

- Puterea legislativă dă sancţiunea sa numai ipoteselor, cari sunt 
întemeiate pe observaţiuni certe, pe inavestigaţiuni. sigure. A 

Ori-ce încercare dar de a prevede.totul a priori, întrun sistem 
de formule abstracte, se apropie de metaliscă, , , 

Individualismul în forma sa cea mai perlectă nu e încă nicăeri practic 
realizat, şi ar îi dar o anticipare lipsită de ori-ce bază empirică, dacă am 
crea o legislaţiune extravagantă, care ar deduce tâte normele sale din 
motorul individual. - 

Exemplele următâre închezăşuesc veritatea aceştei afirmări. 
Legea rurală :) ne învaţă că nu trebue să lăsăm limita morală a 

dreptului de proprietate să atârne numai de la voinţa suverană a pro- 
prietarului (motorul individual), dacă nu vrem să ajungem la resultate 
contrare ideelor de la cari plecăm. 

O lege nouă, care desființeză total un așez&mint de drept (claca, 
iideicomisele, ete.), pâte să atingă şi drepturile anteri6re dobândite. Voința 
ale a nu e dar absolut suverană nici pe domeniul drepturilor câş- 

- tigate 2). DR Se ID 
___„ Str&inul nu trebue să se bucure de aceleaşi drepturi ca Românii 

când interesul bine înțeles al acestor de pe urmă reclamă restricţiuni 3). 
dipranitatea naţiunilor restringe ast-iel considerabil suveranitatea indi- vidilor. 

Principiul căsătoriei pur. civile nu se pote adopta” fără re- 

  

„ 1). Legea n6siră a scos din comercii pământurile țărănesc! (pământurile majo- Tităţi! populaţiunii) şi a dat ast-fel a înţelege că nu admite teoriile abstracte, cari ne trămit la o lege (necontrolabilă !) a fraternității, care trebue să mărginescă dreptul de proprietate, Cel avuţi, dice Laurent, VI, No. 98—99, trebue să fie economii hui Dum- | pepe siroprietariă observă Accolas, Droit civil, I pag. 570, nota 1, „trebue să se 
” „2) Legile abolitive: ale sclaviei şi ale fendalităţii, acele car! ai declarat rescum- | părabile rentele perpetue, ai atins cu drept cuvânt drepturile valabil dobândite sub imperiul legii vechi (Aubry et Rau, Drojt civil fr., 1, $ 30, text şi nota 67). Ce pâte leul, care se culcă pe laurcele sale, în contra leului, care urmăresce sălbatice prada ?. 1 cul din fabulă, întrebat de ce nu cruţă nimic, răspunde pur şi simplu: quia nominor eo. Retroaclivitatea legii, când o reclamă şi o dobendesce voinţa 6rbă şi pasională a „mase or, e cel mai mare atentat ce'l pole săverşi legea; retroactivitatea, din contră a sancțiune â libertăţii morale practic realisată a maselor, e mai puţin supusă critice), de o pg uoru et Tau, IL Sai, pag. 91. — Pacea eternă între naţiuni presupune, pe cu Duba atiuni e cele mari s'aii hotărât definitiv să nu maj ilustreze fabula closcel foelue pur exp oatând naţiunile cele miel şi oprind concentrarea în sînul lor a productive, iar, pe de altă parte, că naţiunile cule nici stati hotărât să restringă t ebuinţele lor şi” să pI ducă sing 

t 
s o ure | e ucrurile de care au nevoe, spre a evita ast fel pe - , e i i T â ! i ' acest ideal şstorico-logic (4 nu se co unda cu idea „pumnal când se, va A realisat 

d-i Laurent, Drcii css fn Se urna za idealul abstract-logic, ce 'l-are în vedere aur 
numa inspi i sde simțiminte mal largi, de ide! mal înalte: n le nu “vos rug inspira, Omenirea nâsce si gumpietare a unei legi sirăine ; pe lângă suveranitatea naţiunilor se va recu- ta Chi eeeanita ea îndividilor; voința omului va .pretui ma! mult de cât impor a elor ; strein ât se po in i 1 

făcute de dânşii şi pentru dânşii, la legi pe "ea au pe apotin. la „lest cari nu A 
- e Lp! cari în oposiţiune cu ideile şi simţimintele lor». i I nu le cunosc, la legi cari. pot să fie . 

aţiunile nu vor ma! fi gelose de cea: 
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servă 1) în ţările unde nici sciința oficială nici sciinţa liberă n'ai ajuns 

“ încă a realisa o morală, care să ţie cumpăna libertăţii dea nu crede, 

libertăţii de a alege după plac între nenumăratele ipoteze posibile, libertăţii 

"de a afirma morala saii de a o tăgădui. - ÎN _ 

__ Schema dreptului a schițat abia ideile superi6re cari sunt menite 

să unâscă, într'o 'unire superidră, voinţa individuală și voinţa statului, 
şi aceste idei se pot desvolta, lămuri, limpezi, mai mult prin întuițiune : - 

„de cât prin reflexiune. | e INI 

Ă „ Concepţiunea n6stră nu părăsesce coturnul sciinței ca să se cobâre: 

“pe strada noroi6să a oportunismului.. - | 

_ Criteriul nostru e moral,: Cugetătorii liberi sunt chemaţi să ridice 

nivelul moral al societăţii... : . - a 

Noi semnalarăm în 'cursul acestei scrieri ideile morale cari decurg 

din concepţiunea. sciinţilică a lumii şi a vieţei. i - 

Ă Exhortăm presa şi literatura să se lupte pentru aceste idei, să 

veghieze . să nu invadeze vre-un element eterogen în sanctuarul justiţiei 

-saii al parlamentului; | | | - ii ae 

Simţul dreptului trebue să fie determinător, dar nu simţul omului 

necultivat, ci simţul juridic al învățatului deșteptat de experienţă și crescut 

la sînul istoriei. a i a 

Statul răpitor a dat fisionomiei dreptului trăsuri - ciudate, bizare, 

extraordinare.. a A AI i a 

Dreptul privat actual e în mare parte antipodul equităţii. 

- - Dreptul şi morala se exclud. N e 

„ Dreplul public era în acestă privire tot-d'a-una. într'o situaţiune 

mai puţin nefavorabilă de cât dreptul. privat. | 

“Morala a. stărimat bariera ce.o desparte de drept mai întâi “în 

domeniul contenţiosului administrativ 2). _ De | 

“Sa nu se 'obiecteze că administraţiunea nu trebue să aibă nici o- 

putere jurisdicţională, că ea trebue să îie supusă controlului absolut al . 

tribunalelor, : i 

= Luerul aşa conceput r&spândesce de sigur asupra materiei un farmec . 

teoretic. Simplicitatea şi consecuența principiilor rigide par .a îi tovarășii -; 

adevărului. ae să E Sa E 

-- “Peoria pură-o găsim pote pe acestă cale, nu însă teoria congruentă, 

conglăsuitre cu practica. _ ” . _- | 
sa - 

  

1) Căsătoria aparţine numai pe jumătate. dreptului, pe jumătate “moralei, şi - 

ori-ce drept matrimonial e neințeles care nu se consideră în legătură cu acesstă între- 

gire necesară. (V. Unger, Die Ehe, pap. 2). Englezi! si Americanit sunt spontan reli- 

gioşi. Căsătoria civilă are la dânşii numa! însemnătatea unei cencesiun! făcute disi- 

denţilor. (Vedi: E Gneist,. Das englische Verialtungsrecht, edit. 2, II, pag, 206). 

" InsăşI b'serica protestantă, „cate -a respins natura sacramentală (de taină) a căsătoriei, -. 

n'a separat'o totuşi de. religiune, Ea w'a făgăduit statului oul-ce drept în materie de. 

" căsătorie, dar însăşi cunoscuta dicere a lui Luther, că căsătoria e un lucru lumesc, 

__mu tinde acolo de a recunâsce statului un drept absolut neatârnat de biserică, ci- 

_reformatoril aă admis acest drept în folosul stăpânitorilor evangelici numai pentru că 

aceşti din urmă erai spontan religioşi şi, prin urmare, ast-fel dependenți de biserică, 

luârid câ" punct de plecare al „reformelor introduse de dânşii învățămintul evangelic 

- (Hinschius, - V* :Ehe, in Holtzendorif's Rechtslexiko:). , | : 

2) Bonafides, observă Mommsen (Rămisches staatsrecht, |, pag. 199 urm.) 

* sa .desvoltat mat întâl în domeniul contenţiosului administrativ. , 

AL. Degr, vol. IV. 
4 

-: DIR DR - - _ Pi - -
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| Ce exemple practice sar putea în adevăr cita în iav6rea tesei. că 
tribunalele trebue să exercite un control omnipotent asupra admini- 

“straţiunii ? E . _ RR 
Fischel pretinde, este adevărat, că administraţiunea nu are de regulă 

„nici o jurisdicţiune în Englilera. SER - 
Afirmarea sa nu răspunde însă câtuși de puţin adevărului. - 
Recursul la tribunale: nu e exclus în Englitera în contră decretelor 

„ justiţiei: administrative, dar acest recurs apare ca. un mijloc de casaţiune . 
“Şi nu ca un mijloc de: apelaţiune, cestiunea de fapt neputendu-se din noi | 
pipăi. Controlul tribunalelor e apoi. considerabil restrins în domeniul admi- 
nistraţiunii financiare și militare, şi are numai în domeniul. administraţiunii 
poliţienesci o latitudine mai mare. Recursul la. tribunale nu e admisibil, | 
în Englitera, în materie de tutelă a săracilor, de igienă publică, de drumuri. 
Intentarea unei acţiuni în contra îiscului âtârnă de la apreciarea discre- 

"ţionară a procuratorului Cor6nei 1). Mai mult încă: e o clausă stereotipă 
în legile : mai nouă că recursul la tribunale (rit of cerliorari, rit of 
"mandamus) e cu desăvîrşire 'exelus 2), pa 

„— D-l Gneist are dar dreptate să“dică că competenţa tribunalelor e, 
în Englitera, mult mai. îngustă de cât în“ Germania, [| „- Belgia, care a căleat pe urmele Engliterei, are o legislaţiune analogă. 

Judecarea reclamărilor, aparţine în - acestă țară guteruorulu: în materie de contribuţiune personală, depulaţiunii (comitetului permanent) în materie:;de contribuţiune îonciară, de patente, de băuturi alcoolice 3). ; In materie de drumuri. (voirie) ca şi în materie de. curage şi de. endiguemeni decide de asemenea exclusiv administraţiunea. Nu există, observă de Fooz 4), nici o disposiţiune a legii în virtutea căreia proprie- tarii pământurilor situate d'a lungul riurilor să se pâtă sili mutual :prin acţiune judiciară -la întreţinerea şi repararea digurilor şi a malurilor, Ast-iel de. prescripțiuni nu se pot impune de cât prin reglemente idmi-: - nistrative.: i a _. e , | , Controlul în: materie de tutelă-u săracilor aparţine,: în Belgia, administraţiunii.. - i - A ! - Dificultăţile cari se ridică în materie electorală, în materie de compta- - bilitate, de. miliţie sunt judiciare și contenţi6se după natura lor; legea - belgiană țotuşi, iundându-se pe motive politice, le-a declarat administrative. . ŞI a atribuit în consecinţă cunscerea lor jurisdicţiunii administrative 5 a Tribunalele ai, este adevărat, în Belgia atribuțiuni importante în omeniul administrațiunii polițienesci, dar şi aceste atribuţiuni se exăr- citi într'un Cerc. restrins, așa dicând pe. un lot înfundat. Recursul la tri unale, autorizat de lege în materie de. contribuţiuni directe (vamă, 

2 In America, de la apreciarea Camerelor, i Aaa , irust Maier, das Verial recht, in' ze - xikon sis Si 

tischer iai aloe: das | a bengsrechi, in Holtzendor/f's rechislexilkou sistema- 
De Fooz, Droit administratif del « i i 

d “ ra ge, Il, pag. 29:. — In cas de r - 
fomanpderaliune a dărilor, precum Şi când o ..cotă e. nerecuperabilă, se eco a - , se forme j ! i i i 

sai atitea com ati toi eză .cu ajutorul une cotităţi de centime accesori! 
4) De Fooz, op. cit. UI pag.. 290, e aa ! 
5) De Fooz, op. cit., l, pag, 203974, | LL | 

! 

A 

   



„tului raţional.. De | | 

" - Nu este de tot întemeiată nici deosebirea care se face dicându-se .. -- 

RAPORTUL NATURAL ÎNTRE DREPT ȘI MORALĂ :  -.:- Sl 

axize, transit, interposit warrant), e în adevăr mai mult o. revisio în jure 
„de cât un mijloc: de: apelaţiune, procesele-verbale încheiate de agenţii 
fiscali neputându-se anula de cât pentru călcarea iormelor esenţiale, prevă- 
dute de lege. - ae ci N 

"Teoria, precum vedem, nu pâte să facă abstractiune de contențiosul 
administraliv, îără să se pue în oposiţiune cu desvoltarean reală a drep- : 

că contenţiosul administrativ repausă pe motive de utilitate socială, în 
oposiţiune cu contenciosul judiciar, care:repausă pe principii nestrămutate. 
” - Equitatea este, din contră, idealul: ce căutăm să atingem in“dreptul 
public şi în dreptul privat). .. SR 

Ceea-ce deosibesce contenciosul administrativ de contenţiosul judi- “ 
-ciar este împrejurarea -următâre: * ie 

“Dreptul! roman. îndrâptă, ca o ieroglilă a minţei omenesti, progresul 
dreptului raţional în orbite fixe. : - | 

Principiile creatdre, cari nu.se mulţumesc. cu :reproducerea - ima- 
ginilor trecute, ci mai adaugă incă elemente "nouă formelor vechi de 
existenţă :şi- de viaţă, sunt mai puţin strinse în: cercul de. fer al prin-: 

„cipiilor stricte ale dreptului roman în domeniul dreptului public, de -cât 

în' domeniul dreptului privat. - ” n 
> 

Ideia fundamentală este. dar Că progresul adevărat nu se pote rea- 
“lisa:de cât pe basa unei ordine :de drept stricte.2), şi acestă idee con- 
duce, între altele, la consequențele urmăidre: - e | 

“ Contestaţiunile cari ai de obiect drepturi cîuile, sunt -exelusiv de 

competenţa tribunalelor (art. 92 din. Constituţiunea Belgiei). Contesta- 

ţiunile cari ai de obiect; drepturi polilice, “sunt -de resortul tribunalelor, 

- afară de excepţiunile - stabilite -de lege. (art. 93 din Constituţianea 

Belgiei).. - E PE | 

| s ID) teneiosul administrativ trebue să [ie inconjurat de aceleași 

garanţii ca contenciosul judiciar, căci el repausă pe principii, cari nu ati 

val6re precară. a Da i o 

Contestaţiunile cari aii de obiect drepturi politice, reclamările, de - 

exemplu, cari se ridică în materie de stabilimente insalubre, fie din partea 

industriașului,: căruia ?i s'a reluzat autorisarea, fie din partea terţilor, cari 

contestă autcrisarea' acordată 3), sai reclamările în- descărcare sati redu- 

cere a contribuţiunilor directe. 4), saii reclamările concernând deschiderea” 

unei 'căi vecinale, etc.:5), ar trebui să îie judecate de judecători periodici 

"2 1) Windscheid, Pandecten, 1, Ş 28, text şi nota 2. Justitia est ars boni. 
et cepui e „ Aa Dia - 

E 2) Justiţia. strictă fiind straja ordinei pe care se întemei€ză statele, urmeză nea- 

4.3) Legea nâstră actuală lasă lucrul la voia întemplărey, Regulamentul pentru 

industriile insalubre (art, 12) dispune numa! că sub-prefectul sai primarul, decid sati 

vor cere, în casuri dubi6se avisul Consiliului de igienă. _ ai _ 

- 4) Pentru constatarea modificărilor, dispune legea nostră din 8 Aprilie 1880, 

se institue de la 2 până Ja 3 controlori. Quid în cas de contestare ? Cine o judecă? . 

--părat că judecătorii trebue să fie înamovibili, A 

_„Cu. ce forme ? Tăcere ! - 

5) Tribunalele sunt, după legea n6stră, radical incompetente în “materie” de 

drumuri. V. decisiunea Cas. rom., secţiunea ], din 22 Maiu, 1882, în alacerea Săvescul.. 

; - | - o - - , _ , 

, 
.
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aleși de popor, presidaţi de prelect în 'audienţă publică, cu. facultatea 
pentru: părţi de a se apăra, cu dreptul de. recurs la Consiliul de stat, 
unde trebue să se regăsâscă aceleași forme judiciare şi aceleași garanţii D), 

Separaţiunea celor trei puteri als statului, presupunerea adică că 
puterile statului se -controleză sistematic una pe alta, e o pură licţiune! 

Este, din contra, o lege generală că acela care are puterea cea mai 
mare, e din ce în ce. mai-mult ispitit să facă un us nemăsurat de densa, 
Şi în acâsta zace unul din pericolele cele mari,” la cari e expus viitorul 

“stăpânirii representative 2). - a - 
Garanţiile de drept aii o natură morală: şi presupun dar, ca să aibă 

o consistenţă, o conlucrare continuă a cetăţenilor la aplicarea dreptului 
public, conlucrare care singură dă poporului deprinderea stăpânirii de 
sine, pe care' repausă libertatea politică. . - 

„. Poporul trebue să decidă dilnic impreună cu învățații cestiunile de- 
amănunt în serviciul administrativ al şc6lei, al armatei, al bisericei3), 
ca să cundscă însemnătatea, dreptului şi să nu mai permită mandatarilor 
săi să'l schimbe cu mâini nespălate prin legi cari. se succedeză una alteia 
cu iuţ6la vaporului. . a | 

”- Laicii vor câştiga -o conştiinţă de sine mai ridicată, prin aceea că 
vor decide alacerile statului alături cu legiștii prolesionalj; vor învăţa a îndeplini cu un zel sacru datoriile lor 'către stat, vor da în acelaşi timp prefecţilor-un r6zăm în: popor şi “i vor sustrage ast-ial arbitrariului mi- 
“nisterial. . . Sa Di _ 

Controversele de drept public nu se vor decido atunci t6te de puterea centrală, şi descentralisarea dorită în forma ei convenabilă se va apropia de realisarea ei,  - - e 
Reforma ce o propunem e însoțiiă şi de un alt bine care i va procura simpatiile tutulor. Contenciosul administrativ, care se misca astă-qi pe, târemul Iavării, unde administraţiunea de partid desvoltă înriuririle ei demoralisăt6re în alegeri, va trece în mâinile unei jurisdicţiuni elective regulate, care va judeca contestaţiunile „după lege, în audienţă publică, cu iacultatea pentru p € "“superidră *), Da 
a . - , ” pa ii . - - 1) Contenciosul administrativ încetEză în “următ i | 
5 ac ă t . rele: casuri: Autorisarea de, înființa un stabiliment insalubru nu exclude dreptul vecinilor de a cere ra ea Ea Le nuseză etabilimentul. Tribunalele, decid apol reclamările relative la ». Cererile în nulitate a brevetelor de invențiune. i „dăul se sustrage apreciăril tribunalelor clasarea bunurilor, experti lo. cupaterie de asementa competente un cana Er OPrielate a obiectului impus. 'Tribunalele sunt de ] | egalitatea i iți ini straţiune, (V.. Thonissen, Constitution. Del anulu îe, demolițiune dat de admini- 

Isi j art. 93, No. 400 urm.) | - pag. ca) J. Stuart Mil, Guvernul representativ, tradus de F A. Wille, eâit, $, 
3) Ce mijloc ăe drept se pie î în în' ot ăi 

se pâte întrebuința astă-di în conira h âri i 19 DecePipunța o pedepsă disciplinară (art. 21 Constit, şi ari, 3 ga arilor od Sent Piti cap lrec peste mita puterii de disciplină a bisericer ? - . Gueist, Gai, Al. — Răul nu se pâte înlăt intr'o si schimbare a legil electorale. Neatârnarea absolută a alegătoritor, eurPrintt0 aa 
derinderea stă 

| 
pă ră de_ ine în ser iciul S Ifa 

. 

n s Y e governmentuluj, însemrză anar chie, de altă parte, înserpnei ace sensul ideilor: gambetiste propagate de q-l C. A. Rosetti : a administrațiunit de partia. N 

1 

ărți de a se apăra şi a recurge la o instanţă 
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Jurisdicţiunea ădministrativă va câștiga ast-fel aspectul următor. 
Colegiile- 1 şi. Il electorale -vor alege din sînul lor (dintre alegătorii 

cei mai impuși) câte un magistrat administrativ, care va presta serviciul: 
„fără plată. 7 A II 

Colegiul -IIl va alege din rândul legiştilor protesionali (doctori saii 
licenţiaţi în drept) mai mulţi magistrați administrativi salariaţi 1). 

- Colegiul IV, în fine, va alege din mijlocul săii (dintre meseriaşi sai” 
tărani 2) un magistrat administrativ salariat. | | | 

Judectorul administrativ,. care va negligia datoriile serviciului, va fi 
pasibil de o amendă pentru fi&-care absenţă nemotivată. . Ra 
-„ Recrutarea pretecţilor şi a sub-prefecţilor va trebui să fie supusă la - 

condiţiunile-cele mai rigurâse de admisibilitate. IE Pe 
“ "Tribunalul administrativ, compus cum s'a arătat mâi sus 5), și mărit 

încă cu mai” mulți. membri ai comitetului permanent, va statua, ca in- 
stanţă superidră, asupra recursurilor în contra încheerilor date în materie 
de administraţiune orăşenescă. -. i a 

“ Judecătorii administrativi se vor alege pe o peri6dă de opt'ani. 
N - Consiliul de stat, ca instanţă administrativă supremă, se va com- 

“pune. din. mai mulţi membri aleşi de Cameră pe o peri6dă de opt aniși 

din mai mulţi membri. supuși la condițiuni rigurâse de.admisibilitate, pe 

cari "i va numi Cor6na. ... „- Da 

| “Parlamentul nu va avea dreptul: să schimbe o lege elaborată . de 

Consiliul de stat, ci numai:să "i-o trimită înapoi ca să studieze din noi 

materia și să ţie s6mă de criticile ridicate +). _ - 

“ Formulele generale teoretice ale Constituţiunii „vor . deveni asl-iel 

adevărate drepturi fundamentale ale “poporului. Pentru fie-care articol 

_al Constituliunii va intra, în locul interpretării arbitrar, jurisdicţiunea. 

-: Limita între lege şi reglement va. exista şi pentru administraţiune, căci. 

tribunalele administrative vor refusa aplicarea reglementelor cari nu sunt 

coniorme cu legea. Legalitatea dărilor de incasat va îi garantată prin 

organismul. tribunalelor administrative, în mai multe instanţe 5). 

Ca să coronăm în fine. edificiul, vom trebui să restringem cât se 

pote -trebuinţele n6stre, să introducem legi rigur6se în contra luxului 
“internaţional al posesorilor de latilundii 6), să evităm pe cât se pâte 

contractul cu statele. mari și răpitâre, să opunem politicei cuceritbre a 

acestor state curagiul omului care şi face datoria și nu se teme de nimeni, . 

căci „va sosi diua isbândirei, când vrabia se va lupta-cu uliul şi "1 va 
birui, şi întradevăr die voă acea di sa apropiat!“ — . i | 

De la întemeiarea creștinismului până în dilele n6stre, n'a cugetat 

1) D-l Gneist care rupe o lance pentru selfgovernmentul aristocratic, pro- 

„_pune-numirea legiştilor profesional de călre Cor6nă cu excluderea absolută din acest 

  

* --* domeniă a-poporulul do jos... - 
2) Dacă țăranul are aptitudine să fie deputat, el are a fortiori aptitutidine 

să fie magisttat administraliv. SR SEI IE 

i 3). Comisiuaile de recrulare vor fi compuse din tribunalul administrativ şi alte 

_elemente. (V. R Gneist, Kreisordnuug, pag. 152). BI | 

- 14) 3. Stuart Mill, op.-et loc. cit, pag. 66. | 

;."5) RN. Gneist, Rechstaat, pag. 115, -. A e 

6) Absentismul ăcelora cari trăesc din veniturile lor funciare durabil în stră&i- 

nătate, trebue să fie spus la taxe enorme, (Vedi Meyer, Heimstattengeşelz, pag. 540). 

-
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nici un jurist asupra acestei teme, îără să presimță mai -mult sai mai 
i r ideea. aci desvoltată. a a 

puțin Na este ideia (adică concepută de. unii scriitori 1) și omeni de 
stat, dar neridicată încă la rangul unei legi naturale care trebue să cârmu- 
iască societăţile, în acest înţeles că- se pune greutatea decisivă pentru 

“judecarea . raportului. între dreptul strict şi equitatea pe baza morală 
'reală 2) ce ne-o îndică sciința comparată. Sa 

T6te lormulele, ce saii stabilit până astă-di asupra acestui obiect, 
au decurs intuitiv din acestă idee, aceea ce explică exactitatea lor-relalivă; 
acele formule nai sleit însă ideia și aă causat ast-lel atâtea incongruenţe 
în teorie şi în practică 3). 

iacă educaţiunea poporului pentru libertate Şi ordine. E 
“Şedla- nu pâte să dea sub o formă de stăpânire bizantină râdele 

ce se aşteptă de la densa.  - - ai 
Invăţatul devine îatal sceptic în iața nesiguranţei sârtei tuturor. 
Cine mai crede în ideile morale cari decurg din concepțiunea sciin- țilică a lumii și a -vieţei, când societatea întregă infăţișeză “un tabloi chaâotic ? ÎN E a a E 
De unde să vie învățătorului căldura comunicalivă care rodesce 

Să r&sturnăm tot, die demagogii, căci şcâla singură are menirea să. 

spiritele, întrun timp când egoismul gol nu se acoperă măcâr cu 0 frunză * de smochin ?..-. , Be | - Progresul cunoscinţelor va îi fatal însoţit, sub ast-iel de împrejurări, de” desvoltarea progresivă a geniului răului: Qui. proficit în artibus el deficit în moribus, plus deficit quam proficil. . Voi, cari v'aţi consacrat via ţa serviciului dur al sciinţei, convingeţi pe cetăţenii voştri că libertatea se 
ajutorul seligovernmentuluj 5); daţi 
v6siră spin6să, prin aplicarea s 
'S porului să se preserve de iras 

i 1) Credem, dice Bluntschli, că creştinismul are misiunea d= a fi a omenirei periecte. De acea însă ne unim cu Laurent, Eudes sur Phistoire de Phumanile, care cere ca el să se purifice de Superstitiu:ca care respinge şi olenseză pe omenirea modernă» (Die Politik als ȚVi LC essenschaft, pag..937). 2) D-l Duehring, plecă de ia o basă morală îpitătă Rd va rtmâne strimlă, viţi6să, esecrabilă, dacă Nu admitem acestă teorie. Ipotesa statului empirică, . . Pa 
8) ldeia biurocraţiei (în Franţa, în Germania ie ma 

_ deia biurocraţi în. ania).se apropie ma! mult de adevăr, de cât de ideia libertăţii abstracte, care se justifică numa” întru atât întru cât există” ou& partide. politice de o potrivă puternice, cari "AI ţin cumpăna, ca în Belgia. 4) Englezii reclamară în faimâsa petitiou of rights adresată luj Carol 1, nu 
Tecun6scerea „ideei abstracte a libertăţi, ci sancţiunea [i s 
pusi vosiri, Sire, diceati el, ai moştenit acestă: libertate; pluri ale omuluj, ci reclamă ul , „Ca drepturi ale englezului, ca 

- " 5) Poporul nu se ajulă, la no, -sin ini i înisteri 
nu „Singur. Administrațiunea ministerială işi îa- 

di pregeainumisiunile de apel în Pnaterie de recensămesut de exemplu, se coinpua 
i şe nalului care e amovibil, din: i 

din bn inspector. Baaglul Ca vibil, din un membru al comitetului permanent, ] 
casierul județuluf (Legea din 3 Mai -1877 , 

; E. Îne 
. 

art. 8). 
e gisiunile comisiuni! de apel „Sunt supuse recursului :la consiliul de revisuire car 

semenea. compus din marionete ministeriale, - i | 

p6le realisa practic:) numai cu 
exemple bune societăţii prin viaţa 

rictă a moralei ce o propovăduiţi; (liceţi 
ele gâle ale pseudo:-oratorilor, căci aceste 

A țiunea, dice dânsul, nu se va înfiinţa mat înlâl statul socialitar. 

nu ca maxime abstracte, 

iei 

relipiunea şi. 

socialitar e o ipotesă lipsită de 'ori-ce basă : 

bertăţil praclic ' realisate. - 

moştenire a părinţilor, o. | 

| 
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îrase nu însemneză nimic dacă: nu se adeveresc cu exemple concrâte 
„luate din viaţa reală! îeriţi-vă "de viperele cari întrebuinţeză limba. lor 
ca să 'vă otrăvâscă spiritele, în loc să le rodescă cu idei creatâre; seula-: 
ți-vă în contra acelora cari îns6lă mulţimea cu vorbe & lemporie piece - 

--şi sunt ast-iel un "obstacol -pentru realisarea vre-unui sistem de. stat, 
drept, politică ; numiţi: chat un chat-et Rollin un fripon ; spuneţi sus și 
tare că omul nu câştigă real o val6re mai înaltă prin aceea că 'şi pune 
"pici6rele pe ciobâte de un cot saii își pune pe.cap o perucă de miliâne 
“de zuluti; că starea economică înapoiată. a ţărei nu se îndrâptă spre 

_- mai! bine prin aceea că se cântă ' imnuri în on6rea cuceririi ! economice 
- închipuite; demonstrați că tâte schimbările „normale în ordinea socială 

se produc pe basa moralei practic realisate, precum se produc în ordinea 
fisică t6te schimbările regulate pe basa legii fixităţii” (vis inertia). 

„=. (Drephul, 1884). : 7 

.



mi 

- urmarea abdicărei pro derelicto a celui 

. Dreptul în luptă, cu dreptul. — Ocrotirea, în contra, 
zădărnicirei dreptului. — Care ar putea, să fie resultatul 

acestei lupte? 

T6te fenomenele sociale alăcătuesc un lanţ şi absoluta isolaţiune 
nu respunde nicăeri în lume vieţei reale. 

Ori-cât te-ai reînchide în Eul t&ii, ori-cât ai căuta să tragi în giuru-ţi 
un cere în. care să nu pâtă pălrunde nimeni, ori-cât te-ai sili să escluzi 
pe alţii de la banchetul vieței, natura, care ur&sce spiritele bizare, va ride. de încercarea ta monstru6să. 

De câte: ori se întâmplă că câştigul ce "1 tac ei pentru mine: - „Singur, e in acelaş timp un câștig şi pentru alții, cari se bucură de el. gratis ca de atmostera ce "i încongidră! 
Aşa se bucură colocuitorii aceleiași case de luminarea scărei ce eii o îac pe sema şi cu cheltuela mea; așa devine unul din: coproprietari în 

-Valt 1) proprietar esclusiv; așa relevă „minorul pe major de o decădere, ce *i sar putea opune, când e vorba de un interes indivisibil ; așa câştigă creditul coreal: prin întruperea „ Preseripţiunei îndeplinită de cocreditorul sti; așa câştigă creditorul eredelui 
- îndoială că terţiul nu -e da 

Si simplu, şi nu de un iapt juridic, adică câna câștig 

„el câștigă sâă în 

prin iaptul acceptării Succesiunii, etc.; şi în tâte casurile acestea nu e indc € lor nici un equivalent acelui cara “i-a procurat indirect - câştigul. : Ra E ă Regula este dar că . aquisiţiunea prin faptul unui 
, st a 

al treilea, nu obligă pe aquisitor -la nici o: prestaţiune, când e vorba d e un îapt pur | , 
ul se realizeză printr'un hasard, şi nu în e 

părților. - _. . i 
Dar dacă dreptul mei lucesce câte-odată ca o lumină bine-făcăt6re pentru altul, „nu „se pole tăgădui de altă -parte că există drepturi Sunt iolosilâre pentru unii şi în acelaşi timp, adesea, păgubi pentru. alţii. Dreptul acestor de ps oninţat e ae : A urmă e ameninţat să se zădărnicescă prin exerciţiul dreptului celor dintâj, ia Z nices Raportul între credi i e ne oleră pentru acâsta un exemplu, po creditor și debitor » Creditorul este în gradul cel mai în i 

„i 1 | ai înalt i omite datornicul. Dacă datornicul. se mișcă Străin6ză,' dacă el face. datorii sau plăte ele- 

î n „da | sce pe cele voehi (Gle acestea „ating indirect. pe creditor, şi nu ud interes întean Por ȘI bunul să drept in contra datornicului este: în joc. Ce s'ar pla insă :dacă. legiuitorul ar căuta să'l asigureze în contra : perico- În 00 NI . . ” a ” Pi 
ă - 

1) Codul nostru civil prevede abdicarea pro derelicto în art. 56, 632 şi 1800. 

xecuțiunea unei voințe exprese saii tăcute a 

nteresat la ori-ce face sai. 
„sau rămâne inactiv, dacă 
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lului acestei împreune suferințe? Atunci n'ar mai avea voe: datornicul 

să cumpere, să. vindă, să împrumute, să dăruiască, fără învoirea credi- 

“ torului ; atunci ar avea datornicul un epitrop, care "l-ar priveghia in tot 

ce el ar voi să întreprindă şi să omită. Și n'ar putea, atunci, cu același: 

drept şi moștenitorii ab întestato, sai cel puţin moştenitorii reservalari, 

să c6ră asigurarea intereselor lor? O. asemenea asigurare ar [Îi o idee 

cu totul  monstrusă. Datornicul ar îi absolut fără drept, unslta, robul 

intereselor străine 1). | - „. 

Principiul este dar că vătămarea ce pâte să aducă celor 'dal treilea 

usul liber ce face datornicul de drepturile sale, nu -este un motiv pentru 

a se desvolta siguranţa dreptului pe sema libertăţii personale. 

  

“Dreptul nemărginit al datornicului de a zădărnici drepturile credi- . 

' torilor sti, găsea un corectiv la Romani în dreptul tot aşa de nemărginit, 

al creditorilor de a dispune 'de viaţa şi de mortea datornicului, care era 

'în_ întârdiere de a îndestula obligaţiunile sale. - . 

Răsbunarea sanguinară, iată lecul băbesc al dreptului primitiv în | 

contra exceselor libertăţii. -. . - | Da 

Acestă idee hbăbâscă a dreptului primitiv născu în desvoltarea ei 

ulteridră principiul teoretic, care: pune libertatea personală mai presus 

de t6te, principiul că cine se obligă, obligă numai averea sa (art: 

1719 codul civil). 
„Creditorul personal are, duipă art. 1719 codul civil, un drept legal 

de amanet asupra bunurilor datornicului sg; dar acest drept de amanet 

" încetâză. în minut ce datornicul nu mai este proprietarul bunurilor. 

-Datornicul pote să micşoreze amanetul legal al creditorilor săi atât 

“prin aceea 'că neglige de a exercita drepturile şi acţiunile sale, cât şi 

prin aceea că săvirşesce - acte viclene în prejudiciul drepturilor eredi- 

“torilor săi.  . a 
" Ocrotirea ce o oferă dreptul. ereditorului în cas de negligență 2) este “ 

subrogţiunea legală în drepturile datornicului (art. 974 codul civil), iar 

în cas de: fraudă, acţiunea Pauliană (art. 975 -codul civil). . -: 

Trebue 'să ne reurțăm departe în istoria dreptului ca să găsim 

originea acestor principii... - | - | 

-“L, 2 cod. IV, 15, pare a îi prototipul acţiunii” art. 974 cit. Iată ce 

2 . 

  

__1) Jhering, Gesanumelte aufsălze aus den Jahrbiicheru fir die Dogmatik 

" des heutigen rom, und Deutschen Privatrechts, II, pag. 141. : 

9) Dil Gr. G, Păuceseu, pretinde că creditorul exercită numa! în formă drep- 

turile debitorului s&ă, după, cum spune art. 974; în realitate însă el exercită drep- 

turile sală proprii. Creditorul nu se bucură numa! de un amanet legal asupra bunurilor: 

- datornicului s&i.- Averea datorniculul este în realitate averea_creditorilor şi datornicul 

o adiministriză numal cu puteri depline, cu puteri nemărginite, (Tratatul obliga- 

țiunilor,:1, No. 291). Autorul uilă: 1) că administralorul une! averi străine e dator să 

“dea sem mandantuluj, şi.că dacă s'ar supune datornicul cu privire la patrimoniul - 

stă întreg la o dare de s6mă către creditori! să, el ar înceta de a mal avea vre-un 

drept” propriă şi ar deveni un sclav, şi 2) că datornicul are nu numaldreptul să vindă, . ” 

să cumpere, să se împrumute, să se. judeca, cu un: administrator. cu puteri depline, 

Gar şi dreptul să “șI dăruescă averea sa; pe când, din contră, administratorul cu . 

_ puterile cele mal nemărginite nu are dreptul de a dărui. Este dar, cum observă d-l:- 

Demolombe, o regulă sigură că creditorii! nu pot să exercite drepturile şi obligaţiunile 

debitorilor lor, de cât întru cât el refusă sai neglige de a le exercita însuşi ((. XXV, > 

No, 94), a Să NE 

> - 
m a i 

Sasiu 
3 Ah ZA 
“ a
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hotăresce acâstă lege: Si în causa judicati Valenlis, quem libi Con- 
demnalum esse proponis, nilil est, quod sine qucwslione piguoris loco 
capi ei distrahi possit, debilores  eșus  conventi' ad solulionem auc- 
toritate praesidis provincie compelluntur, 

Art. 974 cit. a întrodus-o inouire - numai întru cât el a inlocuit 
subrogarea judiciară - prin o subrogare de plin drept, o subrogare 
pur legală. DE i E o . . 

“Tot așa regăsim în art. 975 codul civil, trăsurile esenţiale ale acțiunii 

  

Pauliane a. dreptului pretorian.: Deosebirea este numai că acâstă acţiune - : 
“avea loc în dreptul roman numai în cas de o micşorare posilivă u averii, 
de 6re-ce legislaţiunea modernă întinde acâstă ocrotire a creditorilor și 
la renunţarea la o moştenire. . - o | 

» Codul Caragea se ocupă de acţiunea Pauliană în art. S de la Impru- 
mutare și la art. 44 de la Vindări. Condiţiunea acestei acţiuni nu era 
în sistemul codului: Caragea o. faptă doldsă a datornicului. 

Acţiunea în cestiune: nu-era nici sub stăpânirea codului Callimach 
condiţionată prin 0 faptă dol6să a datornicului (/raudutionis causa 
gestum) 1). «Sub tot ac6stă” mărginire — dispune $ 12856 codul Calimach — „se oboră şi acele dăruiri, prin cari sar fi păgubit creditorii cei de mai nainte. Creditorii cei de mai în urmă atuncea numai ai drit să câră obo- rirea dăruirei când vor putea dovedi cum că primitorul darului din vicleșug se, alăcătuise cu: dătătorul spre paguba creditorulor» ($ 953 austr,, legea saxonă, $.953, şi legile prusesci: Concursordung und geselz v. &, Maiă 1855): o 

„___ Acţiunea Pauliană-a dreptului roman: era O acţiune în. rescisiune, ȘI Du 0 acţiune in nulitate. Drepturile dobândite până la pronunţarea recisiunii 1Smâneati intacte, căci desiiințarea unui act rescisibil opera „e nunc, în deosebire de desființarea unui act nul, care era ez lunc, producătâre de eiecte juridice 2). D-l Laurent: contundă acțiunea în nuli: tate şi “acţiunea „În rescisiune şi ajunge ast-tel la conclusiunea falşe că , drepturile *subaquisitorilor cad, prin anulaţiunea dreptului autorului” lor 3). „Acţiunea în rescisiune, cu efectele ei ce le-am discutat, acum e.cu  desăvirşire streină codului Napoleon, după care atât acţiunea în nulitate cât și acţiunea în rescisiune opersză. ez tunc 3). Acţiunea  Pauliană nu „mai pâte dar să fie, în sistemul codului Napoleon, o acţiune în. rescisiune, 
a să opereze ex nunc, şi acţiunea 

» operează ex tunc. Acţiunea art. 1167: 
e personală în reparaţiune a prejudiciului 

i m interesul si individual şi relativ. 
. ) c , Sa . , şi Suba u/"Șrypdea cester. Privatreclts, II, $ 97, text.şi nota 13, pag. 209. 

„ compar. $ 3 Allgemeine Concurso ung sei Areplul după codul Callimach ($ 1980 
în cas de încâtare de plăţi şi în contra nus | me deschiderea concursului 

. 2) IFâchter, Pandecten I, SS, 4 i i aie o omereiant.. 50. 159, text şi nota 84, . -.? +5.“ text şi nota 12; Unger, op. cii., $ 159, pag. 3) Daunent, XVI No. 483 şi 405, o a 4) Aubry et Rau, IV, $ 336, No. 

| . 

. 1; Actată soluțiune se întemeiază pe vechia „impune nouă soluţiunea opusă. Acţiun 
ş 1 no u „ Acţiunea 

„ex nunc, Ve mouPg Suprt. ne, 0. acţiune în rescisiune, ŞI  ac6stă acţiune opera 

zu.
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„Noi nu ne-am propus să comentăm cu de-amănuntul art. 974 şi 975. 
codul civil. Sciinţa a răspândit claritatea asupra acestui obiect şi ar îi: 
să turnăm apă în ocean, dacă 'am mai voi să adăogăm ceva. 

inta n6stră de căpetenie în momentul de :îaţă este-numai să 
- legăm ocrotirea juridică în contra zădărnicirei dreptului, ce ne-o oieră- 

art. 974. şi 975- cit., cu alte fenomene anal6ge şi să dicem câte-va' 
“cuvinte asupra unei teorii, care începe abia a se desvolta.  - . 

__D-l Jhering e, pe cât ştim, cel dintâi care a conceput teoria asigu- 
rărei juridice în .contra zădărnicirei dreptului în "16tă generalitatea ei. 

"EI relevă cu drept cuvânt analogia care există între acâstă teorie și - 
“teoria  culpei.- Raționamentul -autorului e: cel următor: Dreptul :dintre - 

.- vecini ne. oieră o analogie. cu problemul. nostru. E imposibil să bari- 
cadăm juridic pe proprietar pe țarina sa, în așa chip ca el să fie apărat 
în contra tutulor înriuririlor şi resfringerilor “incomode și vătâmătâre... 
ale întemplărilor -ce: se petrec pe -moşia vecină. .Dar de aici nu urmâză .. 
câtuşi . de -puţin că legiuitorul. e 'dator să :aducă la îndeplinire „pentru 

*.- proprietatea - imobiliară - ideia “abstractă: a libertăţii absolute a proprie- 
tarului, adică ficţiunea că fie-care e isolat pe ţărina sa de totă lumea. 
și -pâte să. Îacă si să drâgă ce vrea, şi aici se deschide legiuitorului. o“ 
cale de mijloc, unde el p6te să impace interesele amânduror părţilor, 

: “măsurând orbitele drepturilor reciproce. întrun chip ca 'să nu îie “micşorat 
nici unul în spaţiul trebuincos-care,'i permite de-a iuncţiona liber, și 
să se preîntămpine numai exerciţiul iîrivol şi de rea credinţă al drep- 
tului. Aceiași cale a 'apucat'o Dreptul şi cu privire. la problemul nostru. 

- Este ideia equităţii,. examinarea : înţelptă a -amândoror intereselor justi-_ 
“ficate,. cântărirea binelui şi a neajunsurilor pe o parte şi cea-laltă, care. 

se opune. aici în contra: îndărătnicei  invocări a consecuenţii juridice, în 
contra formalismului juridice “amorţit, necruţător, acelaşi sistem de tran-. 

sacţiune între. consecuenţa rigidă şi utilitatea, care e. în tote raporturile 

de drept public şi privat” condiţiunea unei desvoltări: sănătâse 1). 
__- Besultatul acesta, s'ar. putea dice, şi nimica e 'tot “una. „Dar “nu 

trebue să judecăm aşa de uşor. - - i i 

--. Dreptul în luptă cu dreptul! iată ce întâlnim în amândouă raporturile . 

ce le-am reaprapiat, şi nu avem de cât să considerăm gravitatea. luptei 

întrun raport și în cel-V'alt ca să găsim după acesta mijlocul cum Sar 

““- putea potoli cearta într'o. direcţiune și în cea-laltă. .- 

Vălămarea dreptului: în raporturile dintre vecini. e un re, care 

ameninţă nu existenţa dreptului, ci numai exerciţiul săi normal. Regula 

“este în acâstă materie că acela care, făcând us de dreptul săi, -vatămă . 

o pers6nă sai .un .lucru străin intrun chip care trece peste -mă&sura . 

comună a - incomodităţii tolerabile, e răspundător de daune-interese. Nu - 

este. nici un neajuns a se. lăsa tribunalelor în acestă privire o mare. : 

” latitudine de apreciare. Oprirea vătămării dreptului e o regulă de drept 

comun. ERE i 
:-. Zădărnicirea dreptului, din contră; este o .stare: patologică a drep-: 

- “tului, unde un drept ameninţă de fapt .însăși existența unui alt drept.- 

- Intrebarea „este : ca să.potă coesista amândouă drepturile în luptă, până la 

  

1) ering, op. et loc. cit, pagina 143—144. - —
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ce punct trebue. să se limiteze sleră fie-căruia? Aici sunt în joc prin- 
cipiile tundamentale ale statului. Prăpastia anachiei ar înghiţi societatea: 
daca sciința n'ar sta neadormită la postul ei, dacă ea n'ar veghia să nu 
se atingă cu o mână impie drepturile cele sfinte și nestrămutate ale omu- 
lui, dacă legea n'ar îixa limita sciinţifică peste care'nu se pâle trece, 
dacă sar lăsa lără busolă justiţia. pe un. tărâm care aparţine principiilor 
şi nu faptelor. Numai legea pâte să determins măsura şi condiţiunile 
ocroțirei în contra zădărnicirei dreptului 1). . | 

Ori-ce faptă a omului care causeză altuia prejudicii, dispune art. 
998 codul civil în termeni generală, obligă pe acela din a cărui greșelă 
S'a ocasionat, a *] repara. ”. - a 

Legiuitorul opresce, din contră, numai în casuri excepționale zădăr- 
nicirea dreptului, statuând că moștenitorul are un spatium deliberandi 
de trei luni şi patru-deci de dile ca să declare că primesce saiă.reluză : 
moștenirea (art. 706. codul - civil); că creditorul e sub certe condițiuni 
legal subrogat în drepturile şi acţiunile -datornicului săi (art, 974 codul 
civil); că creditorul pote să atace actele viclene ale datornicului. stă (art. 974); că minoritatea creditorilor trebue să se supue hotărârilor „luate de majoritatea creditorilor (art. 251 codul comercial); că un creditor condiţional trebue să se admită la tabloul de ordine (art. 359 procedura civilă), ca să nu se zădărnicescă dreptul săi prin o necruţătâre exercitare a drepturile celor-lalţi creditori ; că creditorul ipotecar posterior are un 7us ojjerendi (art. 1108 codul civil) cu ajutorul căruia el se pâte apăra în contra zădărnicirei dreptului săi, resultând din o vindare pripită și nepriinci6să a imobilului ipotecat 2) ;. că .ori-ce con- trahent e asigurat în contra .unti zădărniciri dol6se a condiţiunii (art.. 1014 codul civil); că urmărirea silită a unui imobil se pâle amâna dacă nu se oferă un preţ convenabil (art. 532 procedura civilă) ; că cel gonit din Slăpânire are dreptul de a porni o actio spolii în contra terţiului posesor care cunâsce _viţiul posesiunii3) ; că succesorul donatar, care 8 ţinut să reporleze, are un drept de retenţiune pentru impense (art. 771 .. codul civil), cu tote că între el şi -comoștenitorii săi nu există nici un raport convenţional sai quasiconvenţi i ui ional din care să resulte ex i tăcut dreptul de retenţiune, „e expres sai Sub învelișul vesel al statului stă ș î tă o: 2 imen: 

) inveliș al $ „Stă încă îngropată o durere imensă i Protesturile în contra aşezemintelor existente se înmulţesc, atâtea drepturi ni es din negură, și reforma nu se mai 'pâte amâna. . . ste, de exemplu o trebuinţă adânc simțită a timpului nostru de a În O 
” - Ă ” . 

1) Sub scutul acester aversiuni a legi | 
vor i C a legi! în. contr putea înjeleea Io, 40 Sigur mulle abusuri, Gar abusus non follit Sum. Aşa se va "diberationis , cu moştenită ac Jăsat un legat pentru plata datoriilor sale (egatum 
şi tot aşa ca pupenogteni » Ca acesta să'1 plătâscă lui banir şi nu creditoritor săi, 

2) Legea germană asu irel i ili 
1 ASupra urmărire! imobili in 14 i geparle, căcl.ea opresce absolut vindarea silită a unul În pă e 2 | 

lestularea drepturilor creditorilor, avâna precădere i S Su 
menea hu; Ş 150, codul Calimach ; : tory et Rau, II 189 i „„Tiguree, No. 2, în Dreptul Sa 18010 ep let S 

883, | merge mai 
fără primirea sa 

a schimbărilor nechibzuite, se * 

a credilorul Ja un legati debiti să primescă plata de la 

» combinat cu art. 1912 codul civil, V. de ase nota 16, şi  Diversce “Causari .
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“se întinde acţiunea personală şi în contra terţiului posesor de rea credință 
-a obiectului obligaţiunii. Dreptul meii ca cumpărător al-unui imobil, pote 

„să fie lesne zădărnicit, căci vindătorul .pâte să vindă lucrul a doua 6ră 
unui al treilea care, transcriind actul săi, va desarma acţiunea mea reală, 

- opuindu-mi art. 723 procedura civilă, și pretenţiunea mea asupra lucrului . 
va: rămâne zădărnicită, cu tâte că-'mi va rămâne deschisă acţiunea în - 

desdaunare în contra vindătorului. 'Terţiile persâne pot astă-di să escipe 

de lipsa de transeripţiune, cu t6tă cunoscinţa. ce ei O-aveaii că se zădăr- 

_nicesce dreptul unui aquisitor anterior, al căruia act nu sa transcris 1). 

Până unde se pâte lărgi orizontul acestei idei ? Cine cun6sce hotarul? 

Nu se invâcă. ore deja ocrotirea stâtului în contra zădărnicirei dreptului 

la muncă? | 
„ Ori-cum îie, reforma nu va merge nici-odată. până la tăgăduirea: 

absolută-a proprietăţii individuale. A se nega proprietatea individuală, - 

ar Îi a se pune omenirea secolului nostru în condiţiunile în care a trăit 

“trogloditul 2) ! (Dreplul, 1884). 
sr 

  

1) Aubry et Rau, II, $ 209, pagina 308, text şi nota 81. 
? 9) V.articolul mei asupra Zranscripțiunel ipotecare în : Dreptul din 1873 

No, 32. E „i -.



“Legea specială în raportul ei cu o lege . generală. 
In cele mai. multe casuri nu pole să existe. o contradicare intre o  1egi cială şi o. lege generală. a _ lego egea speciala iși în locul ei alături cu legea generală, căci ea a fost introdusă. cu anumie scop şi pentru motive Speciale de utilitate, în contra raţiunii dreptului care. se întipăresce în legea generală. aolicarii Legea specială nu contradice legea generală ; ea sustrage 'ap icării _„regulei obstesci un. cas special în. numele şi in temeiul. unei maxime speciale de drept... o - O - . P Principiul este dar că o lege generală posteri6ră nu derâgă la o „lege Specială. anteriâră. .. PIE „. „“- Regulele Sunt în general aceleaşi, fie vorba de o lege specială pro- mulgată în acelaşi. timp. ca legea generală, - fie vorba de*o „lege veche - Specială şi o lege generală . posteridră 1), ' „Fiind însă vorba de scopul: și înțeles  casuri unde legea specială nu nată alături cu legea generală. . A 

RA _"O lege Specială normâză, de exemplu, transcrierea donaţiunilor (art, 318—820 codul Civ), i - îi Intrebarea este daca legea generală asupra transcrierei actelor trans- 
.. lative de proprietate (art. 72] și urm. proc. civilă) 2) a derogat sau nu la: disposiţiunile_ codului - civil: privit6re - la transcrierea actelor de do- | naţiune ? ; o E | Ma 5 "Legea belgiană nu decide formal acestă cestiune. Legea ipotecară. belgiană din 16 Decembre 1851, supune la tran- scriere t6te actele între vii cu.-titlu. gratuit. sat oneros,. translative sat declarative de drepturi reale imobiliare (art. Î-iă), dar ea nu decide dacă ea conservă regulele speciale cari normeză ranscrierea donaţiunilor sai acă ea: supune: transcrierea donaţiunilor la aceleași principii ca 'tran- 

Scrierea. actelor cu titlu oneros, -- Da 'ar părea dar că legea. generală “ipotecară. n'a derogat la legea 
- Specială alingătâre de transcrierea actelor de donaţiune. ia - Examinând lucru] mai de aprâpe, ajungem totuși la soluţiunea opusă. 

_ Legea de mai sus, qice d-l Laurent, pune actele intre vii cu titlu 
gratuit translative de drepturi .reale imobiliare, pe o linie cu actele one- În 0 o - IN .. N 

” > 
Ă 

1) Saviguy, System des Row, Rechtes, I, Ş 45 
, . 

'2) Acâstă lege s'a depărtat în mar multe puncte de art, 818 şi urm. codul civi]. 
Creditorir chiroprafari, de exemplu, nu pot 9pune lipsa de transcriere după art, 723 

Proc. civilă, dar ef pot opune lipsa de transcriere după art. 819 codul civil. V. ro: 

2long, Transcription hypothcaire, No. 3v5, N ie 

intenţiunea legii, se vor ivi bine 
va mal aveă o existenţă neatâr- 

» în fine, 

Ss 
x Las i 

x
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r6se. Legea 'a vrut dar să stabilescă un sistem general şi uniform de -- 
publicitate pentru t6te actele. translative de drepturi imobiliare. Acesia 
răspunde la obiecţiunea ce se trage din principiile cari cârmuesc abro- - 
garea tăcută a legilor. O lege generală. nu derâgă la o lege specială. 

- Nimie mai adevărat ; dar de ce? Pentru că excepţiunea pâte să subsiste: 
alături cu regula; principiul presupune dar că legiuitorul a înţeles să 

“ menţie excepțiunea, dar dacă el coprinde disposiţiunea specială în legea : 
generală, el absârbe excepţiunea în regulă ; „rin urmare nu mai există 
excepţiune, ea e virtual abrogată... 1). 

Examinarea dar a legii nouă “pote, singură să îacă să se decidă dacă a 
derogarea se întinde asupra excepţiunii2). Totul. se. reduce la cestiunea 

"..de a se sci care este întențiunea. legiuitorului. " o 
! "Un exemplu analog, unde legea specială e absorbită în legea generală, 
ni "1. oferă legea. nâstră - în materie de execuţiune a datoriilor jude-. - . 

„„cătoresci. 
| Hotărârea de separare, dispune art. 1262 Cod. civil, trebue să. se 
"excute, sub pedepsă de decădere, în termen de o lună de la pronunțarei 
“hotărârei. Da 

îi Se nasce întrebarea, "dacă acestă lege trebue sati: nu să tacă loc - 
 prineipiil e generale de - procedură civilă. . 

=. - In FPranța'a prevalat negativa: 
“Art, 155 francez stătuiază, că hotărârile în lipsă, nu vor fi executate 

înaintea scadenţei termenului de. opt dile de la semnificare, ete. Art. 455 
francez apoi hotărăsce. că apelurile hotărârilor primitâre de opoiţiuni ! 
nu- vor îi admisibile in cursul termenului pentru oposiţiune.. 

Execuţiunea întemeiată pe o hotărâre are dar loc, după dreptul 
“francez, şi înainte de. expirarea termenului de apel. - | 

Prohibițiunea execuţiunii în cursul termenului - de -oposiţiune (art. 

'153 irancez), nu se anunţă nici ea ca absolut și. în „tote: casurile aplica- 

"bilă, căci legea nu dice- că. nică. « o hotărâre supusă oposiţiunii : nu € pri- 
mitâre 'de execuţiune. AS 

- “Aplicarea. art. 153 francez e dar exclusă în materie “de, separare. 

de patrimoniu. Legea. generală: nu are putere de a restringe legea specială. 

-Art.-373 combinat cu art. 376 al procedurei n6stre civile decretâză, 

din contră, formal, că nici o hotărâre supusă oposițiunii sai apelului” nu 

pote avea însemnătatea unui titlu executorii. 

Legea a vrut dar săstabilscă un sistem general și absolut pentru 
| tâte hotărârile judecătoresci fără deosebire. 

"O hotărâre care e încă supusă oposiţiunii saii “apelului, nu se pote - 

privi, îără o juncţiune . nenalurală,. ca o hotărâre definitivă şi dar pri- ...: 

mit6re de execuţiune. Punctul de. vedere contrarii al dreptului irancez 

urmăresce tendinţa a împinge pe parte să ia'o resoluţiune grabnică - în 

privinţa îacerei apelului. Dar acâstă constringere e o păcătuire in contra! 

principiului pe care repausă termenul de apel5). Nu este logic a se admite,. 

pe deo. parte, că termenul de apel pespundo la o cerinţă practică, şi. a. 

N 

  

1) Laurent, Prineipes de 'Droit civil, XII, No, 370. 

Saviguy. o cit., 1 ,$ 42, nota C. : 

| 3) Vedi Espunerea de motive, 55 044 şi 645, a proceăurei civile germane, :
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se decide, de altă parte, că hotărârea supusă apelului este totuși primitâre 
de execuţiune, înainte de expirarea termenului de apel. 

„ Acestă eresie logică, condamnată absolut de legiuitorul nostru, nu : 
„se pâte reintroduce pe o portiţă de din dos în lege, sub scutul principiului 
răi înţeles, că o lege generală nu pote să mărginâscă sfera de aplicarea 
legii speciale. : Ea 

Legea exprimă o cugetare unilormă.. Un punct de vedere superior 
unesce in casul nostru iegea generală şi cea specială. Legea generală și 
legea specială, privite din acest punct de vedere superior, sunt două verige 

"ale aceluiaşi lanţ, verige care se completâză inutual așa, că.una se găsesce 
restrinsă şi precisată prin cea-laltă. Ori-ce abatere anormală trebue să 

:. fie readusă la acestă stare sănătosă a dreptului. 
Avem a face cu un principii a priori, de o:val6re absolută care 

exclude ori-ce regulă a priori contrarie.” a . 
- Este o incongruitate logică a se admite & priori că termenul de 

apel nu este numai o fantasie inutilă a legiuitorului și a se decide apoi lot a priori că termenul de apel e o superiluitate şi- că hotărârea supusă apelului, se pote executa nermijlocit.: i 
Viaţa juridică reală reclamă, este adevărat, cruţare ; un nivel absolut nu convine dreptului practic şi ritul formalist al dreptului împins la extrem, ar duce la cea mai” mare injustiţie ; dar, ca să indestulăm trebuinţele practice ale vieţei, ajunge să lăsâm la upreciarea judecătorilor ca ci să decidă -în: fie-care . cas particular (4 posteriori) dacă este loc a se acorda execuţiunea provisorie (art. 129 şi 154 proc. civilă), aceea ce dileră tolo: colo de cel-l'alt mijloc” pentru atingerea - acestui scop” care este de a se destide, a se strâmba, a se denatura principiile a priori. „Sub reserva logicei formale nealterate, se îngădue dar o logică aplicată după deosebirea: casurilor. -Prator favel naturali cequilali.. „.. N'am profanat condeiul : şi n'am risipit timpul dacă am isbutit să dovedesc, nu: că soluţiunea 1) ce o propun, are însemnătatea unui oracol E la nici o „indoiala (las altora să afle .piatra filosoială), dar că “Mai Sus, de și i &i ipăi 

în întugeri (Dreiui, eggpsebită de cea străină, nu e o curată pipăire 

* 

N 
Ă i . 

1) Acâstă soluțiune nu e î separarea într'un cas dat nu va fă 

. v d N 
i (ilă de neajunsurile care-a 

rEmâne comedie, fie ea împărțită în 

ă fost pr „ 4 
e cât o comedie în dauna presupuse. Dac 

creditorilor, comedia va ării în termen de o lună qei la data a multe sati ma! puţine acte, Execuţiunea srpa-! mai picantă a acestey comedir, «+ PrOonunțării hotărârii va fi pote tocmat scenatea



Tronsiţiunea de la ânarchia părerilor. de drept, la 
uniformitatea, militarismului. 

Simţul natural e săminţa din care a încolţit dreptul ș şi acâstă sămință 
sa desvoltat sub înriîurirea unor legi nestrămutate, - 

Dreptul e, ca limbă 1), produsul unei culturi jse, care s'a acomodat. 
„prin o desvoltare şi selecţiune seculară, ca să respundă, mai mult saii 
mai puţin cerinţelor civilisaţiunii . crescânde. 

Facultatea de generalisare 2) înăscută omului, a curăţit, cores, limpeit 
-impresiunile simţurilor, le-a concentrat într'un sistem. | 

'Ținta este să descompuneră sciinţa în elementele naturale: din cari. 
ea s'a alcătuit, ca să ascuţim cu. acesta simţurile, ca. să iacem să înce- 

. teze contradicerea . care. există astă- di între bunu. simţ necuitivat Şi 
"“sciința exactă. -. 

| Metoda genetică a 'sciinţei pârtă încă papuci de copii şi, dacă ne-am 
încrede numai în'simţurile n6stre, consequența ar îi că am recădea în stare 
de sălbăticie, am vorbi limba primitivă, interjecţională, emoţională a săl-. 

_-baticului, am cun6sce cel mult dreptul talionului, am dice. că pământul stă 
locului, că s6rele răsare şi apune,.că luminarea arde şi nu oxigenul aerului, 

Legile naturale ale ” limbei și ale dreptului ne sunt încă în mare 
parte necunoscute; genesa naturală ă limbei şi a dreptului e încă acoperită 
cu un: văl' des; hotărârile bunului simţ aii adesea pe aceste tărâmuri ale 
„sciinţei o valre mai mare de cât ipotezele subtile ale îilologilor și ale. 
jufiștilor, și dreptul ss înfăţiș6ză în acest stadii al desvoltării sale ca: o 

- alchimie întunecâsă, ca o astrologie tainică, dar juristul ăre, ca romanticul 
astrolog, o technică superidră, care va mijloci trecerea de .la rătăcirile 

- presentului la descoperirile viitorului, şi, dacă nu putem tăgădui că ori-ce 
resultat sciinţilie se pâte atinge şi fară. metodă, este” totuși constant că, 
memoria omului fiind - mărginită, metoda e o pârghie puternică a forței 
de cugetare a învățatului, căci ea i dă putință să reproducă complect * 
experiența sa cu un minimum de îorţă mecanică a memoriei. 

Şedla sociologică a dreptului, de care se vorbesce atât în dilele 
n6stre, ne regalâză cu o sciință “mistică şi numai metoda ei exactă ne 

suride, nu şi resultatele îndoelnice la cari ea a ajuns, 

- Etnologia comparată promite mult pentru viitor, dar noi am retro- 

grada în loc să mergem. înainte, dacă i-am tăgădui o înriurire practică 

necondiţională asupra vieţei juridice. 

  

1) Eduard:B. Ti lor, Inceputurile culturei, în traducerea germană” a lu! Spaen- 
gel şi Poske, 1, pag. 237, 

2) Dreptul: primitiv cunoscea numa! răsbunarea care cade pe capul vinovatului 

ca fulgerul cerului ; dreptul civilisat lasă experienței şi logice! să decidă controversele. 

. AL Degră, sol. ww, | . . = de
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Etnologul susține că societatea are o. voinţă personală ca individul, 
şi el se încercă să separe magic acâstă îorţă psichologică de corpul În 
care ea trăesce, şi lasă să se' plimbe dinaintea ochilor noştri un factor 
psichologic social. i , e _ 

Precum în corpul individului, sub legile acţiunii reflexe, un mădular 
resimte r&ul făcut unui alt mădular, tot așa în corpul social care e 
mijlocul însufleţit unde noi ne desvoltăm, noi primim contra-lovirea r&ului 
iăcut altuia. Mecanica universală vrea ca ori-ce sistem să se sfirșescă 
cu un equilibru final 1). , IE 

| „Audim ast-lel din gura etnologului un susurrus necromanlicus 
care adârme, nu vorba cea vie care relrezesce, - 

„_ Sadis, eu dr&pt cuvânt, că mare e disposiţiunea omului pentru magie 
şi că, dacă sar crea o catedră pentru propagarea proposiţiunii că, dout 

„părţi ale triunghiului sunt egale celei d'a treia, acâstă teorie stranie ar 
„număra în curând mulți sectari.. a ÎN ă 

" Magia răspunde, se vede, unei trebuinţe naturale a inimei omenesci. 
Magia dreptului roman a îndastulat acestă trebuinţă în vecul de mijloc. 
Magia dreptului irancez, care ne ține pe noi şi astă-di încă captivi, a 

servit aceluiași scop la începutul secolului nostru. 
Spiritul . intreprindător al-unui popor, liber-găsesce corectivul săă 

natural nu în un sânge stagnaant străin, cara "i se iniuzâză, ci în experiența sa proprie, depusă într'un sistem de drept, pe care el singur și "l-a creat. 
O schemă străină se pâte -imita, nu însă rădăcina, fără de care ea nu pote irăi (obiceiul pămentului), căci acâstă rădăcină eo particularitate social-moriologică, care presupune 0 structură moriologică deosebită, structură care nu e şi nu pâte să fie aceiași la tâte popsrele şi in tote timpurile. Na | ii 

__* Când un Popor preţuesce puţin. propria sa iradiţiune de drept, cână | raporturile. sociale naă incă îixitatea dorită, când caracterul mobil al Poporului aoopuntă, orice stăpânire durabilă, când discordia între îrați imitată di zaee ae Cu oi corpi ne, atunci. nu mai găsesce schema str&ină catură Dăcaa p e reazem şi ea se transiormă fatal în o: cari- catură pecătosă, în o țesătură de contradiceri, în un: vițel de aur în jurul căruia j6că o sectă de soliști. e 
Gorgias ia cuventul și, sub farmecul că sorele nu lucesce, că adevărul minte, 
Controversele şi conjeciurele cresc; sălbatic. Cetăţenii se a Î- E alnitaeusatul răspunde ridenă "acusatorului : fu qui, Toţi doresc reputațiunea: că Pro VOCĂ la răscslă, Vechiul pravalist care avea o dată irenie ei juristă le i Băsâscă «până în pilat un paragrai>, recunsca Carţile surdirie mo ern. l-a intrecut în-arta de a restălmăci: dreptul. cairnd apetit sa antomele unui vis, decid automatic t6te cestiunile, înto- 

descurajat sitgul dinar a n6slră proprie, și bunul simţ își închină 
Spiritele. âu Cin ea acestei superstiţiuni, care stăpânesce i6te 

'oraţiunii Sale, jură ori-cine 
că plopul dă îlori ae trandafiri, 

În III 

1) Adevărul e, din co i a Pe tatea nu e dar deoscpită d tra, că in, societate trebue să se recunăscă de toți (socie- Ă idil din care e i 
neîn a Andi „Care ea se compu x nel n i lăturabile ca să se statornicâscă armonia intereselor? ne), e istența unei necesităţi 
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„Este timp în fine să ne deşteptăr, să luăm în stăpânire propria - 
mâstră inteligenţă, să dăm un corp aspiraţiunii nâstre de neatârnare, să 
readucem riul la albia sa naturală. 

Ic6na Maicei Domnului a rămas tot-d'a-una aceiași la noi în țară. 
Te6na Madonei s'a transiormat, din contră, în Occident, cu arta cea mai 
„rafinată 'de la Gîotlo până la "Estelan Murillo 1). 

Arta trecând peste o limită e vecina Smintirei, şi numai prin întor- 
„cerea la simţul naiv se restatornicesce equilibrul turburat. 

Noi vom găsi în-isvârele n6stre istorice mai multă naivitate, mai 
multă simplicitate, mai multă expresivitate primitivă, lucruri. cari sai 

“ pierdut fără urmă în Occidentul ipercivilisat. . 
- Inţelegem pe un om de stat care deduce din trecutul ţărei sale un 

“sistem de drept original şi 11 opune sistemului înciolănit al partidului 
-opus; dar nu putem pricepe care pâte îi folosul nostru când ne îmbrăcăm 
cu -pene, strâine de o irumuseţe îndoelnică şi desfășurăm apoi stâgul revo- . 
luţiunii în “contra altora cari nu iubesc penele cele irumi6se ca neasemă- 
nabilul cacadu. 

| Mare este îără îndoială. răspunderea ocârmuizii, dificil este rolul 
judecătorului, şi ori-cine e in drept să tragă sabia în contra ocârmuitorului 
“nvârtoșit în r&utate, în contra mandarinilor r&i-voitori, căci o limită are 
“puterea tiranică. «Când cel apăsat nu găsesce nicăeri - dreptate, . când: 
„povara e de nesuierit, atunci își întinde el-cu curagiii mâna până la cer. 
şi scobâră de acolo drepturile sale eterne, cari spinzură sus neiastreinabile 
şi nestărimabile ca însăși stelele». 

: = Nu, trebue însă să coniundăm' revoluţiunea cea sfintă cu Donquişo- 
--tismul, furtuna cea mare,. care curăţă aerul, cu furtuna într” un pahar cu 
-apă (uactus în Simpuloj care e un lucru de ris, î 

“Preoţi ai dreptăţii, suntem cu toţii pătrunşi de sfinta nostră misiune; 
în templial nostru se găsesc însă: și sfinți zugrăviți, şi unii „din noi se 

“închină la dânşii. 
Viaţa reală, cu emoţiunile, pasiunile, nevoile ei, jegitimile revendicări 

-sociale, accentele de disperare. şi de durere ale celor nedreptăţiţi, strigătele 
-espresive, interjecţionale cari se aud în momente supreme, trebue să ocupe 
înainte de tâle spiritile.- nâstre, și nu liniile pretinse bure ale unei teorii 
în' derăpănare. 

Practica administrativă, jurisprudenţa judiciară, oferă, ori- câte varia- 
"“țiuni sar constata, un tabloă mai armonic de cât părerile - individuale 
„cari aii un tempo turbat; şi numai 0 oposiţiune omogenă pote: reclădi o - 
zidire nouă mărâţă pe dărimăturile celei vechi, oposiţiune” în: care t6te 
plângerile naţiunii să se concentreze și să lase să sune în acordurile 

“cele mai inalte strigătul revoluţionar de răsbunare și îndreptare. , 
_-:- Sunetele de. faut: cu cari ne smomesce oportunismul nu amuțesc; 

în jurul: templului sciinţei este un gol mare; jargonul mistic. al sectei 
“ „de imitatori lace ori-ce cercetare seri6să imposibilă; în provincie cresce 

iarba idilic; luxul atinge in capitală o înălțime ameţitâre; şi. numai tra- 
diţiunile militare, e cari ne-ai dus la glorie și la viotorie, tradiţiunile lui 

  

. 1) Madona lui Moxillo e madona jesuitismulul vi Ulri ici, dănanalage zur 

„Funstgeschichte, pagina 101—102, . a | j _
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Ştefan-cel-Mare și ale lui Mihaiii-Vitezu!, ati rămas în picidre ca să pecet- 
lu€scă unirea şi concordia naţiunii.  - - | 

„ Vechia Romă a: strălucit și ea prin fapte de arme, dar ea a lost 
mare şi neasemănabilă mai cu semă prin dreptul săă! 

- Formulele așa de intuitive, simbolurile aşa de plastice ale dreptului 
roman clasic, care lăceaii să cadă principiile sub simţul comun, S'aii stins; 
stilul legilor s'a stricat prin prelucrarea bizantină a dreptului ruman, prin 
prologul inapt de motive la legi. - : - N 

O limbă juridică potrivită cu trebuinţele societăţii moderne, nu există 
încă nicăeri în Europa. . | o . ! 

Trebue să corigem dilnie logica prin istorie, istoria prin logică, 
principiile împrumutate prin bunul simţ al omului din popor, care urcsce 
ficţiunile și distingerile subtile, şi simţul natural al omului de rend prin 
principiile cari alcătuese ontologia dreptului, ca să putem descoperi 
formulele nouă de cari avem trebuinţă, formule cari să pârte pe Irunle 
visibil atributul lor, semnul lor distinctiv, motivul lor sensibil, scopul lor 
învederăt.. a . 

Nu trebue să ignorăm cunoscinţele timpului nostru, din contră, trebue să le posedăm complet, căci o sciință îragmentară amețesce spiritele, şi esenţialul este să desvoltăm metoda intuițtivă ca să câştigăm consimţi- mentul liber și raţional al poporului, pentru teoriile-pe cari el le pâte mistui. Sciinţa. are o mare putere de atracțiune atât asupra omului de sciinţă, care suleră pentru dânsa voios t6te chinurile, cât și asupra poporului, care nu murmură 'în contra lovirilor ce'i aplică legile de fer ale naturei. „Necesitatea obiectivă, se primesce de toţi ca o condiţiune esenţială a fericirii relative a omenirii. Ori-cine scie că nu pâte să pelrecă cu capul prin perete, : 
Nimeni însă nu "și dă pielea sa experimentatorului ca el so tao: spre a verilica ipotesele șovăitâre: ale sciinței, și poporele Occidentului ai dreptate să strige un hola !- sciinței oficiale, care face apel la preoți ca să contribuiască prin sfaturile Și inriurirea lor la mărginirea numărului copiilor 1). -. o cc „Nici poporul nostru nu. se scaldă în fericire, căci este o fierbere socială generală în Europa,: care va dura încă lung timp; dar pe noi nu ne râde cel puţin. pesimismul, care e ca un mormânt deschis ; noi avem 0 credinţă, care ne încăldesce. inima, şi există o mișcare progresivă în: ţară care trage stăpânirii limite fixe, mișcâre care îndrâptă neincetat forţa sa motră către scopuri mai-înalte, - - ” Va sosi un timp când nu va mai exista o altă deosebire între noi: de cât aceea care resultă din di iți in disprețul vi i şi din sti i 

(Drept. 1353) A preţ Hului Şi din stima pentru virtute.. 

1) .D-l Jherîng recunâsce că masa d i . . . 
es 

(rezesoe pe ce 9 dorm sin gisurile lor, dar el susține că, fericirea fiind scopul omenirii, 
răpitea pseudo-montlze căile e Jioce narcotice (moda, obiceiul, dreptul statului 4 , ărescă conti 5 ici i i 
dice dânsul, cel mar mare triumt al societ ir cujța sura de fericire a Omenilor,, Este, 

d i ăţi! culte, că pe tăra î i şi 
duşmani de mârte, Maniera cea fină oferă Gmenilor sin depmu ă sigura e Ai 2 

„ importă că al iadul în inim j Î i 

piara să. al iadul, a gi ă. Ajunge surisul fin al diplomatului. Boccacio şi Shahe-. ' : i pasim, pag. 169, 227, 256: pg). beblințeze tonul timpulul lor, (Zreoeke în Ri UI, 

perată bate la pârtă 'cu loviri cumplite şi-. 

o
a
 
m
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Drepturile: omului. - . 

. Dreptul departe de a î invenţiunea poetică, produsul artistic, crea- 
iunea iilosofică a unei omeniri periecte, e, din contră,. o necesilate,-care 
se .ţine de impertecţiunea naturei omenesci. " 

- -La 89 se "punea înainte ideia abstractă a intrătiriă tutulor 6menilor, 
presupunându- se greşit că raţiunea, care concepe idealul înfrățirii, va 
avea o înriurire mai holărâtâre asupra voinţei omului, de cât. obiceiul. 

-  'T6te popârele însă se cârmuesc de legi şi moravuri. (L 9, Dig.1, 1). 
Omul e o îiinţă sociabilă prin esenţă. El a trăit pururea sub” stăpâ- 

nirea de obiceiuri sai de legi, logica sa subiectivă are un îrîii în moravuri 
şi. el <numesce obiceiul doica sa». Voința omului e plumbuită cu pasiuni 
şi viţii moștenite. Voința e fântâna dreptului, dar voinţa individului 
elementul nobil) şi voința colectivă a comunităţii (elementul persistent) 

_se restring reciproc. 
Psichologia individuală, pe care se intemeiază totă filosofia de: drept 

modernă 1), e o rătăcire. "Psihologia ethnică (sociologia comparată) e 
_<hemată a o înlocui. 

Aflăm, dice Herbert Spencer, fârte lămurit prin cele câte-va comu-" - 
mităţi pacinice; care nu aii de cât ocârmuiri nominale sai nu ai de loc, 
cum mărginirea, . reciprocă a .activităţilor produce. ideile. şi simţimintele 
implicate prin termenul: «drepturi naturale». Afară de faptele care mărtu- 
„zisesc, la mai multe comunităţi sălbatice, un respect 'serupulos.al drepturilor 
unora Îaţă cu alţii, noi avem faptul” că Weddahșii din păduri, absolut 
sălbatici, lipsiţi de cea mai mică organisare: socială, <privese ca. de tot 
mnepriceput ca cine-va să p6tă lua aceea ce nu este al lui, saii să lovâscă; 
pe un membru al comunităţii, sati să spue o minciună» 2), 

Naţiunile -sălbatice dar sunt intro privire mai aprâpe de ideal „de . 
"<ât naţiunile civilisate. . 

Paradisul sălbaticului totuși nu e cel de pe urmă cuvânt al creaţiunii. 
Omul primitiv simte, din contră, dorinţa de a se civilisa, care trăesce . 

în pieptul fie-cărui om, și, împrejurările fiind favorabile, el se urcă negreşit 
de la dorinţă la hotărârea de a'şi cultiva spiritul. Progresul e legea statornică 
si nestrămutată a lumei: 

1) “Schopenhauer' (Die Tele als Vile und. „Vorstellunq“) edit. Frauenstăd, 
1877, pag. 405 şi urm.) admile 6 stare primitivă “extr a-socială, o stare de isolațiune - | 
a individulul fără nici o lege positivă (și obiceiul e lege). Ideia dreptului natural e, 
în general, .ideia fundamentală.-a jurisprudenţei germane (H. Spencer, Inindividu . 
contre VEtat. traduit- de.l'anglais par Gerschei, pag. 130). D-l Laurent (Principes -. 

de droit civil francais, |, No. 429) combate cu drept curtat ficţiunea unei sări - 

- extra-sociale. 
- 2) Herbert Spencer, Individul în contra statului, pag. 145,
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Nenorocirea este că la începutul istoriei, posibilitatea desvoltărit 
| facultăţii de generalisare a. omului, e condiţionată prin existența unei stări 

de lucruri, unde unii, ajutaţi de un stăpân puternic, se acuiundă în Con- 
templaţiuni, pe când alţii (numărul cel mai mare) sunt osândiţi să înde- 
plinescă lucrările -cele. mai grele. E să , | 

- Cugetătorul lucreză cu o putere de cugetare acumulată, care înalţă 
abilitatea sa, el uită de bună credinţă origina naturală a tutulor cunoscin= 
elor şi se crede condus de o putere mistică, el trage în cercul magic al 
ideilor sale t6te spiritele. i 

.. Prima superstițiune, care. se respândesce, este că sclavia e un 
așezământ neapărat. Cugetătorii recunose cu timpul greşala lor, dar simţul 
servil, obiceiul sclaviei r&mâne.. - 

Biserica și- şedla se întrec în cele din urmă ca să - imbunătăţescă s6rta mulţimii; obiceiul totuși e a doua 'natură a omului și pedagogia politică se isbesce de mari greutăţi, . “ . | S&lbaticii, împrejurările lind favorabile, ar putea găsi în ei înseși destulă energie pentru a întreprinde. de a se civilisa 1); omul de rond al Statului civilisat, din contră, e ca un copil neputincios, el trebue să fie crescut pentru libertate. - ; “ 
Omul de rând, robit de secole de omul civilisat, e deprins să asculte de un stăpân, el nu e însufleţit, ca sălbaticul, de: un instinct natural Şi . necorupt de libertate, el pierde cumpăt 

nu are obiceiul sălbaticului de a 
reciproc al membrilor comunităţii, 

ul la prima mişcare anarchică, el 
se ajuta singur, de a organisa ajutorul proc + ] el nu e în “stare să găstscă singur o nou6 ordine socială, el se Supuns la prima ocasiune unui noi stăpân. “Salvarea omului de rând presupune curățirea, înobilirea moravurilor omului civilisat cu care' la unit S6rta. Omul civilisat trebue să fie amicul ȘI nu călâul concetăţenului săi inapoiat. ” : S6rta' mojicului e astă-di identică cu aceea a stlbaticului, ca indianul american, în omul civilisat, cu care intră în contact, un lup ilămând, un stăpân Şiret, şi nu o inimă gener6să, un dascal plin de bunătate. sd Idealul „de realisat în viitor -al înfrăţirei tutulor Gmenilor, care e idealul epocei nâstre, are mai puţină înriurire asupra anglo-americanului de cât asupra europeanului. ă : „_„_ Anglo-americanul e calculator, sufletul săii e. puţin deschis la sim- ţiminte gener6se, din causa obiceiurilor sale aduse din ţara mumă şi mai cu scmă din causa pietismului --săi strimt. Șc6la e lăsată în America iniţiativei private. Idealurile mai 'nalte, ipotesele sciinţifice, a cărora realisare n ar oleri o utilitate momentană, nemijlocită, nu cad p tăre roditor în acestă țară. ” i „PO Mn crem 

inentuluj declară un r&sboiii de mârte miticismului 2) . 

| 
| - | 

2 peris ri e cedizeville,- De la - democratie en Amâria , linţă şi credi î îşi j i isterid 
(spaţiuri cu mal mult de cât rs diacnaiun NSE Shtegită, sy pereeometria in orenu0să 

3 
. 

icismul matematic (abusurile ce se 

EL găsesce, . 

que, II, cap. X, pag. 265



N 

DREPTURILE OMULUI STI 

si spiritului mercantil, care sa însoţit cu aroganţa popescă. Religiunea 
naturalistă a timpului nostru întunică religiunea mistică tradiţională. 

Burghezimea mică domnesce în America. Ea va ajunge de sigur la: 
domnire şi pe continentul european, dar condusă aici de șcâla liberă, care 
răstârnă prin puterea persuasiunii tot ce se împotrivesce  realisării ade- 
vărului. științific, şi nu de preoţi fanatici, cară fac mai mult răi de cât 
bine. Fanatismul religios e'o ciumă morală. Istoria întăresce adevărul 
acesta cu mii de exemple şi nimeni nu pste să susțină contrariul fără să 

_ respingă mărturisirea conglăsuitbre a secolelor. 
Regimul democratie. nu se pâte. concepe fără o burghezime mică, 

"influentă. Meseriaşii, farmerii, lucrătorii se string la un Joc în America, ca 

să se apere în contra tiraniei industriei celei mari. Agrarii nu vor să știe 

de monopoluti, de ocrotirea unei industrii pe sâma alteia, de bancnote, 
de împârţirea egală a moştenirii, care îmbunătățesce pământul. Urarea 

lor e deja in parte îndeplinită. în America se scutesce de urmăriri, până 

la: concurenţa unei sume 6re-care, pământul şi casa în care muncitorul 

“și are domiciliul săi (homestead exemtion). Privilegiul se exercită după. 

mârtea capului de iamilie, în îolosul văduvei şi al copiilor, ast-iel că 

acoperământul muncitorului e.ca un lucru sfint pus în aiară de comerciii. 

Legea n6stră rurală e concepută în acelaşi spirit. Creditut personal ajunge 

agriculturii. Farmerul englez, care posedă numai creditul personal, exercită 

agricultura cea. mai intensivă :). Proprietarul mie de pământ e obiectul 

unei griji deosebite în statele democratice. : 
. a 

=.” Pământul are dar o însemnătate înaltă sub domnirea democraţiei. 

Principiul naționalităților nu e un fantom, o utopie, cum cred ulii. Trebue 

să păstrăm legămintul stint care unesce popor şi pământ fără de care 

omenirea ar recădea în chaos... | - IN R , 

“ Obiceiurile ce se regăsesc la tâte naţiunile (sălbatice saii: civilisate), 

pot singure servi ca isvor al unui drept ideal al omenirii. Progresul drep- 

“tului nu se.pote realisa de cât pe baza ordinei, adică pe baza obiceiurilor, 

a tradiţiunilor. Dreptul ideal al viitorului presupune “conlucrarea tutulor 

- popârelor la opera cea mare a civilisaţiunii. 

- O naţiune nu pâte să existe da cât în raport cu un anume teri- 

toriă. Poporul trage, ca Antaeos, puterea sa din pământ. . a 

„Regimul democratie e-ca o religiune a mutncez .și a pământului. 

Proprietarul de pământ e un soldat care apără ţara cu plugul şi cu sapa. 

“ Păşim pe un tărâm sint, pe care nu. trebue să calce picior de. 

- trîntor ! Legămintul necesar între popor și pământ e un interes-de ordine. 

publică și' individul nu trebue nepedepsit săi slăbescă, lăsându-și pro- 

prietatea la voia întemplărei, mărginindu-se . a băga în buzunar veniturile 

„ 

  

fac cu unitatea imaginară), rătăcirile metafisice în concepțiunea principiilor mecanicel 

" dovedesc că fructele ubsurdităţii. metafisicianilor se coc-şi în grădinele matematicianilor, 

Anticii credeai că metoda aprioristică e cea nalurală. Acesta e o erre. Prima impul- . 

siune vine de la faptele naturer. Diihring, Die Principien der Mechanik, No. 22, 191 

i 203. , . 

? 1) Dre Rudolf Meyer,- 1883, Heinstătten-und andere. Virthschafis gesetze der - 

Vereinglen Staaten von dmerika, passim, 301, 312, 382,
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ce i le trimete iarmerul din depărtare 1). Legămintul între „Popor şi 
6 de drept natural. - | , i 

Pease mică şi muncilâre e zidul de apărare „al. neatirnărei 
naţionale. Nici un cuceritor străin: n'ar îndrăsni să se alingă de o naţiune, 
care sar compune numai din Gmeni liberi. Omenii însă nu „pot să lie 
liberi fără să fie crescuţi pentru. libertate, şi acestă educaţiune nu se 
găsesce în școli, nu se câștigă din cărţi, „căci ea constă din stăpânirea 
de sine, din simţul de sine, din seligovernment 2). 

Poporul, care a ajuns-la consciința puterei sale, trebue să con-. 
iracteze obicedură stabile, ca să fie adevărat liber, şi el nu câştigă obi- 
ceiul ordinei, gustul formelor, iubirea inlănţuirei regulate a ideilor, de cât controlând dilnie administraţiunea și recurgând la justiţie în contra celor mai mici abateri ale” funcţionarilor administrativi (acţiunea. populară). Trebue să dăm majestăţii poporului prestigiul şi puterea da care are trebuință,, 

.- Majestatea poporană electivă, e o umbră ca regatul electiv, Dreptul electoral e espedient necesar, dar el nu coprinde în sine o “chezășie seri6să. Mandatul e punctul cel mai vulnerabil al dreptului. Politica ideală-reală a secolelor trecute, idealul centralisării ideilor și a intereselor,.a produs, in locul regatului electiv, care era o majestate “Tidiculă călare pe o rosinantă abstractă, regatul strălucit, măreț, glorios „de care ne vorbesce istoria. Intemeietorii monarchiei absolute 'aveaă o credinţă stintă, care mergea de la centru la perilerie, și acesta era taina biruinţei lor. Bărbaţii eminenţi, un Cervantes, de exemplu, erai irași de acestă mișcare ideală şi se luptară cu entusiasm, cu jertie de sine pentru causa regatului absolut, - 
„- Omenirea modernă -nu se maj Tez6mă pe acestă sabie ruginită, Alte timpuri, alte idealuri. - 

Idealul descentralisări; intereselor şi a c Ă ideilor e idealul timpului „nostru. ]deea sel/governmenluluă “are în tâte unui iarmec, „taberile politice efectul 
Ținta comună este să se conserve în fie-care țară: consciința de Slat, tără de care Societatea s'ar spulbera în alome, nu prin intrarea la mijloc continuă a unui demiurg central, ci Prin crearea de condițiuni de natură a face pe cetăţeni. să se intereseze dilnic si cu zel de mersul Serviciului public: Cestiunile de drept public să nu se judece de trabanţii puterii centrale, de lacheii miniştrilor, ci de O jurisdicţiune, care să ofere O garanţie periectă de nepărtinire. 

- ! In zadar vei da -pPoporului 

) are dreptate sx qică că proprie indi 
: A d cetatea indi- e, €xistența legiy. Observăm lotus că şi legă- + Deja sălbatic 

e 
use de usurpători, sunt pentăa vede, eng det de ocupați 

aces ? 5 . sim Și în st furie Egal pentr că ear „ Acnolă Ruge, IT, pag! “Ag, Istoria oivilisaţitniă în Englitera, 

Îl pacinici statornicese * 

tradusă în nemţesce de -
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puterea centrală, dreptul electoral cel mui' întins. El se va supune chioriş, 
coniorm cu obiceiul săi“ servil, stăpânului săi ales. Resultatul e acelaș, 
fie că te robasci de bună-voe, fie că te pune în lanţuri o mână vrăşmașă. 

„_ Suveranitatea stalului abdică astă-di în lavorea 'suveranităţii fictive 
a îndividului. Lipsind-o voinţă durabilă, colectivă, centripetală a comu- 

. nităţii, representanţii poporului ca să nu cadă în anarchie, se supun -unui 
conducător abil, care domnesce ca un stăpân absolut, de 6re-ce nu se 
găsesc nicăeri obiceiuri saii caractere" cari să'i resiste. | 

" Oră-cât de patriotice şi sublime ar îi simţimintele de cari e însufleţit 
capul de partid ajuns la putere, forţa sa se va paralisa în cele din urmă, 
căci e constant că un popor robit nu pâte să 'şi îndeplinescă cu dem- 
nitate rolul săă în concertul statelor, 
“Simţul național al cetăţenului, care se luptă dilnie pentru dreptul 

săi, e mai 'solid şi mai durabil de cât simţul naţional al sclavului, crescut 
pentru stat de o biurocraţie coruptă. Ă , - 

Istoria ne arată -mijlâcele prin cari ai ajuns la libertate foglezii şi 
Americanii. ÎN ” E 

„ Sciinţa are un plan complect pentru aclimatisarea seligovernmentului 
în fie-care fară. | | 

Na Principiul e identic în. tâte sistemale. -Desbinările privesc numai 
amănunţirile. Unii atribuesc în acestă privire rolul de căpetenie aristoraţiei, 
alții burghezimei mici. Unii vor o jurislicţiune administrativă neatirnată, 
compusă din elemente protesionale (legist) și din elemente laice numit» 
de rege (Gnaist), alţii. vor o jurisdicţiune nepărtinitâre, compusă din ele- 
mente periodic alese, aa Pe 

Sciinţa e putere. Toţi, regii şi popârele, se închină dinaintea cei, 
Bnionetele vor avea în curâal o direcţiune polară. numi-ia contra acelora 

pe cari "i va isbi anatema opiniunii publice luminate. . Da 
Şcola având o -pulere aşa de mare şi ea stând câte-odată în ser- 

viciul tiranului, întrebarea este cum, prin ce mijlâce .sar putea separa. 
şc6la de stat? - Si a 

| “Mijlocul e simplu. Sciinţa naturală să domnâscă. Filosolia speculativă. 

a avut epoca ei. Nici cel mai mare geniă legislativ nu e în stare să 
inventeze un drept' vital. Dreptul. zace în- adâncimile întunecâse ale con- 

_sciinţei poporului. Iâapoi la natură! căci numai așa putem să-scăpăm de 
ciuma unei culturi falșe. Sâiinţa exactă e în mare ondre în statele demo- 
cratice, în America și în Elveţia. Să.ne inarmăm cu un quiras triplu în 

contra: retoricei Îalșe, care produce desbinări nestirşite. și lace să nu mai. 

fie cu putință să ne orientăm în chaosul simulațiunilor și al fățărniciilor. 
Nu vrem să dicem cu acâsta că trebue să părăsim viriurile luminate 

ale. reflexiunii şi să.ne lăsăm a îi conduși de bunul simţ s€lbatic. -. 

“ Recunâscem, diri contră, că «ar Îi o bine-lacere dacă sar putea | 

dovedi bunului simţ până la evidenţă până unde pbte să mârgă». (Golhe, 

“ Spriiche în Prosa). -. A | 

. Simţul dreptului se cade să domnâscă numai în acea parte a drep- 

tului, unde -principiele se pot pipăi cu degetul. a 
In sferele superidre ale dreptului se păstreză cu drept cuvânt ideile 

echă şi sănălose, cari -se âmpotrivesc. manieă năvelălore a timpului. 

Poporul de jos are trebuinţă de generali, ca. să se lupte cu succes
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pentru. dreptul săi, ca să propășâscă treptat şi continui. Conducătorii 
săi: ati datoria să deșteple lupta şi să o aslâmpere. Politeţa înlesnesce 
compromisul între partidele -în luptă. Gothe avea dreptate să dică că 
ori-ce semn exterior al politeţei, are .o causă morală adâncă şi crescerea 
adevărată ar îi a se transmite aceste semne şi causa (Spriiche în Prosa). 

““Frebue dar să căutăm un tărâm empiric pentru drepturile omului 
in iubirea pământului natal și tradiţional, în obiceiul pietăţii pentru 
tradiţiunile cele bune, în obiceiul ce este a se 'inculca cetăţenului, în 
fie-care stat de a se ajuta singur, de a se interesa dilnic (acţiunea po- 
pulară) de mersul serviciului public, în obiceiul politeţei, în obiceiul 
muncei. 

Realismul-nu exclude idealismul.. ” 
Idealistul empiric are un simţ viii .pentru' «drepturile omului», el 

nu le înlătură ca nisce utopii nesănătâse, el combate obiceiurile cele rele, 
cari ai un caracter mistic și reacţionar, el se întârce ca să găsâscă un 
fir conducător noă pentru desvoltarea _viitâre a dreptului, .fie la tipul 
irânco-german!), fie la tipul anglo-american, fie (dar acesta e mai ha- 
sardat) la tipurile sălbatice. o 

Ne propunem să discutăm din acest noii punct de vedere, pe scurt, 
următârele patru cestiuni: : . 

1. Care e limita suveranităţii individuale ? a 
2., Codul nostru civil are el de temeiii mai cu: semă tipul roman 

sai mai cu s6mă tipul îranco-german ? : o 
„3. Oare e deosebirea între drepturile politice (art. 7 al Constituţiunii) 

şi drepturile omului sati drepturile naturale ? 
„4. Care este raportul întra drepturile omului si principiile de ordine 

publică ?. ca - N . 

1. Care e limita suveranităţii individuale? - E 

Libertatea omensscă e cu necesti 
se p6te isola absolut: Natura ne-a pus! 
- Obiceiurile, singura .condiţiune şi limită a suveranităţii individuale în stadiul de desvoltare prehistoric al omenirei, se resumă şi se desvoltă mai târdii, atunci când omul începe a se civilisa prin legă raţionale, fa Obiceiul Şi legea merg unit şi pacinie înainte până la o cale care (ace cruce. Alei incepe o luptă pe viaţă și morte. Nenorocirea omenirii gata, când unul din luptători isbutesce să trântescă mort la pământ pe. cel-lalt. Biruind legea tiranului res 

ici 
puosce a se alui ruse » Tesultatul este că poporul se desobici- e _ in; şi legistul începe; rătăcind cu mintea, să fabrice oecțuuPEggcaPul „săi se piunsond, din ontră, la domnire exclusivă 3 u id » .. . > metoda” raţionlă a dese reptului s&rbătoresco orgiile sale și sapă 

ompunerii, 
i 

___1) «Filosofia dreptuluy 
1885), are şi o parte Din. 

(ate mărginită, relativă. Nimeni nu 
în lsgăn obiceiuri restrictive, - 

» dice Oito-Gierke (Natiirrecht und Di ] C Ideile e! reformatâre erau qi a eutsches. Rechi, e “ rai din carne dest Thcicus, ra mat apuce CCI Areptu simplu și Şiimoţior moșii, cu fa romane degenerate>. D-l Laurent U, SA p00 apa fa dreptul meşteşugit al lumel noștri Germani a dat omenire! ideia Grepturilor omule; de asemenea ;. «Strămoșii 
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Desvoltarea sănăt6să a dreptului, presupune că legea și obiceiul 'și 
țin cumpăna. Legiuitorul înţelept e adânc pătruns de iubirea omenirii,. 
el lasă pe popor să fie propriul săii legiuitor, să statornicâscă adică 
prin obiceiuri. raţionale raporturile ce resultă din natura. lucrurilor, el 
interpretă .raţional obiceiurile, -el întrebuinţeză sămința ce o găsesce- 
într'ânsele., Omul de stat, din contră, care mirâse a singe, care se cali- 
fică de telal al universului, care substitue voinței colective a naţiunii: 
voinţa sa individuală, fie el şi geniul cel mai: mare, e o mare nenorocire. 
cu care Dumnedeii ispitesce omenirea.. - 

'Trebue dar să ţinem sus stegul. idee? dreptului, să măginim ideia. 
utilității şi a puterii, să realizăm idealurile, pas cu pas, potrivit cu impre- 
jurările- date. Să avem ochiul pururea deschis şi pentru ideia realului: 

şi a posibilului. Ne a a 

Sciinţa caută ' pretutindeni “numai fapte și legămiîntul lor, Metoda. -. 

pozitivă e condiţiunea şi limta progresului ideal. -. a | - 

_ Observarea grămădesce o mulţime de îapte. Rămâne să descoperim 
lsgămiîntul care le unesce. Omul se nasce liber şi ocrotit de comunitatea, 
căreia el aparţine. a o a - 

'Organisarea comunităţii: primitive e o ocrotire pentru loță. Organi-: 

sarea comunităţii oligarchice, a comunităţii breslelor, ete. e o ocrotire a 

unora în dauna altora. Breslele nu permit cetăţenului să'şi alâgă liber 

ocupaţiunea cea mai potrivită cu talentul săi, aceea ce aduce cu sine: 

consequenţe fatale. -Tirania promite ocrotirea tutulor, dar urma dove- 

“desce că un singur om, însușindu-și puterea absolută, abuzeză nemăsurat: 

"-de' densa. DR a _ - - 

“Nu trebue dar să reluăm nici programa statului “antic, nici aceea 

a vâcului de mijloc, nici aceea a vechiului regim. inta : ocrotirea. 

tutulor, presupune obiceiul fie-căruia de a se ajuta singur. 

Analisa timpurilor sălbatice dovedesce (reamintim încă o dată acestă. - 

observare drâptă ă d-lui H. Spencer) cum mărginirea reciprocă a acti- 

vităţilor produce ideele şi simţimintele implicate. prin termenul «drepturi 

naturale». Ia | a . i 

"-... Proprietatea individuală e recunoscută deja, de și excepţional, prin: 

“obiceiurile primitive, aşa, de exemplu, proprietatea armelor, a uneltelor, 

a ornamentelor personale, a vânatului; Omul. dar primitiv e liber, căci 

iniţiativa sa individuală ne e împiedicată. Dar el e în acelaș timp ocrotit, 

obiceiul - primitiv închezășuind o împărţire drâptă a bunurilor. Timpul 

“primitiv cun6sce, ca regulă generală, numai o posesiune economică 

asupra unui bun economie. Ac6stă posesiune e posesiunea colectivă a 

gintei şi ocrotirea ei stă în aceea că ori-ce turburare duce la exclusiunea 

din comunitate sati la r&sbunare. Exclusiunea din comunitate e însoţită. 

de “mari pericole și fie-care membru al comunităţii se ieresce să rupă: 

lanţul social, de tema acestei pedepse; Pe de o: parte dar libertate 

sălbatică, pe de alta, obiceiuri restrictive și o ordine de drept resultând 

din aceste obiceiuri, admisă cu învoirea tăcută a tutulori). . 

  

4 
. 

; | ” | „7 
, 

1) H. Spencer, Sociologie, |, SŞ 31 şi 38 şi Individul în: contre Statului, 

pag. 135-186. V. şi Post, Die Grundlagen des Rechțs.., 18834, pag. 66, 86 şi 470, 
7
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Omul se conduce, cum vedem, la cel dintâi pas chiar ce'l iace pe 

-scena lumii, de o lege naturală, pe care el singur nu o. cun6sce încă, 
"O comunitata sălbatică, puţin numer6să, trăind de adi pe mâine, 

negândindu-se măcar la apetiturile ce le deșteptă cultura, pâte lesne să 
-organiseze ocrotirea tutulor membrilor ei. Ori-cine se pâte ajuta singur, 
nimeni nu are trebuinţă de un mandatar, nicăeri nu se ivesc îracţiuni 
hierarchisate, funcțiunile sociale sunt simple şi ori-cine le pâte îndeplini 
şi trebuinţa unor îuncţiuni. technice superidre nu se simte de nimeni. 

Relaţiunile sociale devenind pe o trâptă superidră de desroltare 
„mai complexe şi mai abstracte, mecanismul social nu pâte să funcţi- 
“oneze îâră o specializare crescândă a îuncţiunilor technice. “ 

“Tipul dar civilisat înavuţesce schema primitivă cu'o nouă concep- 
“ţiune raţională: regimul representativ. | 

“Regimul representativ dă-la începu! și după cursul natural al lucru- 
rilor, libertate și ocrotire numai unei minorităţi privilegiate. Oiigarchia 

“e cea dintâi îormă de stăpânire preurzită a omului civilsat. Organisarea 
unei societăți civilisate e o trâbă f6rte grea.. Organisarea aristocrației 

„fiind mai ușâră de cât aceea a plebei, cea dintâi se îndeplinesce de 
“timpurii în Istorie: în deosebire de cea de a doua, care e idealul tim- 
.pului nostru. 

o Vechia Romă ne oferă exemplul unei oligarchii pert=ct organisate. 
„__ Disciplina, militară era punctul de plecare al desvoltărei Romei an- 

„tice. Mai cu s6mă aceea ce se câştiga în răsboiii (que ex hostibus ca- „pissent), diceaii Romanii (Gajus, IV, 16); se numesce proprietate. Timpul primitiv roman cunoscea (lupi Niebuhr) numai o posesiune colectivă a “gintei asupra pămâatului (ager publicus). Formalismul dreptului, rigârea interpretării literale, consecuenţa rigidă ai de principiii lormalismul disci- plinei militare. Militarismul nu-era un pericol pentru libertatea politică a. membrilor oligarchiei, căci -el servea, din contră, a întări. domnirea patriciatului. Prinicipiul era, în raportul membrilor oligarchiei între dânşii, cooperațiunea voluntară, nu cooperaţiunea silită. Patricianul singur avea in principiă drept la ajutorul comunităţii, eare'l oerotea numai pa dânsul. “Comunitatea oligarchică dete nevirstnicului un Lutor, pornea acțiunea suspecti luloris, ea se îngrijea a găsi un vinde pentru cei in emniţaţi, €a trămitea un răsbunător in 'cas de vătămare. a dreptului, capre Bea bani pentru rescumpărarea reciprocă a membrilor căduți în consequeliț „Penteu plata de amendi. Oligarchia era organisală şi, în nevoei &i input rnie : Asigurarea reciprocă a membrilor ei-în contra Ș ra Dedreptăţii “i dete o precumpănire mare asupra plebei. Fie-car i iei ] Ă 
tati aro membru al obligarchiei se ajuta singur sub ocrotirea comuni- cății aBO AN inca în contra aceluia care, se ocrolea Singur pe temeiul comusi să ne te ne pomanitate, so privea ca o împotrivire în contra munității, ș Hi Societăţii erai datori săi sară în ai 
Cu! rii socie erau datori săi sară în ajutor. membru al Comunităţii oligarchice putea să recurgă la justiţie 

| : auna unei pieţe publi i Căpeten pipe , 1 p publice, etc. Drepturile de 
oetolinae corbunitătit îi scutul chiezăşiei comunităţii, Aşa, se punea sub 

5 Şi li erlatea prin Census, căsătoria prin confarrealio 

unul din membrii ei 
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şi .coemlio, proprietatea şi servitutea rusticală prin mancipalio, servitutea. 
personală şi urbană prin în jure cessio, obligaţiunile prin nexum 1), . 

Plebea. isbutesce în cele din. urmă să răstârne patriciatul, Dar ce îi: 
îolosesce acâsta ? Plebsianul s'a deprins să fie clientul patricianului, el 

“ma contractat obiceiul de a se ajuta singur, el-a făcut pururea 0'0po- 
'siţiune iacţi6ss, nimeni nu s'a gândit să'l crâscă treptat pentru libertate,. 
să “i inculce în locul obiceiului săii servii obiceiuri mai bune. Care era - 
dar resultatul egalisării 'condiţiunilor dintre patriciat şi plebe ? Plebeianul 
avea acum libertatea abstractă, dar el era lăsat absolut fără ocrotire şi: 

- mu era în stare să se ocrotâscă singur, Statul striga orbului să se ajute 
singur, şi e!, lăsat fără călăuză şi. fără virtuţi -personale, trebuia sai să 
piară sai să se tacă hoţ saii conspirator. Pesimistul era sub ust-iel de. 

" împrâjurări trăsura domnitâre a filosofiei. «Invăţaţi, dicea. Seneca celor: 
desmoșteniţi, să: despreţuiţi exilul, închis6rea, miseria.... Ei. voi îi sărac ;. 
acâsta este partea numărului celui mai mare. M& vor exila:. nu pot eii 
să privesc ca locul naşterei mele acela al exilului mei? M& vor pune 

_ în lanţuri; ei! sunt eă re. liber acum ? şi natura nu mă ţirie ea pironit. 
"de acest trup care mă sfărimă ?»- (Epistolae, 18, 33, 95). - 

- În zadar se încercă religiunea creștină, care prezintă atâtea ânalogii. 
cu îilosofia stoică (principiul lui Seneca era că egalitatea e o cucerire a. 

“sufletului care dispreţuesce viaţa: Homo. res sacra :homini !) să reîn- 
tinerescă Roma antică degenerată. Omenirea trebuia să se reintârcă la 
starea de sălbăticie, ca să scape de amorţire şi puireziciune, ca să se 
retrez6scă într'insa instinctul natural și neconrupt de libertate, îără - de 
care nu este nici un progres posibil. O naţiune barbară trebue să r&s- 

i6rne pe Romanii hipercivilisaţi, să se entusiasmeze pentru. noul ideal,. 

să "| aşeze pe temeiul de granit al obiceiurile sale necorupte. 
Imprejurările fiind din nenorocire puţin favorabile, barbarii nu erai 

în stare să trăiască şi să se desvolte potrivit:cu legile, naturei şi neîm- 

piedicaţi de înriurirea unor elemente eterogene. Drepiul roman se reîncepu 
Legiştii cântară pe rând gloria monarchiei absolute, a oligarchiei, a napo-- 
'eonismului, -- i - | „n 

i “Inapoi dar! la dreptul „german, se strigă astă-di din tâte părţile. | 

Englezii Vai desvoltat fără -a'l conrupe, iără al amalgama cu dreptul 

roman. Aristocraţia să. îndeplinescă gratis t6te funcțiunile seligovern- 

“-mentului ca în Englitera. Regele să numâscă persânele apte “pentru 

aceste - funcțiuni. Seligovernmentul aristocratice e un.zid de apărare în : 

contra tiranii (dovadă istoria iacobilor) și o garanţie peniru - popor.. 

Trebue să ne gândim nu numai la libertatea abstractă, dar mai cu semă 
“la ocrotirea individului. Corporaţiunea breslelor, majoratul țărănesc” sunt 

o ocrotire. Puțin importă că ele insemneză mârtea. libertăţii individuale. 

Să le îuființăm. Răsboiul e la ordinea dilei. Să reorganizăm oligarchia, 

care e o îormă de stăpânire militară prin esenţă, să consolidăm unirea 

între regat și popor, să dăm o putere mai mare regelui, care” represintă 

întrun. chip mai înalt unirea şi demnitatea statului. Elementul :monarchic 

sa înfiltrat adânc în moravurile europene. Sa 
r 

  

4) 8, Jhering, Geist des Fom, Rechtes, passim, Î, pag, 189 și 201, nota 7 

196 şi 222, Dai a Mă ii:
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Dar. deja iubirea cea mare ce o arată monarchii moderni pentru 
„pace, dovedesce că democraţia a ajuns definitiv la putere de-asupra cape- 
“telor lor. Nu este nici cum o credinţă utopică că lupta pacinică dinaintea 
unor tribunale arbitrale internaționale va înlocui, în cele din urmă, 
-definitiv lupta armatelor. Impăratul Alexandru I,' recunoscu posibilitatea 
învoirei a tutulor capilor statelor, că ei vor supune tâte. neînțelegerile 
-dintre dânşii arbitragiului în loc'să le hotărască prin arme. Camera comu: 
nelor engleze decise, la .9 Iulie 1873, să adreseze reginei rugămintea ca 
să se înțelegă cu cele-Palte state pentru aşedarea unui sistem permanent 
-de arbitragiii internaţional. Camera deputaţilor italieni luă, la 1875, o hotă- 
râre analogă. Liga internaţională a păcei şi a libertăţii nu obosesce să 
repue continui pe tapet acâstă mare cestiune. Laveleye are un plan 
complect pentru realisarea practică a idealului. El propune. une haule 
cour arbitrale, pentru judecarea: neînțelegerilor dintre statele cari se vor 
îndupleca să adopte un cod internaţional. Curtea înaltă internaţională să 
se alăcătuescă din representanţii diplomatici ai statelor, ajutați de șuris- 
-consulles en droit international. Scaunul să fie capitala unui stat mic 
neutra]. 

, Nu ajunge, fără îndoială, să concepem numai ideia arbitragiului interna- 
țional ca să scăpăm de o dată şi pentru tot-d'a-una de resboiii. In năravurile 
europene sai. infiltrat, din contră, multe. elemente eterogene, care resislă 
puternic curentului ideal al' timpului. Este irtemdevărat că societăţile 
nu se pot reorganisa de o. dată şi într'o clipă, potrivit cu principiile democraţiei. Tot” aşa de exact este însa că organizarea comunităţii 
representanților sciinţei libere (congresele internaţionale), câ o presă liberă „ȘI Consequentă, că duelul între sciinţa liberă şi sciința oficială, că exem- plul republicei transoceanice nu vor. rămânea îără înriurire asupra mora- vurilor europene. Voința, este adevărat, nu se pote învăţa din cărţi (velle non discilur); dar sare la: ochi că caracterelă Gmenilor se: oţelese când ei se deprind a se lupta dilnic pentru. dreptul lor. Răsboiul este pâte un răi: necesar și cu neputinţă de înlăturat, dar înrădăcinându-se seligovernmentul încetul cu încetul în tste statele europene, se va înlă- crației o auapelar lo că Caselor de. răsboi. Organizarea şi stabilirea domo- 

„prob 1 timpului nostru, Americanii nu deslegă acest problem, dar ei daii folositâre învățăminte acelor ce vor să'l deslege 1). Oligharchia implică sclavie. O aristocrație virtuosă, o plutocraţie generosa, pailostivă, îndurătâre (rara - avis!) ar polei numai lanţurile se invaţi etuțile stăpânilor ocrotese momentan pe stăpâniţi și mulţimea desobieiauica n jug dulce. Dar vai ! virtuțile pier cu timpul, şi masa, | A dărsța Sula singură, stă sub cuțitul călăului ei! . “între tipul barbar «i tipul ținta esto să restatornicim raportul. natural plinit în America rit i vilisat. ontopirea acestor tipuri s'a înde- i 3 iunant 2„WNâl Potrivii cu legile naturei, mai puţin sub presiunea unor împrejurări fatale, de -ciit-orj ue ă exemplul omului î FI , sit-ori unde. Trebue să urmăm pPlul omului în os şi carne, care & aţi | ii ibi de pertecţiune. Sistemul are» Care. a DS cel: mai înalt -grad posibil nglo-american, - curăţit de aliagiul. s&ă istorie 

1) Tocqueville, 
-. 

op. cit, III, pag. 251 in fine. 
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- America nici 'o înriurire asupra administraţiunii comunale. Administratorii 
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fpietismul), e menit, credem noi, să servâscă de tip desvoltării viitore 
a omeniri, - | 

Comuna e centrul vieţei publice americane. Comuna în noua 
Engliteră (în America de Nord), numită tomwnschip, ţine mijlocul intre 
cantonul şi comuna Franciei. Comuna are, în general, de la 2000—3000 
de locuitori. Acestă ţiiră de mijloc se. cere pentru un scop îndoit: 1) 
pentru că cu un număr mai mic de locuitori nu sar găsi în sinul comunei 
elementele unei bune administraţiuni; 2) pentru că, numărul fiind mai mare, 
ar fi trebuință de representarea comunei printr'un . consilii comunal şi 
un. primar. Numai comunele mai mari aii excepţional un primar şi un 
«consilii comunal. Corpul electoral alege pe îuncţionarii comunei (selectmen 

„şi alţii). Locuitorul ales e silzt,: sub pedâpsă de amendă, să primâscă 
uncţiunea ce i se atribue. Funcţiunile sunt în cea mai mare parte retri- 
buite. Funcţionarul ales care. neîngrijesce datoria sa, comite un delict şi 
e pasibil de o amendă. fie-care membru al comunei are dreptul să 
recurgă (acţiunea populară) la” justiţie (la Curtea de sesiuni a judecă- 
torilor de. pace) în contra abaterilor funcţionarilor comunali. Un particular 
“strică trăsura sa sati: se rănesce.pe o cale răi intreținută ; el are dreptul 
să ceră daune-interese dinaintea Curţii de sesiuni. Dacă comuna neingri- 
'jesce a vota fondurile ce cere acestă întreţinere, magistratul comunal, 
care are sarcina drumurilor, e în drept să. percepă de oficii banii: tre- 

„.buincioși, şi acest. magistrat e chiar răspundător de daune-interese către 
particulari. Curtea de sesiuni nu inspecteză, nu exercită un control. pre- 
ventiv, ea judecă numai faptele ce i se denunţă. Ori-ce negligenţă a luncţio- 
narului comunal, se privesce ca, un delict care atrage o amendă. Represiunea 
pronunţată de Curtea de sesiuni ia cu acest chip locul controlului ce se exer- 
cită în Franţa, în Belgia, la noi, de consiliul comunal, de comitetul perma- 
nent, ete. Judeţul. (comitatul) şi administratorii, ce '] represintă, nu ai în 

comitatului pregătesc numai budgetul care se supune legislaturei. Nu există 

un comitet: permanent, care să represinte direct saă indireet districtul. . 

“Represiunea abaterilor funcţionarilor e asigurată pentru t6te casurile şi . 

“nu atârnă de la buriul plac al personei vătămate, căci legea dă tutulor 

"o acţiune populară şi atribue denunţătorului o parte a amendei, ca să 

intereseze pe toţi-să denunțe abaterea. Judecălorii de pace, ca organe 

neatârnate. ale: adminislrațiuniă, stai, precum vedem, pe tărâmul din 

- Saţă al seligovernmentului. Judecătorul de pace se alege de popor, căci 
el judecă numai cestiuni administrative simple și atribuţiunile sale reclamă . 
mai mult bun simţ de cât sciinţă. Trei judecători.de.pace anume orân- 

duiţi, 'alcătuesc în fie-care comitat Curtea de sesiuni. Binele economic al-“ 

comunei e pe deplin închiăzășuit, căci particularii se intrec a cere de la 

"Curtea de sesiuni represiunea abaterilor. Nu. numai interesul economic al 

locuitorului comunei, dar şi interesul siguranței sale personale e pus sub 

controlul justiţiei. Sherifiul, organul: poliţiei,.nu pote, în cas de epidemie, 

să ia “pe cel atins de b6lă și să "| ducă la spital îără ordinul a doui 

judecători. de pace, Curtea de sesiuni hotărăsce și cotroversele în materie 

“de drumuri. Când e vorba de o cale vecinală, ea decide contestările la . 

executare cu ajoturul juriului. Recursul la justiţie e deschis şi în materie
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-de învățămînt public, Şe6la e treba populaţiunii: locale -și a funcţionarilor 
aleşi de densa (board). . N 

„___ Acest board of school alege pe profesori şi "i examinâză. EI ascdă 
planul învățămintului, salariul învăţătorilor, taxele de incasat de la locui- 
torii circumscripţiunii şcolare. Acest board ot school e absolut autonom. 
Unele state şi comune mari aii 'şi. inspectori școlari, al cărora glas e 
numai consultativ. Invăţămiîntul e gratuit, dar nu obligatorii. Alară de 
şcolile comunale, mai sunt școlile comitatelor şi ale statului ; școli de 
agricultură, o universitate, un polytechnicum. Omul mic are dar în America 
în t6te privirile sceptrul în mână. Ocrotirea industriei naţionale prin legi 

- protegiuitâre, nu are de resultat în acestă țară, ca aiurea, de a se ajuta 
întrun chip scandalos cavalerii de industrie pe sema consumatorilor, căci 
moravurile simple şi. ura luxului asigurâză etectul mântuitor al ocrotirei. 
Și sistemul băncilor americane e un sistem de economie, în deoseblre 
de cel englez, francez, german, ete. care sunt sisteme de speculaţiune și 
de agiotagiii. Banca americană primesce, ca sumă de mijloc, numai 5000 dolari pentru acoperirea cheltuelelor- de regie și a pierderilor. Cheltuelile 
de regie sunt -ast-iel aprope gratuite, comparativ cu cheltuelile de regie ale băncilor europene, care se umilă cu enormele jet6ne și tantierne.. Socie- tăţile cu acţiuni în America, fac apel mai cu s6mă la economiile omului celuă mic şi nu la capitalul cel mare!). n. 

Nu e trebuinţă pentru scopul nostru să facem o analisă mai com- pletă a seligovernementului. Ajunge s& cun6scem princiipile. cari '] carac- | teriseză. În America, societatea si st 
„Ciolan. Consciinţa de stat e vie în pi 
lasă a îi numai obiectul” grijei guvernului, ci conlucreză personal la ad- ministrarea afacerilor comune. Anglo-Americanul e liber, nu pentru că se „bucură de cea mai largă libertate electorală, ci pentru că sa deprins a exercita personal. acea conlucrare. Ce i-ar folosi suliragiul universal, dacă “el ar îi contractat, din contră, obiceiul de: lasă-mă să te las, J, J. Rousseau, eșind astă-gi din: mormântul stă, ar. vedea cu ochii că contractul social,. care a îmbătat popbrele, era o.mare rătăcire;“el ar Siriga incă o dată: <Omul e născut liber şi pretutindeni el e în fiare» dar, deşteptat, el ar pune acum tonul 'pe axiomul s&i aruncat în irâcăt: «Cetăţenii, ca să: fie liberi trebue să facă dii ici i i lor de căpetenie, , | in Serviciul public ocupaţiunea 

Intoreându-ne înapoi la J. J. Rou altă alternativă de cât tirania și anarch « Lirania' asigură Supușilor liniştea civilă : dar. cu PE : resbelele Fe embiţiunea liranului le atrage, dacă elicele esse pac (și d BE e elais, un, rege nu irăesce cu puţin), dacă împilările ministe- se fostei d Ca isperare mai mult de cât desbinările-lor? Cu ce irnegea ese eh dacă - însăși acestă liniște e una din miseriile lor? Se Grecii. închis ȘI în lemniţă : 'ajunge acesta ca să ne aflăm acolo bine? recii, nchiși în vizuina Cyelopului, trăiaă acolo liniștiți, așteptând să le 

atul nu sunt ca doi câini după un 
eptul îie-cărui cetățean, căci el nu se 

Sseau, ne mirăm cum el nu vede 
ia. Reamintini îaimâsa sa antitesă: 

- 1). Zoeguevilte, op. cit. 1. vasziri - II | 
Me i ina 4 *2Passim pag. 99 nota 102, 119 199 si 9 
(este e Pi jagina 54—55. Carey, Fundamentele sciânţeă socat” te i : pidoif > 14, pagina 574—577, | - ! -€, iradus în nem= 

  

  

  

Şi 

P
I
C
E
 

TI
E 

I
P
O
T
E
C
A
 

ar
,



7 

vie rendul de a: i înghiţiţi» 1). După descoperirea Soligovernmentului nu 
mai avem motiv să ne ţinem nici de anarchie nici de tiranie. 

| PRETURILE OMULUI, a SI: 

Seligovernmentul e strămutabil în . t6te ţările, nu însă. fără schim= 
bări esenţiale. Imitarea lui tale quale ar fi o păcătuire în contra adevărului 1 

că condiţiunile fundamentale. de viaţă constituţională nu sunt aceleași, la 
noi ca în Englitera sai în: America, a 

Noi nu avem o aristrocaţie' farmiliarisată cu serviciul public şi zel6să 
a'l exercita gratis ca cea engleză - (gentry), şi nici puterea mişcării popu- 
lare nu e la noi desvoltată ca în America de Nord. 

Dar la noi este un alt element influent, care'se - -păte măsura cu . 
„_patriciatul englez ::legişiză. . 

Elementele laice pot: îndeplini î în societatea nâstră tuncţiunile i impar- 
tante a selfgovernmentului, fără pericol pentru binele obştese,:. numai 
sub conducerea legiștilor. 

Jurisdicţiunea de introdus la noi, după modelul Curţii de sesiuni a 
„judecătorilor de pace americani, trebue să Îie „compusă din următârele 

- elemente periodic alese: 1) din proprietarii şi: negustorii: cei. mai impuși, 
cari trebue să servâscă gratis; 2) din proprietari mici. şi "meseriași, cari : 
să conlucreze personal la administrarea afacerilor comune și mijlocind o 
-indemnitate ; . 3) din legiştă salariaţi. Pers6na al6să (proprietar, negustor, 
meseriaș, legist) să fie silită sub pedepsă.. de amendă a primi acestă sarcină, 

| Anglo- americanul a infiltrat; în moravurile americane caracterul moş- 
"tenit-al rasei engleze, el are o pietate nemărginită pentru dreptul: transmis, 
el supune bunul săi simţ bunului simţ al strămoşilor săi. E; din contră, 
treba 'legistului în statul nostru să inoculeze cetăţenilor obiceiuri stabile. 
Acţiunea populară :și o jurisdicţiune administrativă simpatică poporului, 
dati ocasiune cetăţenului să cun6scă însemnătatea formelor, necesitatea 

ordinei, biene-lucerea iubirei, care unesce, în deosebire de ura, care dărâmă. 
| Legistul american are -un aliat. natural în moravurile americane. 

Legistul nostru, din contră, numit prin alegere periodică membru al jurisdic- 
țiunii administrative, n'ar putea să fie piept pasiunii. de partid de cât 

_- sprijinit indirect: de colegii .săi cari decid procesele dintre particulari, 
sprijinit de o magistratură inamovibilă. (este. o cestiune de statistică, până. 
unde se pâte întinde inamovibilitatea în fie-care stat).. 

Sciinţa, în general, trebue: să se sustragă . înriuririi guvernului Şi a 
societăţii şi să le: „domine, Şedla și. justiţia “trebue să planeze drasupra - 

| partidelor, 
Profesorii și magistraţii să. fie bine plătiți, dar să nu aibă voe să _ 

se ocupe cu alt-ceva de cât cu indeplinirea sfintelor: lor datorii. Ori-ce 
“ întreprindere a lor. industrială, ori-ce cumul de funcțiuni, să se considere. 

ca un delict, atrăgând o amendă. Ori-ce român (acţiune populară) să 
aibă dreptul a denunța abaterea. Un tribunal nepărtinitor să pronunţe, 

„represiunea. . - - 
Ocrotirea și libertatea cetățânului nu se găsesc de cât pe aceștă: dale. 

“ Sufragiul universal, parlamentul, întrunirile, salânele (aceste imitări 
ridicule -ale manierei iranceze), nu ne scapă de "captivitatea: egiptenă, de. 
"sclavia . rușinosă. Numai cetăţenul, care a învăţat să se ajuie singur, care - 

  

1) J.J. Ronsseza, “Contract social, Livre I, Ohapitre IW. 

„AL. Degră, vol. IV. ai | | | Pa 6 

a
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“arată pentru cestiunile de amănunt ale dreptului public ) un interes vii, 
care s'a încredinţat participând la regularea acestor cestiuni, că lormele 
sunt o ocrotire pentru individ şi pentru popor, numai cetăţenul ast-fel 
crescut pentru stat represintă în parlament națiunea, iar nu numai județul 
saii localitatea care Pa numit (art. 38 al Constituţiunii), ține sema de conse- 
quenţa depărtată, de trebuinţa depărtată, care vine şi presintă obiecţiuni. 

„„..  Suveranitatea dar a individului e supusă la o mărginire întreită. 
„.» 14, Omul nu trăesce numai pentru dânsul dar și pentru societate; 

2. Omul, fiinţă sociabilă și liberă prin esenţă, nu pâte să renunte 
"la libertatea sa şi ea stă și cade cu obiceiul săii de a se ajuta singur?). 

3. Omul trebue să se supue durabil sciinţei. 
„ + Datoria dar e naturală. Dreptul natural, ideea de drept al omenirii 
periecte e o cestiune a viitorului. 

Nu'mi închipuese că povăţuirile mele vor fi în curând urmate. Numai 
cu minciuni retorice se ajunge într'o clipă la glorie și la onoruri. Adevărul 
e odios şi'și face drum numai după lungi şi înverșunate lupte. Cunoscută 
e vorba lui Shalespeare care sună în traducerea germană: <Die Wahrheit 
ist ein Hund, -der in's Loch muss und hinaus gepeitscht wird, wiihrend 
Madame Schosshiindlein am Feuer stehen und stinken dart». 

II. Codul nostru civil are el de temei mai cu sâmă tipul roman | sau mai cu semă tipul franco-german ? 
SI Oligarchia romană, care era o iormă de stăpânire, servind esen- . țialmente destășurării sciinței dreptului, isbuti să creeze un drept metodic, Consequent, în care individul era coordinat. statului si supus lui numai în cestiuni de disciplină militară. Lucrurile erati asa împărţite : în dreptul privat domnia esclusiv dreptul individului suveran „(fiat justitia, pereat „_Mundus), în dreptul public, din contră, raţiunea de stat (salus reipublice Suprema lex esto). Cea mai înaltă libertate omenescă era aceea a mem- brilor oligarchiei. _ i : 

| I) D-l Zhering atribue regularea cestiunilor de drept ublic di ieY şi crede că numai Tealisarea dreptului privat € lăsată la libera, Racz teii sonelor, private (Kamfums Hecht, edil. 4, pag, 47). Acâsta esteo teorie in usum Delphini. . văscă 2) Aceea ce dice Bluntschli, despre selfgovernment, libertate etc. pâte să ser- Văscă ca armă şi democraţie! şi reacţiunii. Contucrarea personală a poporului la admini rarea afacerilor comune e un lucru fârte bun (Die Politik als TVissenschafi, one au geapina 19 urm.), dar mal bine încă este să lași să te porte de nas un mare acea astat i pitor Cop. cit., cap. Î, pag, 122). Cea mat înaltă libertate imaginabilă este e nestisgit CD edeă, căci ea are de temei. necesar a-tot-puternicia şi progresul ei 
Caută să iotindă” germania aerial, Omenâscă le paeeea pe iului de stat genial, Sp Acâsta ne reamintesce vorba lu! ing: Deca aL es o aga e ae IL Pag. 40 10), 

Zhering : «Dreptul dar nu nu a ; coneze 
, mal în vederea unul caz i 

, L _ concret 
Ă 

conceput în perpetuitatea urmărirey sale, adică în ve ctaa aedorea scopului absirai 
îl î d „ci î derea sc i 3 Iberia “diec) Bate ilie al timpulut, (Y, Thering, veci în echa P uea D3DA 

„Şi o fată măritată după un ofițer i, cauză că are un b orl: «de ce tot.spur adevăruri prusesc, Aşa fiina lucrurile, 
înfl i : » Carl nu pot să placă nici unul facut vrei ca mal giseatr politic, Procedând așa ar câștigat puțin ca advocat, ţi-al 
ride sub nas. Stă, so reda + Insuşi Irochesul, care are pieptul plin de decoraţiuni, “I iasă din pielea sa» > : ura mea să fii aşa cum sunt şi nimeni nu pâte să 

ăiat în armata prusescă 
stai şi gândesc de multe 
partid, nic! une! coteril “ 
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.Un senator roman avea puterea şi libertatea unui rege. Patricianii 
priveau ca. o slintă a lor datorie să se ocrotâscă reciproc în contra nevoei 
şi în contra nedreptăţii. 

Aristocraţia germană a vâcului de mijloc nu cunoscea acâstă asocia- - 
ţiuae şi închezășuire reciprocă. Nobilii feudali găseaii socotâla lor mai 
mult întrun sistem de ostilităţi reciproce. Cheltuielele acestor ostilităţi 
le plăteaii cei slabi, proprietarii cei mici (liberi) de pământuri. Caracterul 
feudalitaţii era predomnirea realităţii asupra personalităţii, a. pământului 
asupra omului. Feudalismul se născu în oposiţiune cu biserica. Posesiunea, 

- latitundiilor se prelăcu din o posesiune pe viaţă în o posesiune ereditară. Prin 
întocmirea îeudalismului. sistemul de epitropisire luă numai o altă formă 1). 

. Cei slabi, ameninţaţi în libertatea lor, se foloseaii de desbinările 
:existente între seniorii feudali, și, ajutaţi când de rege când de cler, se 
asociaii între dânşii, formait corporaţiuni, se stringeaii la un loc ca să 
se ocrotâscă reciproc în contra atacurilor vrășmașe, în contra nevoiei, în 
„contra nedreptăţii. Se ucidea un asociat, comunitatea renduia un r&sbu- 

* .nător, Comunitatea ajuta pe membrii ei iătaiţi să -urmărescă pe Îur şi să”i 
„ia din mână prada. Ea delega din sînul ei juratori (Edeshelier) în cas de 
acusare ridicată în contra unui membru al | corporaţiunii. Ea plătea amendă 
în cas de condamnare 2). - 

Dreptul dar german în forma sa cea mai pertectă, coprindea schema 
"ideală a ocrotire: celor slabă în contra arbitrariului celor puternici. 

Corporaţiunile îmbrăţişeaii la început-pe toţi cetăţenii  orăşănesci. 
“Toţi îără deosebire. participaii la conducerea afacerilor. comune. Cu ere- 
scerea oraşelor se născeai tot mai mari neegalităţi sociale. Unii, mai avuţi, 

- 50. îndeletniceaii cu comerciul mare, alţii, dispunând de mai puţine mijlce, 
-cu.0 meserie 6re-care, ţesătorie, croitorie, îerărie, ele. Așa se forma o 
oligarchie de capitalişti, un „patriciat orășănese. Meseriașii eraii escluşi 
-din corporaţiune. Sarcina cea mai grea/a dărilor apăsa asupra lor. Mese- 
riaşii se ridicară dar contra opresorilor lor. Asociaţiunile meseriașilor, bres- 

-.lele, eraii organisate după modelul vechielor corporaţiuni. Meseriaşii căutaii 
înainte de t6te-să câştige dreptul de a conlucra împreună cu „patricianii 
orășănesci la exercitarea administrațiunii şi a jurisdicțiuniă în aface- 

“zile atingălore de meserii. Biruinţa era pe la sfârșitul secolului XIV 
definitiv în partea meseriașilor. Biruitorii ajunşi o dată la putere, începură 
-şi ei să îie intoleranți. Concurența le era: un spin în ochi. Meseriile se pre- 

. făcea în fideicomise ale unui număr de familii. Ca să devii meşter, trebuia, 
“să fii fiul unui meşter, sai în posesiune de avere, sai să te însori cu fiica 
saii văduva unui meșter. De aceia răsedla calfelor în contra breslelor. 

“ Schema dar de drept germană: «Ideia asociaţiunii celor slabi în lupta 
pentru existenţă şi ideia seligovernmentului» pierdu cu timpul farmecul săi. 
îngropat sub o grămadă. de abusuri. Asociaţiunile libere. degenerară în 

„societăţi perpetue. Ereditatea şi privilegiul luară locul învoirei tutulor. 
Pers6ne privilegiate, incapabile și trindave, erai ocrotite în exploatarea 

„celor slabi şi în contra concurenţei celor capabili. 

  

1) Thomas Buckle,, Istoria civilisajiuniă engleza, tradusă de Arnold „Rug ge - 
„UI, pag „99. 

: Pag 2) Breniano, Das Ardoilsvelhălniss genuăss den deutsche Recht, pag. L5. 

i
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“Tâte privirile se întorceaii dar asupra dreptului roman, care deja 
în' secolul XII se arătă. la; suprafaţă în Germania. In «Schwabenspiegel» 
se recepură regule juridice romane întregi. Universitățile, unde se invața 
la început numai dreptul canonic, incepură să se ocupe de la secolul XY 
încâce şi cu dreptul roman şi dobândiră pentru acest sfirșit pe lângă 
privilegiile lor papale şi privilegii imperiale. Legiştii erai slătuitori căutaţi 
ai statului. Dreptul roman preţuia .în ochii lor mai mult de cât dreptul 
german, fus încertum, cum diceai ei. o o Doctorii totuşi nu se ţineaii strict de corpus Juris. Pentru dânșii 

"avea, -de exemplu, mutualul consimţimânt al părţilor deplină putere de 
- a nasce o obligaţiune. Acest principii era necunoscut dreptului german, 

al. căruia Wadiaţiune avea mare asemănare. cu stipulaţiunea romană, și nici în timpul lui Justinian nu era încă biruitre libertatea deplină (nudum pactum) al părţilor contractante 1). _ - , Legiştii dar căutaii în dreptul român mai cr” s6mă forma abstractă a libertăţii individuale. Libertatea individuală, teoretic isolată de împre- jurările: date, e o născocire îilosofică. -Dreptul roman receput avea dar, putem dice, un caracter metafisic. Dreptul roman idealisat, în acest chip, 

torii recepțiunii- se sileai să mijlocâscă trecerea de la dreptul antic la dreptul natural. Dreptul natural al filosofilor “era din carne germană şi din. sânge german. Idea germană a asociațiunii, teoretic isolată de impre- „jurările date, ideia contractului social, a suveranităţii individului, erai atâtea idealuri abstracte care trăiai pacimie alături cu ideologia roma- niștilor. . . NE A e | 
Acestă direcţiune -a spiretelor nu era numai un vis, căci eu avea însemnătatea unei reacţiuni în contra privilegiilor. La 12 Martie 1776 se înlăturară breslele. Acestă di era o di: 

"muncitâre din Paris. Lucrătorii 
„aurora liberării lor. - . | „Nu e dar de mirare că și romaniștii și germaniștii revendică de o: potrivă revoluţiunea cea mare ca opera lor. Cei dintâi susţin : <Data pecetluirei recepţiunii dreptului roman e Săptămâna de la 20 August, 1789, unde adunarea constituitre din Versailles, vădând. că ignoranţa, uitarea sail despreţuirea - drepturilor Omului e singura causă a nenoro- cirei obstesci şi a corupţiunii stăpânitorilor, a proclamat un fus omnizn hominun comune şi a aşedat un cod d (in un limbagiii analog. 
dreptul positiv. Dreptu 
dreptului antie roman 
materiale ale drepluril 
judidice» 2), | 
pătrunde Pl Mixt produs al căsătoriei i u existența i cruciat: Axiomele sale se adoptară in statele cari datorau ] elor. Ele se codificară in așa numitele Assises de 

servea să umple obiceiurile germane cu un noi. coprins ideul. Promo-.. 

se plimba veseli prin oraș şi salutaii 

<Germenii drepiului natural, die ei, se găsesc în l Positiv resumându-se mai cu 's6mă în sistemele Şi ale dreptului 
Or omului, isvorăsc din aceste două mari figuri 

aa NI 

1) De. Alex. Franken Romanisten «i aG iste 52, | 

DD 4 ] 1 Ro leu un ermanisten, 1882, pag. 2994. 
Reci, e. ge 9P cit., pag. 25—26 și Oito Gierke, Naturrect, und Deutsches 

de s&rbătâre pentru populaţiunea | 

e drept natural», Germaniștii . 

„Berman, urmeză că elementele : 

deilor romane cu ideile germane, 
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J&rusalem, - în Cypru şi în Byzantin sub împărăţia,  latin&scă (venețian 
'şi Îrancezii, 1204—1206), 

„Nu trebue : dar să coniundăm dreptul roman receput, care e 0 cuce- 
rire a.omenirii moderne, cu. dreptul isvorelor romane, asupra -căruia a 
crescut iarba 1): Dreptul “isvârelor romane, abstracţiune făcând de modiii- 
cările ce a suferit dreptul acesta în cursul timpului, e tot'aşa de străin 
epocei n6stre ca şi dreptul ieudal. Feudalismul, care: pironesce posesiunea 
pămentului şi o apără în contra împărţirii şi în. contra -ipotecei, care 
apasă proprietatea cea mică cu sarcini reale, eterne, care preface asociaţi- 
unea. liberă într'o societâte perpetuă, care pune în calea individului îel 
de îel de piedici: monopoluri și privilegii, care ur&sce liberul schimb şi 
“craditul, e. un vrăşmaș nsîmpăcat al dreptului roman receput cu proprie- 
„tatea sa privată nemărginită, cu divisibilitatea sa nelimitată 'a bunurilor, 

- 

cu ipoteca sa care se. stinge prin plată, cu societatea supusă desființării, Ă 
cu proprietatea sa care piera când se cere eșirea din indiviziune. Fie-care 
parte spune: Este vrăşmăşie între seminţia mea și seminţia ta. | 

Dreptul isv6relor romane, dreptul roman * adică exclusiv național, 
particular, !ocal, timpurar, .nu avea nici-odată în vâcul de mijloc sait. 
în timpul modern o. însemnătate practică.. Nu se privea ca receput de cât . 
aceea ce se punea inainte de Glossatori. Quod non est în glossa, non 
este în intindo. Ideile romane se schimbaii sub înriurirea ideilor îilosofice 
ale timpului. Doctorii nu se ţinea strict de Corpus juris. Pothier se 
depărta pas. cu- pas. de isvorele antice în numele echităţii. Din acest punct 
de vedere nu era şi nu este un studiii mai necesar jurisconsultului de cât, : 
dreptul. romaa. Romanii ai civilisat Europa "prin legile lor. Un cap de .- 
operă al spiritului omenesc nu trebue să îie cotat “la bursă ca. să Îie 

-. îolositor, Fanatismul consequenţei logice, de care se acusă Romanii, e un 
.mijloc "eficace de educaţiune juridică, într'un timp unde se jertiesce tot. 
intereselor momentane,. utilității trecătâre 2). - 

Recepţiunea dreptului roman tindea să “contopseă ' într'o unire, 
superi6ră ideele romane. cu principiile germans; Împrejurările fiind puţin - - 
priinci6se desvoltării elementului german, se întâmpla că subt ilitățile romane 
îinăbuşiră. dreptul consuetudinâl. În loc dar de contopire, dualism. Acesta: . 
însă nu ne: îndrituesce să tăgăduim chiar posibilitatea unei transacţiuni 
între dreptul german şi dreptul roman: Conirariul .reese din desvoltarea 
dreptului englez. Dreptul roman nu se bucura de andrea unei recepţiuni “ 

“ formale în 'Englitera. Insemnătatea dreptului englez consta: totuşi toemai 
în-aceea că legiştii englezi aplicaii metoda romană ca să desvolte săminţa 
„ce.se găsia în obiceiurile anglo-saxone 3) (germane). 
„„.. Nu putem dar admite: părerea d-lui Laurent, care dice că transac- 
ţiunea intre maximele romane și ideile germane, de care vorbesce Portalis | 
ca. de un semn caracteristic al codului Napoleon, era în: majoritatea . . 

. casurilor un lucru cu neputinţă. «Autorii codului, observă d-l „Laurent, „ 
“p _ 

a 

1) Oito Gierke; op. cit,-pag. 17 şi. 21; Diatribele d-tur Laurent (Droit civil 
francais, 1, Introduction) în contra dreptului isvârelor romane, sunt forte întemeiate.. . 

- Nu trebue însă să confundăm dreptul isvorelor romane şi dreptul roman receput: 
2) Daurent, Principes de droit civil francais, Introduction, I, No. 28 
3) Gundermăn, Englisches Privatrecht, Vorrede, pag.. AS 

A
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„crescuţi în ţările de drept consuetudinal, deteră precăderea “obiceiurilor, 
Dreptul nostru al persânelor nu mai are nimic de comun cu dreptul , 
roman. Căsătoria, puterea maritală, puterea părintâscă 'şi-ai schimbat. I 
caracterul. Nu mai există apr6pe nici un raport între principiile drep. . : 
tului roman asupra îliaţiunii şi acele ale codului Napoleon. Tutela n6stră 
stă pe temeiuri cu totul altele. Comunitatea legală, regim de drept comun . 
al soţilor, era necunoscută jurisconsulţilor Romei. Sistemul nostru ipotecar 
sa depărțat de tot de maximele romane. Sezina decurge din obiceiuri ; 
formele şi condiţiunile testamentelor sunt luate din ordonanţele regale. 
In aparenţă, teoria obligaţiunilor şi a proprietăţii este încă astă-di aceea 
ce ea a.iost la Romani. În realitate, când intrăm în ămânunte, se găsesc, 

„la fie-care pas, schimbări, din care unele sunt iundamentale. Elementul | 
»„ consuetudinal, adică german, este în definitiv acela care domnesce în 

codul Napoleon» 1). : i 
Nu: tăgăduim realitatea acestor schimbări ale dreptului, dar susţinem 

că ele sunt expresiunea transacţiunei, a contopirei dreptului roman cu 
dreptul german. | i , 

Vădurăm .mai sus că promotorii recepţiunii se inspiraii mai mult. + 
de echitatea naturală de cât de textele romane, Ei se luptaă pentru 
libertatea enonomică a lui. filius-țamilias în contra puterii părintesci, 

- pentru libertatea - voinţei individuale în contra formei restrictive, pentru 
regula romană : consensus facil nuplias în contra formei romano-cano- 
nice a căsătoriei, pentru pactum nudum în contra îndatoririi formale | prin cuvântul solemn. Filiaţiunea modernă se născu prin amestecarea - dreptului roman cu dreptul german. Principiul că acele drepturi ale puterii părintesci care se întind asupra personei copiilor (educaţiunea, 
etc.) se cuvin şi tatălui și mamei, are origina sa în obiceiurile germane. i Acele drepturi ale. puterii părintesci, din contră, care se atribuia după : dreptul roman tatălui asupra averii copiilor lor: (dreptul de folosinţă), se cuvine și -astă-di numai tatălui, 'mama nebucurându-se de. dreptul de folosinţă de cât după mârtea soţului ei. Sezina vâcului de mijloc era resultatul unei combinări organice a dreptului receput cu dreptul german. i Sezina de iapt şi sezina de drept este o. antiteză pe care, este adevărat, |! nu trebue să o contundăm cu antiteza romană: detenlio şi possesio. i “mostenire, arebk Presupune un anume . titlu juridic (judecată, drept de Moştenitozul se, € re mai mare de cât posesiunea romană. în iute se ur . de același ocrotire de care se bucura: răposatul metan. cca sesaneinte lat e , la de ap în lăpănire averea romane cu cele germane Deja te Glas e resultatul contopirii. ideelor | - bare în acest înteles aa ja vechii Glossatori aveai în vedere o schim- eoriei posesiunii. Reforma modernă a teoriei obli- gaţiunilor si a proprietății se î i , 
aa CA A întemeiază d . o ideile germane şi pe d e asemenea nu exclusiv pe | nan€ , reptul german schimbat sub înriurirea ideilor î ue: caeoria Slipulaţiunii în folosul unui al treilea, - conformă mai ' pandeeiei oricare alta echităţii naturale, ne oteră dreptul roman receput, moderne 2). Sistemul modern ipotecar stă în legătură cu pro- 

. 

  

În RN 

1) Zaurent, op. et. loc cit, No. 22, 2) Drept din 1882, Contra i cte în folosul unu al treilea No. 41, 42, 45 şi 41. 

po RE . | 4  



DREPTURILE OMULUI - Ia 87. 

“ gresul economic care a însoţit centralizarea politică a secolelor trecute, . 
care sa îndeplinit după tipul roman. Comunitatea legală ca regim de 
drept comun al soţilor, e de sigur un aşezămint german. Nu ne zimbesce. 
regimul dotal, care e un regim d&răpănat, dar nu putem să ne entusiasmăm 
nici pentru regimul comunităţii. Comunitatea legală a soţilor nu trebue 
să se. deosibescă de societatea ordinară, Nu ne putem împăca cu ideea 
iranco-germană că bărbatul e pleno jure dominus omniutm conquces- 
luum, aceea ce însemneză că el are dreptul a vinde şi a ipoteca imobilele - 
comunităţii îără învoirea iemeti, a risipi chiar averea comună). . 

Adevărul dar este:că autorii codului Napoleon aii dat dreptului 
_consuetudinal franco-german precăderea asupra dreptului roman în tâte 
materiile asupra cărora obiceiurile admiseseră principii ce le eraii proprii : 
autorisarea maritală, servituţile legale ale zidirilor, sucecesiunile, comuni- 
tatea între soţi şi bail d cheptel. Adevărul este apoi că redactorii codului 
Napoleon aii luat de .căluză dreptul, roman (așa cum el'a iost tălmăcit - .. 
şi aplicat de către doctrină şi de către jurisprudenţa parlamentelor) în - 
materiile relative la proprietate, servituţi, altele de cât cele de mai sus, 
obligaţiuni şi convenţiuni, regimul dotal, etc:2), e 

. Comparând 'compilaţiunea napoleonână cu codul nostru civil, ne: 

. încredințăm de îndată că tipul “roman întunecă, în legislaţiunea n6stră, 

7 

pe rivalul s&ă lranco-german. Legiutorul nostru "și-a însușit din dreptul 

consuetudinal îranco-german autorisarea maritală (un principii de valdre 

problematică) și servituţile legale ale zidirilor (necesităţi economice nea- 

„părate ale oraşelor propășinde). Succesiunile, . din contră,. intră, în sis- 

temul legii n6stre, în cadrul ideilor romane. Condiţiunile testamentelor 

sunt luâte din dreptul roman. Condiţiunile imposibile sai nemorale 

cuprinse întrun testament se privesc, cu totă omisiunea art. 900 al 

codului Napoleon, ca nescrise în puterea principiilor tradiţionale romane. : 

Comunitatea legală ca.regim de drept comun al soţilor e necunoscută 

. codului nostru. Dotalitatea e. regimul de drept comun al soților sub stăpâ- 

nirea codului Alexandru loan 1 (v. art. 1223. Non obstat art. 1227 codul 

civil). Legiuitorul nostru, ' departe -de a organisa. regimul separaţiunii 

bunurilor ca regim. de drept comun, vorbesce de separațiunea de bunuri 

“numai sub rubrica «Despre condiţiunea avere: dotale în timpul căsătoriei». 

Locaţiunea & cheplel. (contracius socide) nu se -menţioneză de loc în 

articolele legii nâstre. Codul nostru civil stă, o repetăm, mai mult de cât . 

“codul: Napoleon sub farmecul ideilor romane. Tutela n6stră se apropie de 

cea romană (v. art. 368 codul civil: acţiunea subsidiară adversus magisira- 

tum). Adopţiunea n6stră produce aproximativ efecte identice cu adopţiunea 

romană (adoplio plena). Copilul adoptiv intră în iamilia adoptatorului. .+ 

Tatăl adoptiv are puterea părintescă asupra . adoptatului 3). Vindarea 

    

1 Veqi în privirea acestor amănunte, relative la contopirea dreptului roman * - 

-cu arondat oroare: Frankeu, op. cit., pag. 20—22; Gliick, Pandecten, II, $$ 187 

„şi 138, pag. 257 şi urm.; Gundermann, op. cit., pag. 314; Bluntschli, Deutsches Pri- | 

vatrecht, $ 54, pag. 141 şi urm.; Gierke, op, cit, pag. 31. Vegi şi articolul mei în 

Dreptul din 1819, No. 85, Pacie nuptiale.. Di | 

2) Aubry et Rau, 1, $ 15, pag. 24. 

3). Un confrate m'a însciinţat mai de-ună-d! că a polemizat în comentariul săă 

asupra: adopţiuni!, care va apărea în curând, în contra articolului meă Despre adop- 

N. 

Li
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- lucrului altuia e cârmuită la noi de. principii romane. Ea nu e absolut 
nulă ca în Francia (art. 1599 codul Napoleon), ci.numai resolubilă. Conse- 
quenţa este, între altele, că debânditorul unui imobil, care a plătit pe un 
creditor ipotecar colocat în rang util,.nu pâte exercita nici o acţiune în 

„contra acestui: de pe urmă, de şi a fost evins în urma unei acţiuni în 
revendicare. Acţiunea  Pauliană are la noi, ca în vechia Roma, însemnă- 
tatea unei acţiuni în rescisiune. Ea operâză în dreptul nostru, deosebit de 
dreptul îrancez, ex nunc şi nu ex tunc (v. art. 1235 combinat cu art. 
1398 codul italian). Teoria culpei o înţelgem mai bine cu ajutorul metodei 
romane 1). Codul nostru urmeză, în acord cu tipul roman, în materie de 
succesiune ab înteslato, ordinea naturală a iubirii presupuse a defunctului. 
Legiuitorul nostru n'a reprodus art. 733 al codului Napoleon, care hotă- 
resce că ori-ce succesiune atribuită ascedenților saii colateralilor se 
împarte în două părţi egale: una pentru rudele din linia paternă, cea- 
Valtă pentru rudele din linia maternă (v. -şi art. 746 și 752 Îrancez). . 
Codul Napoleon a. abrogat regula - dreptului îranco-german:  paterna 
palernis, malerna maternis; dar el nu pune în locul ei divisiunea prin 
linie, care are același spirit şi aceiași tendinţă. O rudă, de exemplu, în 
al optulea grad, dar totuşi. de gradul cel mai de aprope în linia sa, culege 
moștenirea, cu t6te că în cea-laltă linie se găsesce o rudă de un grad 
mai apropiat. Principiul paterna paternis, materna naternis presupunea 
în fie-care cas. particular. cercetări costisitore asupra originei bunurilor. 
Divisiunea prin linie înlesnesce- cercetarea, întoemind din tâte bunurile o 
singură masă care se divide egal între cele două linii: se presupune dar că . averea se trage dintr'o linie şi din cea-laltă.: Scopul acestui sistem este de a ține calea de mijloc între conservatismul iranco-german şi egalitatea E anarchică dintre moștenitori, egalitatea, missriei. Sistemul acesta pătimesce de. un viţiii. Colateralii î6rte depărtaţi, necunoscuţi pâte de. defunct, se chiamă să concure pe jumătate cu rudele cele mai apropiate, cu tatăl > Sai cu mumia delunctului. Codul nostru înlătură -răul acesta, căci el admite divisiunea prin linie numai pentru îraţi şi. surori (art. 674 codul civil). Regula dar este: că succesiunea se dă, cu exelusiunea: divisiunii „Prin linie, în fie-care clasă sai ordine, rudelor din gradul de rudenie cel măi apropiat 2). . ae e 

„_“Ținta câtre care alergăm este, fără îndoială, să înlocuim sila legilor 
prin echitate naturală. Rsturnarea radicală ne. îmbrâncesce it CI 

fine, publicat în Dreptul din 1873,-N pectivă nu mi S'a comunicaţ încă, Ii adus câştig printr'o îmboldire roditâre 1 ocasiune, în irecăt, că actele de adopţi la 9 Martie 1879, nu 
ise” i 

către judicaue aa PU unt e ie aormelor prescrise de, codul civil. Legalisarea de Ce et rile > e sin condițiune cerută pentru validitatea acestor acte. olecte are insă o adopţiune simplă? Este ca mat. cable de cât un ziactum succe- 

pare mai bine în. tot casul că lucrarea mea a 
a examen şi combatere. Menţionăm cu acâstă 

împosiluăi SyArticolele. „mele : Actele de ultimă voință, făcute sub o condițiune străine, în Di alin Dreptul No. 45, din 17 Maiă 1884; Vindare de lucruri 
55, din 188; “Teoria culpe,, în Dea, Drephul în d E dreptul, in Dreptul No, 

A ,_ : 384, No. 21,'30, 41 şi 42,: : sizinaa sooo ide, Des Succensions, |, No. 380” urm. VedI şi artisolul mei: Succe- i ( $ i a colateralilor. Divisio în lineas, în Dreptul din 1874, No: 56, 

0. 68, 69, 76, şi 80. Comentariul pus în pers- 

une ale 'locuitorilor sătent (art.: 62 din. legea de . 
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Neapărat dar că trebue-să interogăm istoria ca -să ailăm cari lorme 
învechite s'ar putea închina peirei îără pericol: pentru ; binele obştesc. 

Codul nostru. chiamă pe femei la moștenire după colateraiii gradului al 
12-lea. Dreptul iranco-german era mai echitabil în acestă privire. Maxima 
sa era: Nici un bărbat nu e așa <de. drept moștenitor mortului cum « 
femeia-soţie». .. Se | a 

* Dreptul modern, dice Laurent, e superior dreptului antic ca legis- 
lațiune. Ac6sta este îârte adevărat. Tradiţiunile dreptului, privilegiile 

- claselor domnitâre, nu aă în dilele- n6stre o vis înertie așa de mare ca 
în antichitate. 'Tinărului de bani gata care ar. dice omului de rând: <Ești 
„un miserabil, pl&va societăţii», i s'ar răspunde astă-di fără Irică de ori-cine, 
ca în satira lui Juvenal (VII, 44), tînărului îngâmfat că are casa sa plină 

„de portrete. de strămoşi :: «Să'ţi fie de bine! Să te bucuri lung timp de“ 
gloria de a te scobori din Cecrops. In acestă plebe blestemată totuși vei 
găsi obicinuit persâna al căreia graiii ocrotesce dinaintea justiţiei pe no- 
bilul ignorant; din acâstă canatile ese jurisconsultul care scie să deslege . 
ghiciturile legii ; de aici plecă junii şi vitejii soldaţi să apere patria. Tu, tu 
ești scoboritorul lui Cecrops, iată tot. Ta'mi faci eiectul unui Zlermes pe 
postamentul săă; singurul t&ă avantagiă este că Hermes. este de niarmură; 

_tu;.tu eşti o slaluă care trăesce». - a ae 
Trebue. dar să ne silim să dăm simțulu; dreptului o înriurire mai 

“mare. Până unde însă pâte să mergă împărăţia bunului simţ, a echităţii 
naturale ? Răspunsul la acâstă întrebare nil dă nu. logica subiectivă 

- (Tot capila, tot-sensus), ci tipurile de drept, care -ai căpătat sanc- | 
ţiunea timpului și a experienţei: cel roman și cel german. Viaţa -nu se 

„conduce exclusiv de logică, şi dreptul e expresiunea vieţei. Logica sar 
"preface îără, ajutorul acestor tipuri „ în logism, limbagiul juridic în un 

jargon neînțeles. Ori-cine sar crede -mag, ori-cine ar născoci „0 teorie 

nouă, ori-cine 's'ar î4li că e preotul cultului modern al dreptului. . 
„- Prima impresiune vine pururea de la, iaptele -naturei. Clasilicările + 

sciinţei sunt o anticipare ideală.a spiritului sintetic. , 
De 'unde vine dreptul. de accrescență, teoria specificațiunii, -a 

accesiuniă, a rescisibilității, a divisibililății şi îndivisibililății şi. atâtea 
altele? Intrega geometrie juridică s'a creat sub scutul iormei de stăpânire 

_oligarchică a Romei antice, care era așa de priinci6să desvoltărei: sciinţei 
dreptului, prin intuiţiunea genială “a jurisconsulților -romani deșteptaţi de 
experienţă şi 'crescuţi la sînul sciinţei. O jurisprudenţă dar, ca cea romană, 
care lucreză da' mii de ani, a descoperit tâte formele sai. tipurile fonda- 

- mentele ale dreptului, și mişcarea viitâre a dreptului va trebui să se 
scurgă tâtă înlăuntrul acestor forme, ori cât s'ar. deosebi ea, de altminteri, 
de cea tradiţională!) .- .- 

Tipul dar roman va' merita și în viitor, din punctul de vedere al - 
- “sistemului: și al metodei, precădsrea înaintea tipului iranco-german. 

4 

1) R. Jering, Gesammclte Aufsctze TI, paz. 1 şi urm: | 
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III. Care e deosebirea între drepturile politice (art. 7 al Constituţiunii) 
, „si drepturile omului sau drepturile naturale ? 

„ Comerciul a apropiat pop6rele unele de altele. Federaţiunea . lumii 
totuși va” rămâne încă lung timp un problem cu anevoe de resolvat. 

" ” Deosebirea între naţionali şi străini are şi va avea o mare însem- 
„ nătate practică. Drepturile politice sunt un tărâm reservat cetăţenilor în 

fie-care stat. Aceste drepturi sunt dreptul de a vota în adunările elec- 
torale, eligibilitatea, dreptul de a exercita iuncţiunile de jurat, de a 
îndeplini funcțiuni publice, etc. NE 

Nici un drept privat, din contră, nu trebue scos din comerciii în 
dauna străinilor, căci acesta ar fi contrarii tendinței generale de uni- 
ficare a legislaţiunilor, de întrăţire a pop6relor. a 

„Este cu t6te acestea încă o credinţă îirte r&spândită că puterea 
merge înaintea dreptului, o rătăcire la care sunt a se readuce î6teano- 
maliile internaţionale ca la prima lor causă. 

Ori-cum ar îi, progresul spre mai bine nu se pâte tăgădui. Pre- 
tutindeni se arată un curent internaţional f6rte roditor. Poștele şi tele- 
graiul ai un caracter -universal, Aceiaşi măsură şi greutate se r&spândesce 
peste tot locul. Aceiași monedă universală e cu nerăbdare dorită, așteptată, 
reclamată de toţi. Congresele tingend la unificarea legislaţiunilor continuă neobosit opera lor. “Comerciul cresce. Drumurile de fer, navigaţiunea câş- tigă mereă tărâm. Pop6rele se string la un loc în contra despotismului 
unor state cuceritâre, se luptă pentru liberarea mărilor, revendică marea - ŞI porturile mărei pentru toţi, combat isolarea unor țări, reclamă 'ocero- tirea străinilor. : ” _„ Străinul era, din contră, fără drept în antichitatea grâcă și romană, Nici o Căsătorie nu era posibilă între străini și cetățeni. Contractele între cetățeni și străini erai nule. Străinii şi cetăţenii nu puteaii să moste- nescă unii de la alţii. Strinul nu găsea o ocrotire! de cât 'alegându-și un „Patron, Îaţă cu care intra într'un raport de atârnare 1): Dreptul: ginţilor antic” era. întemeiat pe tractate; NE o „Străinii nu cădea ca atari în sclavie în vâcul de mijloc. Mora- vurile germane restringeaii totuși considerabilmente capacitatea lor juridică. Fie-care familie se privea ca o asociaţiune politică deosebită. * Bunurile comunităţii și mai cu s&mă imobilele alcătuiai, într'o privire, . patrimo- niul comun al familiei. Posesorul unui imobil avea trebuinţă. de. o investi- tură -dată în numele comunităţii. Acestă învestitură alodială îu înlocuită „mai pe. urmă prin învestitura feudală dată de senior saii de rege. Străinul (aa prada dscalităţii ieudale. Străinii aveai să plătescă o capitaţiune 1 o . AA Abe toriei (formtariage) oaie petale adesea chiar pentru încuviințarea căsă- 

Sven pal care mureă pe teritoriul regelui (droit d'abaine, jus alibi notorum). torii scoteati le Iar in acestă privire inriurirea dreptului roman. Doc- conforme cu echitate „uzi cu scmă acele principii romane, cari erai ca model pentga ea, aturală. Cum putea insă, s'ar putea întreba, servi p esvoltarea echităţii: naturale Şi a libertăţii individuale 

1) De Coulauges, La cite antique, ediţiunea 8, pag; 231. Ap. Post, op. cit. 
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dreptul roman, care avea de presupunere sclavia? Doctorii se conduceaii 
“de ideile filosofice ale timpului, de ideile germane, şi 'recepţiunea drep- 
tului roman avea un interes pentru dânșii mai mult în înţelesul gene- 
ralisării ideilor romane, al desființării dinstingerii între Gmeni liberi și . 
sclavi. Imbunătăţirea succesivă a sârtei străinilor -era în mare parte con- 
sequenţa salutară a recepţiunii dreptului roman. ă 

Străinii se bucuraii în cele din urmă în Francia de aceleași drepturi . 
ca naţionalii şi numai succesiunea străină rămase sub stăpânirea vechilor 
idei ieudale. Dar. dreptul de alibinat nu mai era acum aşa de fatal pentru 
străini ca altă dată. Regele culegea, cu esclusiunea ori-cărei alte persâne, . 
bunurile delăsate în Francia, de un străin încetat din viaţă, testat sai 
netestat, numai dacă străinul nu avea copii legitimi şi regnicoli. Mai 
mult încă. Moștenirea, se atribuia copiilor -săi legitimi, fără deosebire 
între regnicoli și străini, dacă copiii residait în Francia. “ 

Legea franceză din 8S—15 Aprilie 1791, dărimă şi acestă ultimă 
barieră. Ea declară pe străini capabili de a moşseni ab intestat, a dispune 
și a primi, cu ori-ce titlu şi în ori-ce chip. ă 

„Calculatârea reacțiune, pe care revoluţiunea o ascundea în sînul 

ei, turnă după'actsta apă în vinul idealismului, căci ea întreprinse să 

întemeieze iarăşi dreptul ginţilor numai pe tractate internaţionale. Art. - 

11 codul Napoleon 'dete sancţiune regimului de reciprocitate diplomatică. 

“La noi era un tărâm mult mai roditor pentru idealurile timpului. 
Numai pericolul economie al invaziunii jidanilor îngreuna lucrul. Depăr- 

tarea tradiţională a semiţilor de la moşiile ţărei apărea în ochii tutulor 

Românilor ca o necesitate neînlăturabilă, reclamtă de interesul conser- 

vării naţionale. a ' ME Ia 

Redactorii codului nostru civil. întemeia dar drepturile străinilor, 

nu pe tractate internaţionale, şi pe legea egală pentru toți, dar cu acestă 

rezervă” importantă: «afară de casurile unde legea ar îi hotărât alt-lel>. 

(art. 11 codul civil). op 
Care erai aceste casuri? Facem abstracţiune mai întâi de izvârele 

romane. Numai acele principii romane, carea îost a nume reproduse 

în legile ţărei sai care aii fost constinţite prin obicei și jurisprudenţă, 

făceau parte din dreptul practic al ţărei.. Lipsesce ori-ce dovadă că pres- 

cripţiunea dreptului roman, după care; străinii şi cetăţenii nu puteai: să 

moștenescă. unii de -la alţii, s'ar îi aplicat vre-odată la noi în ţară. Se 

scie, de altă parte; că la Romani legatarul necapabil da a poseda sait 

dobândi lucrul legat, era în dr&pt a cere valdrea lucrului. Sed si res 

aliena; 'cujus commercium legatarius non habel, ei, cui jus possidendi 

non est, per fideicommisum religualur, pulo sstimationem deberi.. . 

" (Legea 40 Dig, De leg. I, 30). Ai e UE 
Capitulaţiunile coprindeaii prima excepţiune la regula egalităţii de 

„drepturi . private între străini și naționali. Turcii nu aveai voe de a se 

așeza, de a îace comerţ, de a cumpera imobile în ţară. . 

Codul Caragea. apoi opria căsătoria între cetăţeni şi cei de altă 

lege şi îngăduia numai îeţelor de rit chreştinesc cumpărarea de moșii. 

Codul Callimach interdicea de asemenea Armenilor şi Jidovilor de -a 

“pururea de a cumpăra moșii ($ 1430). - .. a 

Legea din 20 August: 1864 avea menirea să iormuleze . sintesa. 

po
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acestor precedente legislative. Acâstă lege dispunea: «Străinii, de ori-ce ri! 
creştinesc, domiciliați în România, vor. avea dreptul de a cumpăra 
proprietăţi imobiliare, sub condiţiune însăde a: se supune la legile pămen- 
tului, și numai pe cât timp şi Românii se vor bucura de asemenea 
drept în ţara lor»..- : - ” : 

Art. 7? al Constituţiunii din 1866, era antitipul politic al incapacității 
civile a străinilor. Numai străinii de rituri creştine, se dicea în acest 
articol, pot dobândi împămeântenirea. : 

Veni apoi anul 1879 și nevoile externe ne siliaii să revizuim acestă 
disposiţiune a pactului nostru fundamental. | - 

Deosebirea între semiţi şi străinii de rit: creștin era un spin în ochii 
diplomaţiei europene. Nu remânea dar de cât să se interdică dobândirea 
de imobile rurale străinilor în general. . :  .. 

Prohibiţiunea pronunțată numai: în contra jidanilor suna .răii la urechia guvernelor strâine, cari, de alt-minteri, sunt aşa de. indulgente 
„Contra mişcării antisemitice în propria lor ţară, a 

Art... 7 $ V. revisuit al Constituţiunii, hotărăsce : | . - «Numai românii sati. cei 'naturalisaţi. români pot dobândi imobile “rurale: în România: - „ e N i «Drepturile până acum câștigate sunt respectate. - » «Convenţiunila internaţionale astă-di existente rămân în vig6re cu. i6te clausele şi termenile coprinse într'însele>.. . - .: Ra _ Trebue să limităm înainte de tote câmpul dificultății; sunt punete asupra cărora t6tă lumea trebue să îie de acorâ. - A * Străinii pot avea; de exemplu, posesiunea unei moşii de 6re-ce _drepturile dobândite remân, după declararea expresă a legiuitorului, neatinse, și de Gre-ce titlul ustrpatorului de imobile rurale nu piere, cum vom vedea, de cât îaţă cu vechiul proprietar sai cu. creditorii și succesorii universali „Sau particulari ai acestuia. Proprietăţile rurale nu sunt dar.scâse din co- merciii pentru străini (res'quarum commercium quis non habel). | „Str&inul nu pâte să dobendâscă imobile rurale. Insemn6ză acesta că el e incapabil să dobândescă jura în re asupra unei mosii (servituți, ipoteci, etc.), saii câ 'arendarea unui imobil rural către un străin e nulă ca lăcută- în lrauda legii ? Nu. Str&inul are dreptul de a contracta. Numai Contractele prin cari sar trece asuprăi un imobil rural, ar cădea sub prohibiţiunea.. legii. Trebue dar ca: el să aibă dreptul de a stipula garanţii accesorii. Prin contractul de locaţiune, de altă parte, se dobândesce folosința iar nu proprietatea. * .. E St a 
a regoilicultatea cea mare încâpe când este să deslegăm ghicitura care Se sum în intrebarea dacă Constituţiunea pronunţă incapacitatea străi- n or de-a dobendi imobile rurale cu ori-ce titlu (universal sai particular) „ȘI IN Ori-ce chip; dacă actul. făcut în. contradicere cu prohibiţiunea constituțională e nul sai: neexistent; dacă. legalmente de un străin de rit crestin sub' nitorii nenaturalisaţi ai dobânditorului, străină se cuvine statului cu titlu de c Lăsăm la o parte tradiţiunea. 

“ Constituţiunea vorbesce de dobândire de imobile rurale, de 6re-ce 
- - 

p legea din 1864, trece la moşte- 
saii dacă din contră, succesiunea 
aducitate (deshsrence).. - 

Lă 

o proprietate rurală dobândită | 
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în n legile âstre anteridre erâ vorba de cumpărare de moșii. Principiile 
dar moderne trebue să ne indice druinul pe care avem să pășim. - 

"Unii merg până a susţine că legile n6stre anteridre ai determinat: 
şi “aplicat în special 'prohibiţiunea privitâre la dobândirea de imobile. - 
rurale, de -ore-ca Constituţiunea enunţă numai, în general, principiul: 
„abstract al prohibiţiunii, aşa că ar urma să aplicăm. tot legea anteridră, 
legile generale. posteridre“ 'nederogând la legile speciale anteridre 1), Dar 
6re uşa să fie? - 

Adevărul este, din contră, că o determinare ' şi aplicare i în. special a 
prohibiţiunii nu se găsesce nici în vechia n6stră legislaţiune nici in Con- 
stituţiune. Codul ' Calimach oprea pe jidani de a pururea de a cumpera: 
moşii de veci. Nici o alta sancţiune sai specificare nu era de zărit în 
acestă legiuire. . 

Nu, alergăm "nică la oraculul “parlamentar. ca să aflăm: soluţiunea: 
ghicitârei. S'a protestat adesea, observă un jurisconsult belgian, în sînul: 
chiar al legislaturei, în contra acestui chip .viţios de interpretare, care con- 

„sistă a pune. o îrasă sati un cuvânt pentru a. se deduce înţelesul, legii 
din opiniuni cu totul personale şi câte-odată din erori 2). Câte-va cuvinte. 
totuşi pentru ilustrarea acestui adevăr. In primul proect se. dicea. că 
străinii pot dobândi imobile rurale numai prin moştenire ab inlestat. 
Proectul posterior al guvernului coprindea : «Străinii nu vor putea dobendi,. 
sub veri-ce tillu ar fi, proprietăţi rurale, ete». Expresiunea: «sub. ori-ce 

“titlu ar fi», dispăru în aprinderea luptei. Raportorul comisiunii delegaților 
” dete asigurarea că acestă trunchiare a textului nu schimbă întru nimic 

- esenţa sati spiritul proectului guvernului.: Doctunentele dar parlamentare . . 

„.
 

"se dărimă unele pe altele. Nu poţi deduce din ele nici o iormulă precisă. 
"Ultimul cuvânt al înţelepciunii parlamentare este Spiritul subiectiv qui [iat 
unde vull. . 

Dacă înlăturăm tradiţiunea şi discuţitinile parlametare, -cesliunea 
"trebue resolvată prin textele „legii. Sunt două texte relative la materie: .. - 
"art, 7 citat” al Constituţiunii, care: „pronunţă în contra străinilor prohibiţi- . 
unea dobândirei de imobile rurale, şi art. 644 “şi 645 codul civil, care 

„specifică chipurile de a dobândi. - 
„Legea -țart.. 644: şi 645 codul -civi]) enumeră patru. mijlâce de 

a dobândi +: -1) succesiunile ab intestat; 2) legatele ; 3) convenţiunile ; 
4) prescripţiunea. _Cele- valte două: (ocupaţiunea, tradiţiunea) , se. referă. la. 
obiecte mişcătâre; E — 

__ Vom examina condiţiunea juridică a străinilor cu privire la fie- câre 

din aceste patru chipuri deosebite de a dobândi. 

- E 4 ., E 

IL Succesiunile ab intestat, e 

 Prohibiţiunea pronunțată în contra străinilor de art. 7 citat, ese din 
căile dreptului comun. Interpretarea dar. trebue să tindă a „opri Ori-ce.. 
depăşire a textului” legii. Excepţiunile, aia îi restrinse în „limitele legi. 

  

1) P. 7, Missir, Dreptul de succesiune: al străinilor la imobilele rurale: în. 
- Romdnia, pag. 117, 

2 Z, Guileri y, Cominentaire teistatir de la loi du 18 Măi 1873, Introdueion, .
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.Generalitatea textului art. 7 $ V al Constituţiunii nu e do cât aparentă, 
«- Bste,. în adevăr, după glăsuirea art. 7 citat, interdisă străinilor, nu 

dobândirea de proprietăţi în general, ci dobândirea de imobile rurale 
(singulz res). Moștenitorul. universal câştigă patrimoniul defunctului în 
universalilalea sa, el represintă: personalitatea lui de cujus, el nu e un 
“Succesor în singulas res. . . 

Moştenitorul revendicând succesiunea nu are să jusțilice de cât că 
e moștenitor. Obiectul desbaterei este numai calilalea sa de moștenitor, 
O calitate nu pâte să fie un drept real. Moștenitoral dobândesce o ubi- 
versalitate de bunuri priatr'un singur act juridic (recunâscerea calităţii 
sale de moștenitor) și nu are trebuință, pentru câştigarea: bunurilor 
«deosebite compunând . universalitatea, de acte de. dobândire deosebite. 
Câştigarea bunurilor particulare, din care se alcătuesce succesiunea, nu 
este de cât efectul, iar nu esenţa și coprinsul dreptului de moştenire”). 

| Acestă deosebire importantă reese și din următârea consideraţiune: 
Tradiţiunea j6că la chipurile particulare de aquisiţiune un rol capital, căci 

„ea singură str&mută posesiunea lucrului (art. 1314 codul civil). Tradiţiunea 
are dar o însemnătate mare în ceea ce privesce dobândirea proprietăţii 

„Prin usucapiune, căci. prescripţiunea aquisitivă e întemeiată pe posesiune. 
Moștenitorul universal, din. contră, nu are trebuință de aprehensiune, de tradiţiune, ca să dobândâscă posesiunea moştenirii. El se bucură de aceiași 
ocrotire de.care se bucura răposatul, în virtutea sezinei sale, înainte chiar de a lua de fapt în stăpânire averea moștenită. Le mort saisit le vit2). „_„ Legea opresce dobândirea de mobile rurale. Moștenitorul nu succede în singulas res, el succede în universum jus. Termenii legii lasă dar o îndoială şi legile prohibitive şi restrictive trebuesc tălmăcite, în cas de dubii, așa ca ele să se reapropie de dreptul comun. ! 

„1. Legatele, . . 
, „In faţa laconismului art. 7 citat al Constituţiunii, va fi util să expunem mai întâi, în puţine cuvinte, care era asupra acestui punct starea. lepisla- țiunii romane,  : Ia d i îi su Legatul unui lucru Străin saii al unui lucru pe care legatarul nul p e stăpâni sai dobândi, nu era nul după principiile dreptului roman. ega arul putea să c6ră val6rea legatului, Voința testatorului era hotărâtâre prosperi viță. Lestatorul putea să îie în asemenea cas — acesta era . l a — inspirat de intențiunea de a însărcin i dea legatarului val6rea lucrului) S pe Mogienitor, Să o te Codul ivapoleon, departe de a sancţiona aceste principii, pronunţă luă altuia, losatnento pppusă teoriei romane: «Dacă testatorul a legat altuia, va îi nul, fie i şti i lucru "i aparţine» (art. 1021). ! că testatorul ar îi Șuut sai nu că Acestă soluţiune, contrarie 

ÎN ne 0 OO 

1) Laurent, Princines PI e - . 1, Ş 6g, ) pa n ni, Principes de droit civil francăis, VII No. 83. Waâchter, Pandecten, 
2) Aubry et Rau, VI, $ 609, nota 14, Corapar. Sa; D | $ 28, lexi și muta 5 ei "Dude, pa not E, 4 Compar Savigny, Das Reclt des Besitzes, 
3) YVindscheid, „Pandecten, NI, 634, nota 7.: ” 

, se vede, tradiţiunilor ţărei nâstre, nu 
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| / 
zimbia autorilor codului nostru civil, căci ei reînviară în art, 906 codul 
civil, maxima romană: «Când testatorul, sciind, a dat legat lucrul altuia, 

„însărcinatul cu acel legat e dator a da saii lucrul în natură saii valdrea 
lui din momentul morţii testatorului>. .. 

Tradiţiunea romană fiind pusă din noi pe tron, neapărat că trebue 
să interpretăm art. 906 citat cu ajutorul textelor romane. Nu reconstruim' 
noi 6re acţiunea pauliană întrebuințând materialul ce ni'l oieră isvârele 
romane? | 

| Art. 906 codul civil vorbesee numai de legatul Zucrului altuia. Trebue 
însă să aplicăm, contorm cu tradiţiunea romană, aceiași regulă și legatului 
unui lucru pe care legatarul e incapabil a'l stăpâni sai dobândi.: Prinei- 
piile sunt aceleași. a i 

II. Contractele. 

Aquisiţiunile cu titlu particular oferă, cu privire la, cestiunea n6stră, 
“cel mai mare interes practic. e 

“Legea din 1864 permitea străinilor da rit ' creştin  aquisiţiunea de 
„moşii, Mulţi străini deveniră, sub scutul acestei legi, proprietari de moșii 
prin cumpărare. Drepturile acestor cumpărători şi drepturile moștenitorilor 

--lor sunt în joc, i i ” | 
“Art, 7_revisuit al Constituţiunii acordă apoi străinilor în general 

dreptul a dobândi împământenirea. Mulţi străini câștigară sub stăpânirea 
acestei legi împământenirea și 'și însușiră prin cumpârare proprietăţi rurale. 

Actele lor de cumpărare sunt fără îndoială neatacabile. Dar naturalisarea 
fiind numai individuală, se întrebă dacă moştenitorii lor nenaturalisață 
sunt sai nu capabili a stăpâni moşia cumpărată de autorul lor. - 

Care e dar sancţiunea prohibiţiunii constituţionale ? 
“Art. 7 $ V al Constituţiunei nu sancţionză expres prohibiţiunea ce 

o pronunţă prin pedâpsa nulităţei saă prin pedpsa că proprietatea rurală 

a străinului are a se confisca de stat. | 
Rămâne dar sancţiunea virtuală. Violarea prohibiţiunii constituţionale 

aduce cu sine nulitatea actelor prin care ea a fost înirintă. Aa 
Care este caracterul nulităţii și cine se pote prevala de densa... 
Avem în fața n6stră o nulitate de ordine publică, o nulitate absolută, 

prohibiţiunea constituţională fiind iondată pe un interes general. Conse- 
quenţa este că ori-ce pers6nă înteresală o pote invoca. Părţile contrac- 
tante, succesorii. şi creditorii lor, iacă persânele interesate care pot cere” 

nulitatea actului. Un interes apreciabil in bani este măsura acţiunilor: și “ 
a excepţiunilor. Un interes moral nu ajunge. RE 

„Statul dar nu are nici un'titlu juridice pe care să pâtă întemeia 

acţiunea în nulitate. i _ A NR a 

- Quid în cas de mârte a cumpărătorului, care a câștigat o proprie- 

tate rurală legalmente sub legea din 1864 sai după art. 7 al Constitu- 

ţiunii, care nu opresce pe Românii naluralisață să dobândescă imobile 

rurale, dar ai cărui moștenitori ai rămas străini? | | 

“” Moştenitorul de naţionalitate străină se pune, presupunem, de fapt 

în stăpânirea” moșiei ce o găsesce în succesiune. El va fi dar, după părerea 

N 

,
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N 
ce o combatem; un posesor îără titlu, un usurpator, un praedo, un moște- 

Statul avea-va el dreptul să revendice succesiunea de la dânsul? | 
Moștenirea străina îi-va ea a statului-cu titlu de caducitate (desherence)? 

"Art, 7 citat nu dice că străinul nu -e capabil a succede și a primi 
-cu-tiilu gratuit. | i 

Suntem dar iarăși reduși la sancţiunea virtuală, care, cum vom vedea, 
e de astă dată absolut neadmisibilă.. . - 

Ne putenă să existe de ce ât o sancţiune virtuală, adică o sancţiune 
întemeiată pe voinţa tăcută a legiuitorului, trebue să cercetăm care e 
motivul. legii. E 

"Tema repetită pe tâte tonurile în sînul Constituantei;'era'că dreptul. 
de proprietate rurală trebue să fie un drept polilic. Insemneză acesta că 
proprietatea rurală aparţine în; primul rend statului? Istoria dreptului 
învaţă fără: îndoială contrariul. 

Posesorul unui imobil avea altă dată, cum vădurăm mai sus, trebuință 
de o învestitură dată -in numele. societăţii. Acâstă învestitură ' alodială 
lăcu loc mai pe urmă învestiturei leudale. dată de senior saii de rege. 
Proprietatea era în aceste condițiuni „un drept al rasei, un drept tretând 

„de la o generaţiune la 'alta,:un 
Basa dreptului întreg de 

tera dreplul ereditar, cu exclusiunea testamentelor, Eficacitatea deplină: 

drept moştenit, un drept politie. 
proprietate era dar şi este încă în Engli- 

a dreptului ereditar presupunea sezina cu bucurarea de iructe. a răposa- 
tului. Seisina facil stipitem. » 

„Investitura fiind un! aşezământ absolut străin iradiţiunilor n6stre și 
moștenirea -ne având , nici-odată la noi un caracter aşa de absolut şi 
exclusiv trebue, să vedem cum sa modificat acestă proprietate leudală' 
sub înriurirea principiilor romane, ca să avem o idee aproximativă despre 

. dreptul politie de proprietate ru 
constituant. - 

rală, ce -'] avea în vedere legiuitotul nostru 

Investitura formală dispăru în cele din urmă: în Englitera. Trebuia prin urmare să se admită, pe | ângă sezina feudală, și o luare. în stăpă- nire a moștenirei cu de la sine putere (entry saă actual Ireehold). Un usurpător, un moștenitor aparent, putea acum să discute tăremul moșteni- torului adevărat. Un conflict an 
ereditară și proprietatea câștigată pe altă cale (purehas6d), de exemplu: prin cumpărare. De la' edictu 
posesiunea imobiliară şi prin cu 
numai dobândirea posesiuni pri 
torul cumpărătorului putea să 
terţiilor ; în contra vechiului pr 
acesta avea jus majus 1), ! 

Proprietatea rurală concepută ca. dre statul are să culgă, cu exclusiunea ori- „Sate în România de un străin încetat di 

  

1) Gundermann, Besitz und 401 — 407, 2097, 

alog se putea. întâmpla între proprietatea 

Quia emptores incâce se putea dobândi 
mperare. După teoria 'sezinei era posibilă 

n cumpcrare, nu și a proprietăţii. Moşteni- 
exercite acţiunea în revendicare în contra 
oprietar. însă el trebuia să sucumbe, căci 

pt politic, implică dar nu că 
cărei. alte persâne moşiile delă- 
n viaţă, testat sai netestat, ci că 

- Bigenthaun în England, pasiv, pas, 159, 162,  
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vechiul. proprietar, 'care avea acestă proprietate. de la strămoșii săi, are 
un jus majus Îaţă cu cumpărătorul și moștenitorii acestuia. 
“Cu ce titlu, în adevăr, ar putea statul să . revendice "succesiunea ? 

În virtutea dreptului îiscal de alibinal (d'aubaine) ? Acest drept era! și 
este absolut străin legislaţiunii ţărei n6stre. Nici textul legii, nici discuţiunile 
parlamentare nu lasă să se nască cea mai mică bănuială că se voia să 
se atribuiască statului un: asemenea drept. a | 

„Statul par putea să revendice succesiunea de la moștenitorul aparent 
de cât în calitatea sa de succesor neregulat (art. 680 codul civil). 

Statul însă nu e chemat la succesiune de cât în lipsă de rude în gradul : 
succesibil. Moștenitorii nenaturalisaţi ai cumpărătorului sunt ei excluşi de * 
la succesiunea în proprietăţile rurale alcătuind averea lâsată de delunet ? 

Negativa e, după mine, certă. E A 7 
>, Codul nostru civil (art. 11) nu îace nici o deosebire între români 
“şi străini. Cu nimic nu.se dovedesce că: mărginirea - dreptului de moșşte- . 

nire a străinilor era ur vechiu obiceiii,.un drept :nescris al țărei. Legisla- 
țiunea. n6stră civilă n'a reprodus articolele 726 și 912. ale -codului:: 
Napoleon, care pronunţă în contra străinilor incapacitatea de a succede. 
și a primi cu titlu gratuit 5. Urmeză că străinii, după legea n6stră civilă, 
Sunt capabili a succede, a dispune şi a primi cu titlu gratuit. - 

“Coprinde 6re art..? $ V al Constituţiunii 'o derogare la acestă regulă ?- 
O derogare - textuală, şi derogarea la dreptul comun trebue să fie . 

expresă şi formală, nu există. e E : 
| În zadar -s'ur dice că oprirea de a dobândi împlică oprirea de a . . 
succede, de a dispune şi primi cu titlu gratuit. Nu ne e permis să ajun- 
gem prin argumente și. analogii la.0- conclusiune contrarie principiilor 
generale, . DE a a Pee PE 

„Faptul chiar. că trebue să recurgem la art. 644 codul civil, ca să. 
pătrundem: înţelesul prohibiţiunii constituţionale, dovedesce că lipsesce 
o derogare literală. -- . . a . _ Su 
| Şi apoi, art. 644 este el așa de decisiv? Nu este el însuși o enigmă? 
Art. 644 coprinde 'o clasiiicare .viţi6să. Principiile şi alte texte positive 
ne silesc săi restiingem sfera de aplicaţiune în materie de moștenire ab 
înlestat, de legate, de: usucapiune.. Cum dar ar putea acest articol să . 
comunice art.'? $ V-al Constituţiunii sancţiunea formală ce “i lipsesce, 

„de 6re-ce el singur dă loc la atâtea controverse şi distingeri? a 
--.» Şi eu ce drept 'şi-ar însuşi statul proprietatea rurală a cumpărătorului. 
încetat . din viaţă, fără a înapoia cel puţin preţul plătit de cumpărător? 

„.. Moștenirea ab intestat e regulată după voința presupusă a detunetului. 
- Dacă dar se recunâsce că legatărul (legatul e voința expresă a deiunctului), 
“care e încapabil .a stăpâni saii dobândi lucrul legat,:e,în drept a cere. 
valdrea lucrului, consequenţa cere neapărat să se admită că și moștenitorul 
ab intestat, care e incapabil a dobândi un lucru aparţinând succesiunii, 

„are dreptul să câră val6rea. lucrului..Caducitatea resultând din incapacitatea 
politică, nu. e de cât o.expropriare și expropriarea nu pâte avea loc îără 

o drâptă şi prealabilă despăgubire (art. 19 al Constituţiunii). 

- „DD. M. Zenide, Despre capacitatea civilă a străinilor în “România, invâcă, 

_ cu totă deosebirea legislaţiunilor, soluţiunea dată de jurisprudența franceză. Veqi pag. 29. 

- Al, Degră, sol. IV. p.
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IV. Usucapiunea. 

" Preseripţiunea, die. unii, nu e-o causă de aquisiţiune; ea e proba 
unei aquisiţiuni anteridre; ea e presumpţiunea 'saii constatarea, admisă 
de lege, îie a unei vîndări sai donaţiuni... , 

Alţii, precum. Marcad€, „susţin, din contră, că usucapiunea e un chip 
de dobândire. Dar, și după acâstă ultimă părere, usucapiunea e de drept 
natural și compete nu. numai străinilor, dar şi morţilor civilmente, cari 
sunt incapabili de a dobândi cu ori-ce chip). , 

Adevărul este că usucapiunea se întemeiază pe posesiune. Posesiunea 
însă e o proprietate presumplivă. Dreptul de posesiune s'a introdus pentru 
a se înlesni titularului dreptului dovedirea proprietăţii sale. Usurpatorul 
se iolosesce și el de acestă înlesnire, dar dreptul de posesiune servesce 
în majoritatea casurilor adevăraţilor proprietari, cari, avend proprietatea 
lucrului de la strămoşi, nu sunț în stare să producă titluri formale de 
proprietate 2). Ma 

„ „Art. 7 eitat. nu opresce pa străini de a dobândi posesiunea imobi- 
lelor, rurale. Străinii dar pot dobândi imobile rurale prin usucapiune. 

Incheiăm aci analisa art. 7 $ V al Constituţiunii. 
Prohibiţiunea constituţională, redusă la acâstă măsură, pierde .carac- 

terul ei odios, | a | 
| Statele nu se pot isola absolut; dar ele ai dreptul şi datoria să 

„ Ocrot6scă asezămintele: naţionale de ori-ce pericol. Belgia se îngrădesce 
în contra congregaţiunilor religi6se, cari ameninţă viitorul acestei țări. 
De ce să nu ne fie permis şi nouă să căutăm să fim stăpâni pe Plevna 
n6stră internă? Exproprierea Polonilor germani e la ordinea dilei. De ce 
dar se cere ca numai noi să rămânem cu braţele în sin iaţă cu relele 
ce ne ameninţă sub col6rea internaţionalităţii ? | 

„Proprietatea rurală este, am putea dice, în tâte ţările, un drept 
politic, în acest înţeles că naţiunile cele înaintate ati o putere mare de "a'și asimila elementele străine şi că aquisitorii de mosii de naţionalitate 
străină sfirșesc toți prin a se identifica cu causa naţională. 

Acest, proces de asimilare e mult mai anevoios în societatea n6stră, căci el se lovesce aici de multe piedici. Statele cele mici nu sunt din nenorocire de cât un obiect de exploatare : pentru statele cele mari, Teoria germană că puterea primâză dreptul, face pâte că străinii la no! nu aă destulă iubire şi devotament pentru ara lor adoptivă, şi, de altă parte, că naţionalii iritaţi cad într'un exclusivism excesiv, - . Amestecul absolut neîndreptăţit al statelor occidentale în aiacerile n6stre: interne va provoc f 
Rusia. RR | 

„_Ni.se insinuâză, să facem tâte concesiunile economice posibile, fără să cerem mai întâi o garanţie că străinii cari vor veni în. țară se vor absorbi în substanța naţională, ȘI nu vor îi ca astă-di un stat în stat. In dorul ce'l avem dea deveni Belgia ul ce „Orientului, să n uităm că extremele se ating, şi că, gresind dru | e ŞI , Ş m urmele Egiptului, ” Su il u am putea lesne. călca pe | | 
1). Marcade, De la prescription, art. 2219 N :2) Ihering, Der Grund des Besitzesschuutzes. 

y 

0. IV, pag. 6. 

a, mă tem, în cele diri urmă, o evoluţiune către - 

 



DREPTURILE OMULUI - „99 

IV. Care este raportul între ârepturile omului şi principiile de : 
„ordine publică? 

- Sociabilitatea e puţin desvoltată la să&ibatici. Lipsind Gmeni i superiori, 
Dimeni nu 'și întrineză polta nemăsurată. Omul primitiv urăsce ori-ce 
schimbare, ori-ce progres. Indiviqii sunt toţi egali, nici unul nu întrece 
pe cel-l'alt. 

Sociabilitatea şi individualitatea prind rădăcină abia când sârta 
armelor începe a zimbi unei ginte cuceritâre, când eroul, care biruesce, 
inspiră tutulor admiraţiune, când disciplina militară, ajutată de magie 
saii de religiune, vine şi întăresce puternic legămintul social. 

Ori-ce progres se rescumpără din nenorocire cu jertie imense. Eroii 
ajung la strălucire şi la putere pe socotela maselor robile. Toţi trag: 
fol6se mutuale, mulţumiri şi plăceri mutuale din acâstă stare de lucruri 
şi nicăeri nu:se vestesce o tendinţă de rupere a. îriului social. Așezăminte 
bune ocrotese comunitatea în contra pericolelor de tot felul, legi înțelepte 
i procură arme mai solide în lupta pentru existenţă. «Slinta ordine, 
strigă poetul, fiică mântuitâre a cerului! care ai adus -de pe câmpii pe 
nesociabilul sălbatic, ai deprins cu obiceiuri mai blânde și ai ţesut cel | 
mai 'scump din legăminte, iubirea patriei 1» 

_ Credinţa dar corespundătâre cu acestă stare de transiţiune este că 
individul, care se urcă la un nivel intelectual superior, merită singur 
numele de om, în oposiţiune -cu masele, cari servesc, ca boii plugului, 
intereselor progresului. 

Eroii, preoţii, filosofii, păşesc ca nisce semi-dei pe pământ. Virtuţile 
lor înalte îndulcese jugul mulţimei. Ei despăgubesc pe cei desmoșteniţi: 
prin o viaţă siintă, prin o activitate neobicinuită pentru binele 'obștesc, 
prin o dărnicie extraordinară. 

Dar moravurile se corup cu timpul. Succesorii eroilor scăpaţi de 
mevoile cari oţelese caracterele, sunt Gmeni răi și vătămători. /ZZeroum 

- filii nozoe. Inţiativa individuală croită pe trupul semi- -deilor nu se cuvine 
epigonilor stricaţi, Motorul individual abătut, amenință existenţa societăţii 

- Individul degenerat își desmoştenesce Îâră milă familia, el iși bate joc de 
- dei, el își risipesce tot avutul şi nu lasă nimic - urmașilor săi, el iși 
„chinuesce  neomenos sclații. 

Statul, ca depositar al tradiţiunilor sfinte ale trecutului, intră atunci 
la mijloc. Ordinea publică se opune ordinei private. Legea hotăresce că 
“estatorul nu pâte să atingă legitima moștenitorilor reservatari, ea, 
“sustrage cele sfinte (sacra) bunului place al individului,. ea pune pe risi- 

“ pitor sub curatelă, etc. - - 
Istoria restringerii succesive a libertăţii individuale, istoria legilor 

restrictive şi de ordine publică e lungă. Ea atinge punctul ei de culmi- 
naţiune în cornpilaţiunea justinianeă Și în codificările moderne întemeiate 
pe cea romană. 

In legislaţiunea justinianeă se găsesc. nu nurăai îorme nenumărate, 
dar şi urme neîndoelnice a imensei neincrederi în organele ce le aplică, 
şi multe percepte cari tind a restringe arbitrariul, 

Viaţa romană. în timpul împăraţilor e, în adevăr, cum observă un 

- Hlosol german, un arbitrar imens şi 0 slăbiciune internă extraordinară 

7
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un stat unde fie-care, sub numele de cetățean, nu e de cât un sclav, 
unde o adevărată ascultare” nu domnesce. In. împărat se întăţişază acest 
arbitrar, acestă slăbiciune, ca un despotism Care se pune mai presus de 
lege (princeps legibus solutus est), la curte, în armată, în biurocraţie, ca 
o r&sc6lă continuă sub iormă de conspirațiuni urici6se şi tainice, în popor 
ca indilerentism pentru interesele cele mai înalte, dar în același timp ca 
lăcomie și sgârcenie în. viaţa privată, din care causă acestă peri6dă 
tocmai are dreptul privat cel mai desvoltat 1). - -- 

Napoleonizii imitară schema imperială antică. Isbânda lor momentană. 
dovedesce că revoluțiunea cea mare a lăsat un gol, -care sa umplut de. 
reacțiune. 

„Revoluţiunea a redeșteptat popârele din somnul lor de mârte, a 
redat societăţii iniţiativa, viaţa, libertatea, a scos'o din cercul turmelor de 
0i, din cercul vieţei “private, a recâștigat t6tă „Cugetarea, tâtă 'simţirea 
cetăţenilor -pentru: activitatea politică; dar-.ea a impins din nenorocire 
spiritele în direcţiunea .nouă a unei idei. abstracte fără coprins. real; ea 
nu s'a presentat cu un plan hotărât pentru reorganisarea societăţii; ea: 
n'a pășit pe urmele revoluţiunii engleze -care, dărâmând cu o mână, a păstrat cu cea-laltă tradiţiunea sfintă a sel/governmentului,. ea a. respins. întreg sistemul vechiului regim. şi nu la înlocuit cu nimic; profeţii ei, în loc. să deducă din planul de organisare a administraţiunii în. Englitera - sai în Americă (din sel/governmenlul englez sai american) idei precise „Pentru rezidirea statului, sai mulțumit cu o' Constituţiune abstractă, cu Constituţiunea împrumutată din Englitera, care, separată de basu ei empirică (de sel/government), nu e de cât o' umbră fară fiinţă. "Statul român a apucat, din nenorocire,. aceiaşi cale falșă.. Adimini- strațiunea a rămas sub Constituţiune aceiaşi ca in trecut. Majoritatea parlamentară care o inriuresce are un caracter tot așa de schimbător şi nestatornic ca ocârmuirile înainte şi sub Regulament. Resultatul e o cen- tralisare fără “plan hotărât, fără sistem, Nici interesele statului, nici acele ale comunei şi ale districtalui, nu pot propăşi sub ast-iel de  condiţiuni., Nicăeri o urmă de jurisprudență administrativă, de: o judecată a cestiu- nilor de. drept public după.un. 

„torii sunt representanţii unei- comune chaotisate Oratorii parlamentari pun înainte când 
învaţă la. şediă,. când ideia răi: înțelesă coIă, ia » Plăsmuită, a descentralisării, căci administraţiunii. actuale “i lipsesce îriul 

crete de aplicațiune a dreptului administrativ și constituţional, ideia precisă a Statului român, a descen-. tralisării române. Demagogul. vorbesce de majestatea statului, de .auto- nomia comunală, de organisarea. magistraturei, ete. ; da'i însă să deslege cea mai mică cestiune practică de amănunt, și el va sta cu gura închisă, ca Tamino în opera lui Mozart. . -. iată - t CoRstituţiunea n6stră care, ca şi cea belgiană Ogiitera, nu va putea, dar 'să prindă rădăcină la NOI în ţară â vom adăoga la zidirea n6stră po basi, eu meutul englez sai american, care singur îi pâte da ÎN oo O 
: A Ă 

1) E. Gans, Das Erhrecht în. zveltgescle ichălicher Entroickelung, L,. pag, 7.8. 

  

sistem de principii precise. Deputaţii, sena-. 
ao! » a unui stat embrionar.. 
ideia de stat abstractă, care se. 

teoretic și consequența, şi nimeni. 

» îşi are 'origina-ei.in;     litică, care 6 lipsită de basă, seligovern-- 
un rez&m. Seligovern-.
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mentul câștigă mereii tărâm până chiar și în Germania lacotnă de cuceriri. 
Contenţiosul administrativ, dice R. Gneist, care se” mişcă astă-di pe tărâmul 
favorel, unde administraţiunea de partid desvoltă înriurile ei demorali- 
sătâre în alegeri, trebue să trâcă în mâinele unei jurisdicţiuni elective 
regulate, care să judece contestaţiunile după lege, în audiență publică, cu. 
iacultatea pentru părţi de a se apăra şi a recurge la o instanţă superidră; 
Controversele, de drept publice nu se vor decide atunci de: puterea cen- 
irală, și descentralisarea' dorită în forma ei. potrivită se va apropia de - 
realisarea ei 1). — 

Ideele engleze se: vor infiltra tot mai adânc în societatea germană. 
Englezii văd în energia cu care Germania a executat serviciul militar 

” obligatoriii pentru toţi, o pasiune soldăţescă și o plecare deosebită pentru 
nelibertate. Aceste concepţiuni engleze se hrănesc continuă de asociaţiunile . 
pentru pace. Să nu se dică că acâsta este o credinţă corespundătore cu 
situaţiunea! particulară a Engliterei, cu geografia sa, cu istoria Stuarţilor 

„.s6i2). Credinţa în posibilitatea îmbunătăţirii naturii omenesci, în posibi= 
_litatea păcii, a iederaţiunii lumei, a înirăţirii universale, e o necesitate 
psichologică, căreia nui putem resista, o apocalipsă a istoriei, în contră - 
căreia” regii şi împărații nu pot isbuti, o religiune îără. de care nu putem: 
trăi. Ne apropiem încet de acestă stare. de. lucruri ideală, fără să avem 
p6te perspectiva” să o realizăm vre-odată . complet. Insăși' realizarea ei 
prin o aproximaţiune infinită, ca în matematică, e pote exclusă. Ori-cum 
fie, înşişi geologii ne proorocese o omenire viit6re mai periectă, şi: viaţa 

. n6stră are trebuinţă de 'un tip ideal ca să nu cadă în braţele disperării 
„pesimiste. Dacă nar. exista. un Dumnedeii, dice Voltaire, ar trebui să'l 
înventăm.. * - _ N e 

e acelaşi în Englitera sai în : America şi in Statele pseudo-constituţionale. 
Ordinea publică şi ordinea privată se acoper in America. Vătămarea 

“: dreptului: public implică în cele mai multe cazuri o: vătămare a 'dreptului 
„privat.. Se pote dar lăsa particularilor să se îngrijâscă (acţiunea populară) 
de a: feri ordinea statului de ori-ce atingere. Călcarea unei legi de ordine 
„publică (a 'unsi: legi constituţionale, politice, administrative) implică ea, 
din: contră, numai un pericol depărtat, fără a'vătăma imediat vre-un 
interes particular? Atunci se intereseză particularii să denunțe abaterea, 
promiţendu-li-se *o parte a amendei. la care se-va osândi autorul inlrac- 

" ţiunii. Așa se ocrotesce interesul societăţii, fără a se restringe libertatea 
individuală. Drepturile omului nu''se strimteză în profitul 'sbirilor statului 

"de epitropisire aduce “cu sine o nenorocire mult mai mare. 
„Nu'mi pot închipui o antitesă -mai isbitâre de. cât aceea care resultă 

- din comparaţia. praeticei anglo-americanilor cu practica franco-germană, 
care s'a înrădăcinât şi la noi. | pi _ 

Statul e. la noi o ficţiune care se. opune individului. Pop6rele s'aii: 
despbicinuit a se ajuta singure și neîncrederea ' reciprocă slăbesce „mult 
iorţa populară, realisarea “binelui se așteptă numai de la stăt. Individul. 

  

1) Rudolf Gneist, Rechisstaat, cap. XI. i | 
" 9) R. Gneist, Selfgoverument, ediţiunea III, $ 91, pag. 533. 
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+. *. Raportul între: drepturile omului si principiile de ordine publică nu, : 

răpitor. Multe rele însoțesc pâte seligovernmentul american, dar sistemul 

A
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rămâne tot-d'a-una dedesupt în lupta cu statul. Statul are organele sale 
particulare pentru ocrotirea intereselor de ordine publică. Procurorul pâte 
lucra din oficii și în materie civilă în casurile anume prevădute de lege, 
anume pentru a cere nulitatea unei căsătorii in cas de bigamie (art. 166 
codul civil) și în casul prevădut de art. 182 codul civil, unde “i aparţine 
chiar acţiunea civilă, Excepţiunile trebuesc restrinse. Procurorul nu pâte 
să intervină din oficiii de cât în ipotesele expres prevădute de lege; 
Incolo el nu are drept să iacă oposiţiune sait apel saii opunere la căsă- 
torie. Precumpănirea statului nu se mărginesce aici. Procesele se judecă 
de legiști prolesionali numiţi de stat, Dreptul e prea complicat și e cu 
neputinţă să se încredinţeze aplicarea lui elementelor populare. Formele 
sunt, numerdse și complicate, şi numai cu ajutorul unei lungi experienţe 
te poţi iamiliarisa cu dânsele. Ideia de stat se pune înainte ca cea mai 

* bună ocrotire a intereselor populare. Invasiunea individului în stat turbură 
i6te condiţiunile sociale. Aceea ce trebue, este o voinţă disciplinată, un 
iriă, o jurisprudenţă uniformă. | Ie 

Activitatea judecătorâscă se înfățişeză din acest punct de vedere ca 
o iuncţiune logică, ca un silogism. Judecătorul nu are de cât rolul unui 
expert technic. Hotărârea e opera legii și nu a magistratului. Judecătorul 
dar nu trebue să se depărteze de litera legii de cât în casuri fârte rare. 
Cestiunile” de drept se resolv a priori ca cestiunile de matematică. Nu trebue lăsat la apreciarea judecătorilor să decidă care legj aparţin drep- tului „public, care dreptului privat. Magistratul nu are dreptul să nu anuleze 
un act sub cuvânt că partea care invâcă nulitatea nu a suferit nici o vătămare, ȘI Că cea-laltă parte este de bună credință. Se admite con- trariul numai în cas de rescisiune. Jfinor non tanquam minor reslilu- endus est sed ianquam lcesus. Autorii țermuresc şi obligaţiunea naturală, deosebind'o de nedefinibila datorie morală | 

Teoria caută dar o definițiune precisă a ordinii publice şi a bunelor moravuri. Ce se înţelege sub ordinea publică ? Dicţionarul Academiei îran- ceze este de faţă care răspunde: Ordinea este întocmirea lucrusilor puse în rangul, la locul lor. Cuvântul <publie» e sinonim cu cuvântul «social», Mi-aduc aminte de o defimţiune anal6gă ce a stabilit:o St. Augustin”: Ordo est parium dispariumgque rerum sua cuique loca dislribuens disposilio. Legea are a face mai cu semă cu persone, nu cu lucruri. Ordinea publică, unea osul ogii, este dar întocmirea persânelor în societate, Ce sunt însă De 1 vuri i egile cari intereseză bunele moravuri sunt acelea cari ' tractezo obiceruri aauiE obiceluri pentru bine şi de a împiedica să se con-. publică răspanta 2 ura răi. ar ce este bine, ce este: răi ? Opiniunea 
publică sovăescei 2 care epocă la acestă... întrebare, Dar opiniunea de cuvi i esea și nu e sigură de judecata ei. Ingeni6sele jocuri Die ale autorilor nu ne ofer dar un criterii sigur. In ceea. ce privesce limba, observă Et inul civili , : - peste tipul sălbatic. ward B. Tylor, tipul civilisat s'a urcat. puţin 

Punctul de vedere istoric ns ăm ce este ordinea publică, O A RN | 
1) Obligatio naturalis este ac orimai Ț 

-] 709 , : eea care ar fi primitâre deoe i ilită (precum datoria de joc), dacă legea n'ar statua contrariul” refusând acţiunea credite alui v 

e mai de îolos de cât logica, ca să - expli i ; 
plic mulţime de legi prohibitive și impe- 

N  
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rative se edictară succesiv din causa sai cu ocasiunea revendicărilor 
sociale. Părţile nu. pot deroga'la aceste legi. Călcarea lor e o atingere a 

“ordinei publice. . PE a - ' 
„Legea nu pâte “să prevadă tâte casurile. De aceea se admite în 

“general că nu se pâte deroga prin acte particulare la legile care intereseză 
ordinea publică şi bunele moravuri (art. 5 codul civil). Pacla quae contra . 
leges constilulionesque vel contra bonos mores fiunt, nullam vim habere, 
îndubilali juris est (L. 6, cod., De paclis). Da 

Legile de ordine publică sunt acelea care înirin6ză abusurile voinței 

individuale mărturisite de istorie. Particularii nu plătesc de bună voie și 

cu dragă inimă dările ce li se impun. Legile dar fiscale aparţin dreptului . 

public. Darea îonciară e în sarcina proprietarului. 'Tocmsla intre proprietar 

şi arendaş nu pâte deroga la lege. În timpuri de corupţiune morală se 

întemplă multe rele, cum ne învaţă istoria, căsătoriile se desiac cu cea 

mai mare uşurinţă, emanciparea copiilor e. resultatul unui pur capricii, 

ginta pune din r&sbunare sub curatelă pe membrii săi pretinși nebuni sait 

risipitori. De aceea se prescriii certe jorme pentru a se preîntâmpina aceste . 

“ abusuri. Căsătoria dar nu se pâte anula prin un compromis. Emanciparea . 

unui minor, interdicţiunea, nu se pot regula prin contract. Experienţa dove- 

desce că o bună justiţie nu se pâte garanta de cât prin o organizare judi- 

ciară rigur6să. Ordinea jurisdicţiunilor nu se pote dar schimba prin Învo- 

irea părţilor. Tradiţiunea istorică ne învaţă în îine că bunele moravuri 

se ocrotesc prin legi penale. Prostituţiunea s'a considerat în tâte timpu- 

rile ca un mare răi social. Toemela dar, prin care o pers6nă ar promite 

a se prostitui pe sine, ar îi nulă, ca iondată pe o, causă . nelicită. 

Legile prohibilive sunt de drept. public. Art. 12 al codului italian 

înlătură în acâstă privire ori-ce. îndoială, căci el hotărăsce : «Neimpiedicat 

de dispoziţiunile articolelor precedente, legile, 'actele și sentințele unei 

“4ări străine și dispozițiunile și convențiunile privale, nu vor putea, în 

nici un caz, deroga la legile prohibitive ale Regatului, care privesc la - 

persâne, la bunuri saii la acte, nici la legile cari se refer întrun chip 

Gre-care la ordinea publică sai la bunele moravuri». . 

Legile, care coprind sancţiunea lormală a nulităţii, sunt legi de 

ordine publică. Legea se servesce şi de alte vorbe de cât de expresiunea 

«nulitate» pentru a declara un act neputernic, anume <nevalabil», <neo- 

- bligatoriii», «fără efect», «nu este permis», «nu pâte>. . . 

, Cât pentru nulităţile concepute cu <nu pote», este de observat că 

“în cazul. prevădut de art. GIL codul civil. care dice -că unul din vecini 

nu pâte .face, fără consimțimentul celuă-bali, ierestră sai deschidere 

întrun zid comun, nu este oprită stipulaţiunea contrarie ; că oprirea 

căsătoriei“ în anul văduviei (art. 210) nu e pusă sub sancţiunea nulităţii, ., 

că legea, care dispune că moștenitorul beneliciar nu pote să înstrâineze 

“fără paza îormelor legale, are: înțelesul că moștenitorul beneiiciar se 

privesce în casul contrarii ca moştenitor pur şi simplu. . | 

„Legile imperative interes6ză și ele ordinea „publică. Numai deiec- 

" “tuositatea legii franceze privitore la ipoteci, pe cari noi am imitat'o0, ne 

silesce să deosebim formalităţile substanţiale de cele regulamentare. . 

_ Legiuitorul italian evită acestă greşală. Art. 1998 al codului italian 

- hotărăsce în adevăr: PE ,
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«Omisiunea în “titlul constituitiv al creanţei sai în cele două bor- 
derouri ale vre-uneia din îndicaţiunile prescrise, sa inesactitudinile coprinse 
într'insele, nu dai loc la mulilatea inscripţiunii de cât în casul când ar 
îi incertitudine absolută asupra pers6nei creditorului sai a debitorului, 
sai asupra aceleia a posesorului bunurilor grevate, când e necesar 
de. a'l indica, sai asupra identităţii fie-căruia din bunuri, saii asupra 
ţilrei creanţei, - a E IN a - 

«In cas de alte omisiuni sai erori, se va putea ordona reetiticarea 
după cererea şi cu cheltuelele creditorului».  - pr 

Principiul dar este că legile imperative sunt. ocrotite prin sanc- 
 țiunea nulităţii, dacă legiuitorul ma edictat o altă pedepsă. Legea cumuleză 
câte-odată, este adevărat, nulitatea și o altă pedepsă (v. art..173 și 175 
codul civil). Acestă excepţiune 'contirmă regula, în - casurile neexceptate. 
Căsătoria lăcută fără actul respectuos nu e nulă, căci legea prevede o 

„altă sancţiune. Ofiţerul de stat: civil, care celebreză căsătoria, de şi nu 
există actul respectuos cerut de lege, e pasibil de amendă (art. 140 codul 
civil). Actele. de stat civil rămân valide, dacă stabilesc iaptul de dovedit, 
cu tote că nu sa observat iormele prescrise, neobservarea formelor-adu- 

“când cu sine o pedâpsă pentru oîiţerul: de. stat civil (art. 50 şi 52 codul 
civil). Transcrierea în registrele de stat. civil-a căsătoriei în casul pre- VEdut de. art. 170 codul Napoleon (art. 152 român), nu e cerută sub 

“"pedepsă de nulitate, execuțiunea acestui articol fiind asigurată în Franţa - prin:0 pedepsă prevădută “în legile asupra înregistrărei 1). In legea nstră de timbru și înregistrare, lipsesce -ăcâstă sancţiune. Art. 101 codul italian - hotărăsce, în acord cu adevăratele principii: «Cetăţenul care a con- iractat căsătorie în: ţară străină trebue, în termen de trei .luni după întârcerea sa in regat, să ijacă să o inscrie în :registrele de stare civilă ale comunei unde el-își. va fi aședat reședința, sub peddpsă de o amendă care va putea ii urcată până la o sută libre». | a Actele contrarii ordinei . publice: sunt câte-odată nu numai nule dar neexislente. Un act este neexistent când nu intrunesce condiţiunile fără de cari el nu se pote concepe. Un .act este neexistent: dacă nu intrunesce elementele de fapt cerute de lege saii de natura lucrurilor și în lipsa cărora nu se pâte pricepe. existenţa sa. Așa, nu pâte să existe 0 convenţiune fără concursul consimţimentului părţilor, sai fără cauză nici o vindare „fără lucru vîndut sau preţ. Actele solemne (căsătoria, adopţiunea, deliberările consiliilor. de familie, 'donaţiunile, testamentele), „Sunt neexistente, dacă le lipsesce forma prescrisă' ad solemnitate. Nulitatea unui act neexistent i ac i nu trebue să îie cerută. Actul neexistent nu dă loc la nici o acţiune. Părţile nu'l pot valida confirmându-l, Nici „ Prescripţiunea nu'l pote valida. Daca dăruitorul, testatorul, ete, nu pot:: Cha) pa, donațiunea sau. testamentul, etc. nule în formă (art. 1168 cod, - CIviD, mo; enitorii or să ie dre ȘI ei opriţi a face acâsta? Ari. 1167 detali otirăsce că moștenitorii şi- representanţii donalorului aă. nu în ica. Acestă disposiţiune coprinde ea o excepţiune, care nde pe calea analogiei ? Jurisprudența şi doctrina aplică: teoria 
1z0n, ia imdscheid, Die Ungiiltigkeit der Bechisgeschăfte nach, dem code Napo- 
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art. 1167 citat și celor-l'alte acte solemne. D-l Laurent susţine contrariul. 
Codul italian (art. 1311) aplică acestă teorie numai donaţiunilor și testa- 
mmentelor. e NR DI e 

- Procedura civilă a simplificat considerabilmente sistemul nulităţilor. 
„Un act de procedură se. declară nul numai: 1) dacă actul e făcut | - 

de un magistrat sai ofițer judecătoresc necompetent; 2) dacă călcarea 
iormei a causat părţii care o invâcă o vătămare, pe care nu o..pâte . 
repara de cât anulând actul; 8) dacă nulitatea actului e formal pronunţată 
de lege (art. 755 proc. civilă).  . i , 

Legea, care coprinde sancţiunea formală: a nulităţii, intereseză de - 
sigur în gradul cel mai înalt ordinea publică.. Judecătorul totuşi o pâte 
pronunţa numai-după cererea părţii în îavârea -căreia legea a. admis'o 

“sai care ar avea interes ao opune, afară de casul de lipsă (v. art. 
736 combinat cu art. 152 -procedura civilă. Compar, art. 746. proce- 
dura geneveză), m a | Da 

Ministerul publice p6te invoca de oficiii o nulitate în (6te casurile 
când este obligat de lege a lua conclusiuni ca parte principală, adică în 
casurile speciale de ordine publică anume prevădute de lege (art. 736. 
„procedura civilă, combinat cu art. 166 şi 182 codul civil). 

Procedura civilă se apropie în acâstă materie mai mult de adevă- 
ratele principii de cât dreptul material. Timpul nostru tinde 'la simpli- 

--. ficarea perfectă a legilor, a iormelor, a procedură... RI 
“Nu trebue să exagerăm ideia de stat, să facem omagii. unui for- 
malism sec, să pornim de la presupunerea că iniţiativa individuală e un 
.principiii, de anarchie, - | o ME 

, Statul există pentru 'binele individului. Ce este gloria şi mărirea 
statului, dacă lipsesce lericirea individului ?.  - | Na 

Ideia de ordine împinsă la extrem Îaţă de -nesupunerea, insubordi-.. 
națiunea individului. Este o luptă pe viaţă şi morte între societate și stat. 
Tipul sălbatic declară răsboiii tipului civilisat. e 

Acâstă coniusiune generală. s'ar resolva în armonie numai dacă am | 
înţărea societatea de la politica cea mare, care o ameţesce și o turbură, 
“numai dacă  legiştii noştri s'ar hotărâ să se ocupe, în concurs cu ele- 
mentele populare, mai cu semă cu cestiunile de amănunt în i6te ramu- 
rele activităţii sociale. .. : . - a | - 

Talentele, cari prisosesc la noi, ar avea să muncâscă. mai mult pe 
acestă cale, dar'ele ar lua în schimbul gloriei lor teatrale de astă-di, care 
nu însemneză. nimic, gloria reală, de care se bucură întemeietorii liber- 

tăților unei ţări. -- i - , ge 
"- Politica s6că ispitesce numai talentele mediocre. Este mult mai uşor 

să vorbesci saii să scrii papagalesce despre politica cea mare europenă, 
despre. însemnătatea - diplomaţiei, despre -equilibrul „european, de cât să . 

"resolvi bine şi exact una din multele dificultăţi spin6se ce le presintă: 

pete Ul aparţine individualismului. Omenirea periectă nu va mai - 

' deosebi: între ordinea publică și ordinea privată. . - - - , 
D-l Herbert Spencer, excelentul sociolog şi. naturalist, se exprimă 

ză : E PR ze cata 
Pee e doală, în cursul faselor militante -ale evoluţiunii soșiale,
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viaţa societăţilor, ca aceea a individilor, atârnă mult şi mai cu s6mă p6te 

de puterea lor ofensivă și defensivă şi în cursul acestor Îase. societăţile, 

al căror aparat regulator este cel mai centralisat, pot să se servâscă cu 

cea inai mare eficacitate de acâstă putere şi sunt ast-iel superidre din 

punctul de vedere al trebuințelor timpurare. Aceste. trebuințe totuşi nu 

sunt de cât timpurare. Formaţiunea de agregate sociale mai vaste, pro- 

gresel industrialismului” și scăderea militarismului, aduc cu sine încatul 

cu încetul o stare de lucruri unde viaţa societăţilor nu mai atârnă mai 
cu sâmă de puterea lor ofensivă sati defensivă, ci cu deosebire de forțele 
cari le iîac capabile de a se ţine în pici6re în mijlocul: concurenţei indu- 

striale. Ast-iel că, din punctul de vedere al acestor trebuințe ultime, 

societăţile se ridică în proporţiunea evoluţiunii aparatului lor industrial: 
şi nu în proporțiune cu evoluțiunea militarismului. Tipul industrial e 
superior, de Gre-ce'el asigură mai bine prosperitatea individului de cât 
tipul militant 1). (Dreptul, 1886)... 

zi d 
- 

DN 

| 1) H. Spencer, Sociologie, II, Apendice, ÎN a ' 

N 

 



Expulsarea străinilor şi: principiul naţionalităţii 
în forma sa cea mai perfectă. 

Ă 2 

J'ai do la peine ă croire qu'il fut dâsirablo pour 
„le monde entier de perdre toute couleur nationale, 

_ - : .... toute originalită de sentiments ct d'esprit.... La 
. nature, qui n'a pas voulu que deux feuilles se 

xessemblassent, a mis encore plus de diversits 
” dans les Ames; et limitation est une espăce de 

. mort, qaisqu'elle deponilte chacun de son existence 
Ă , naturelle. 

De Stasi, Corinne, Livre VII, Chap..1. 

Părerea susținută de unii că: raportul dintre state nu are în general 

“-nimie de comun cu principiul naţionalităţii, pornesce mai mult de la 

consideraţiunea de fapt că obiectul dreptului ginţilor -e garantarea exis- 

tenţei statelor iar nu pregătirea disoluţiunii şi a prefacerii lor, de cât de la 

principiile” inerente raporturilor. internaţionale. 
Experienţa tutulor timpurilor dovedesce că ideia naţionalităţii premerge 

ideei internaţionalităţii şi faptele presentului întăresc adevrul că rădăcina 

rivalităţilor dintre naţiuni, nu se pâte smulge iără jertie mari, pentru cari 

nu există încă destulă disposiţiune în lume. -..  - 
In contra ideei legitimităţii acreditată după răsturnarea lui Napoleon 

I, se ridică principiul naționalităţii, care deduce principiile de urmat din 

voinţa popsrelor şi ţintesce. la regularea şi preiacerea raporturilor dintre - 

state, după comunitatea lor naturală. Grecia, Belgia, România, Serbia 

datoresc principiului naţionalităţii renascerea și neatârnarea lor, Italia, . 

Germania, unirea lor. . 5 a 

„Pe scena istoriei se arată mai întâi societăţile militante, pe cari nevoia 

le-a unit şi din:a cărora cooperaţiune silită și milităresce organisată isvo- 

răsce o naţiune unită, care vorbesce aceiași limbă, are aceleaşi obiceiuri, 

se conduce de aceleaşi idealuri morale şi religi6se. Natura nu se. ser- 

__vesca de' ur singur lip ca să atingă scopurile ei, diversitatea e o condiţiune 

esenţială a progresului, tot ce este natural este variat. . 

“Naţiunile, la început la cuțite, se apropie cu timpil unele de altele.” 

[deia că omul ca atare trebue să se bucure de drepturi şi nu numai cetă- 

ţ6nul, idee. care preţuesce mai mult de cât tdte triumturile industriei, idee 

“pe care justiţia şi necesitatea raporturilor internaţionale ne-o impun, nu era 

-. eunoscută lumei antice. Trebuia să. aparţii unei ginte să îii îngenuus, ca 

să ai drepturi, să fii ocrotit. Cine se găsia în afară de ginte (ex gens) era 

“fără drepturi: exirariurs est, qui exlra focum, sacramentum, jusque sil. 

Romanii agmiteaii că 6menii sunt născuţi liberi, dar ei adăogai: să cun 

gente aliqua neque amiciliam neque hospilium negue foedus amicitiae 

causa factum habemus, hi quidem hostes non sunt, quod aulem ea 

2
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noslro ad eos pervenerii, îlloru fil et liber homo nosler ab eis caplus 
servus fit eorum. Idemque est, si, ab illis ad nos aliquid perveniat 
(L. 5 $ 2 Dig, 49, 15). Strâinul dar era lipsit de drepturi şi de ocrotire: 
se robea, se vindea ca rob, se ucidea, nu putea să dobendescă o proprie: 
tate, să incheie contracte, nu avea” cunubiul, 'nu se bucura de drepturi 

„ereditare. Străinii nu puteai dobândi o ocrotire de cât prin bună învoire : cei | 
călători prin lospicium, cei residenţi prin patronat. Acestă ocrotire era 
o ocrotire de curată îngăduinţă şi nici cum generătore de drepturi; dar 
ori-ce. călcare a :ocrotirei promise eta biciuită de religiune' şi de -morală. 
In officiis apud majores ila observatum. est: primum tulelae, deinde 
hospili, tum cognato, poslea affini (Gellius, V, 13,85). i 

Moravurile romane. decădură cu timpul, relele însoţind comerciul 
lipsit de un sbor. ideal (luxul - nesănătos,. viţiile, crime!'e) daveniră dia ce 

„în ce mai periculâse, corupțiunea, desiriul, anarchia' nu mai aveai nici 
un. hotar. ' Cesarii restatorniciră ordinea sdruncinată, .realțară gloria şi 

“strălucirea Romei, dar, ireligiositatea. crescând, nu mai era posibilă rein- 
iGrcerea la simplicitatea bărbatescă a str&moşilor. Luxul Romei imperiale 
(băile imense, coliseul, obeliscurile aduse din Egypt, gimnasticele, fontânele, 
propileele, templele, atelierele, apeducele, etc.) nu era în stare să înlo- 
cuiască libertatea pierdută, demnitatea jeriiită, energia individuală înăbușită, 
Juvenal se “plângea că -cei avuţi, în loc să 'protâgă pe 6menii de litere, se ruin6ză în iantasii costisitâre, 'zidesc vile și portice, cheltuesc averea lor cu femei la modă sati întreţin la dânșii lei domesticiţi, ca: și când a | hrăni pe_un leii, ar costa mai puţin de cât a hrăni pe un poet. Marele satiric își bătea dar joe de acei cari aii stabilit domiciliul lor pe o corabie, cari lac să fie sguduiţi neincetat de vântul nordului şi al sudului,:ca să „aducă de I6rte departe o marfă putur6să. Acusările se îndreptară fără cuvânt în contra  comereiului împreunător și împăciuitor de popâre şi se aștepta un viitor mai. bun de la isolarea . naţională şi nu de la însănă- toșirea atmoșterei morale. Romanii dar, cari aveai de altminteri. geniul dreptului și al legislaţiunii, nu isbutiră. nici-odată -să descopere principiul prin sine însuși evident, că omul ca atare e liber, că omul fără deosebire de cetăţean și străin are drepturi, cari se nasc cu dânsul. | | Străinii nu eraii intr'o stare mai bună nici în vecul de mijloc. Sir&inul era fără: drept Şi lără pace,. neailându-se în comunitatea de drept şi sub Serotirea vărbaților. liberi. Dar mărginirea , acestei. rigori sub  înriurirea dare tă îa.0 icelu ui ospitalităţii, nu putea să nu vie. Negustorii se_așe- străinilor călători gelui, puteai să invâce ajutorul-tribunalelor, Se proriitea duit). Insacă Arp ȘI ocrotirea regelui: şi un salv-eonduct (saui-con-. 
nu &ta exclusă Mea, lurabilă a străinilor. sub . privigherea polițienescă Frideric ÎI și “rapa eDirea unui strein aparţinea Stăpânului locului; dar rigora totusi ap u ermaniei, desființă (1220) acestă. regulă 1). Vechea Ș arătă intr'acesta că, ocrotirea fiind totul în acele timpuri, străinul, care nu tăcea parte dintr'o comuni i âri ] Lo nui munitate ocrotit6re, atârn ul plac al stăpânului teritoriului, iu Si „ana de bun „ Recundscerea drepturilor omului, 

. —: i | 1) Străinii plăteaă în unel ier' 
ocrotizăă egala. p „Anele părți. ale Franciel'o ca 

dărimarea. vechiului regim de ocro- 

[ pitaţiune (chevage) pentru adesea chiar pentru autorisarea de a -se. căsato ; € . "5 ) pen a 
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tire precarie, de fav6rea revocabilă, e o anticipare ideală a revoluţiuniă 
celei mari, produsul unui lung proces istoric. Ma ! 

Revoluţiunea n'a realisat idealul, dar ea ne-a silit să avem ochii 
pururea aţinliţi asupra idealului. Ideia periectibilităţii omenirei s'a înrădă- 
cinat ia consequenţă adânc în inimile: Gmenilor, a devenit un motor al. - 

“sufletului şi al geniului. omenesc, a cărui activitate roditâre nu: va încetă. 
nici-odată.. - E _- | De 

Natură .desdumnedeită, -dic 'pesimiştii, se supune ca o r6bă legii 
gravitațiunii şi cugetarea lipsită de aci 'nainte de entusiasm, ne desgustă. 
de viaţă. Ac6stă concepţiune e..ialsă.. Descoperirile cele mari în mecanică, 
"progresul sciinţelor exacte, departe de a resturna idealurile, le-a - întărit, 
le-a inobilit. . | . Me N 

- Darwin şi alţi mari - naturalişti hrănesc în adevăr o credinţă. în: 
_Dumnedei, care nu e mai puţin. ardătâre de- cât aceea a primilor. 

. 

. „. Martie 1874 asupra estradicţiunii delicuenţilor. : 

- bănuială ori-când, prin simplă măsură poliţienscă. *.. 

creştini. Ireligiositatea se încuibză p6te în păturile superidre, dar biserica 
şi masele șe sprijinesc reciproc, apărătorii drepturilor omului nu amuţesc, 
biserica şi statul se întrec intr'o nobilă emulaţiune să- imbunătăţâscă 
s6rta omului celui mic, concepţiunea. pesimistă că miseria mulţimii nu 
are alt leac” de cât reducerea numărului: copiilor, nu câştigă tărâm, 
sociologii şi economiștii (H. Spencer, Stuart. Mill, Adolph Wagner, Henry ” 
George) fac din ce în ce mai evident adevărul că sârta numărului celui : 
mare se pâte esenţial și durabil îndrepta, schimbându-se legile reiative 
la renta pământului, şi ideia că omul ca-atare, fără deosebire de cetățean 
sau str&in, e liber 'şi are drepturi cari se nasc cu dânsul, apare în acâstă 
“atmosteră intelectuală ca: o descoperire mai mare incă: de cât aceea .că 
pământul se mișcă în giurul s6relui. 

]deia că drepturile străinilor trebue să fie garantate ca acelea ale: 
cetăţenilor, a primit o sancţiune formală în art. 128 al Constituţiunii 

- Belgiei,- care hotărăsce: <Ori-ce -străin care se găsesce pe teritoriul Belgiei. 
se bucură. de -protecţiunea acordată” persânelor şi bunurilor, sub reserva 
excepţiunilor stabilite de lege»... Legiuitorul belgian a stabilit excepţiuni 
de la acestă regulă, prin legea din 17 lulie 1865; modificată prin alte. 
legi posteri6re, şi relativă la expulsarea . străinilor şi. prin legea din 15 

| Aşa se. concepe: lucrul în tâte statele civilisate, cari primesc pe: 
străini pe: teritoriul lor, le-acordă libertatea: cultului, libertatea individuală, .. 
chiar exerciţiul meseriilor, sub .reserva însă de a-i exclude in caz de: . 

2 / 

- “ Drepturile dar tondamentale sunt: de o potrivă. garantate şi cetă- 
ţenilor şi. străinilor, cu. deosebire numai că garantarea concedată străi-- 

nilor, are un caracter revocabil: Acestă disonanţă în concertul naţiunilor, . 

e impusă de . împregiurări şi Statele. cele liberale -se încercă 'a le acoperi, 

stabilind: regimul excepţional .în contra străinilor, numai pentru un timp: 

Dă hotărât, ca .să arate printr'acesta că e vorba de o abatere de la raţiunea: 

dreptului, causată prin necesitatea momentului. In Englitera şi în Statele-, 

Unite trebue să -mijlocâscă, o lege de decretat pentru un timp hotărât, 

pe temeiul căreia organele administraţiunii ai a pronunța exclusiunea., 

str&inului, dacă există presupunerile âșa numitului alien ac. sa. 

“Art. IL. al -Constituţiunii n6ştre, corespundâtor cu art. 128 al. 
- 7



„110 i „ALEXANDRU DEGRE 

pactului fundamental belgian, hotăresce: «Toţi străinii aflători pa pământul 
"României se bucură de' protecţiunea dată de legi persnelor şi averilor 
în general», iără să adaoge (adaos care se găsesce în art. 128 belgian): 
«sub reserva excepţiunilor - stabilite de lege».-Reserva de care e vorba 
e totuşi subinţelesă, fiind necesară pentru garantarea siguranţei interidre 
și exteridre'a statului nostru, și dânsa fiind implicit recunoscută prin 

“art. 7 al Constituţiunii, care restrânge regula coprinsă în art. 11. 
Constituţiunea ' dar nu ne opresce să stabilim excepţiuni. Legea 

n6stră asupra străinilor din 7 Aprilie 1881 reproduce legile excepţionale 
belgiane, cu deosebire, între altele, că dânsa nu e mărginită la un timp 
determinat. Importă să studiăm acâstă lege, să precisăm însemnătatea 
jie-cărui articol coprins într'insa, să cercetăm dacă dânsa are trebuință 
de revisuire, să arătăm cari sunt lacunele de împlinit, adaosele de făcut. 

_ Legea asupra -străinilor tratâză ' de expulsarea străinilor şedători 
sai domiciliaţi în -România. Inainte de a.ne ocupa cu acâstă materie, 

- va îi pâte util să'cun6scem care este procedura de urmat jaţă .cu străinii 
din noă veniţi în ţară. | 

> In trecut domneaii în acâstă privinţă în ţară la noi regule anal6ge 
cu acele urmate în statele occidentale. Str&inul era fără. drepturi în lipsă 
de o învoire deosebită sai de ur tractat internaţional. Acâsta răsare, 

intre altele, din tractatul din 1459 dintre Ștefan, Domn al Moldovei, şi 
Casimir, regele Poloniei, tractat care stipulăză : «că ori-ce riegustori să „pOtă trece prin ţările Moldovei, să zăbovâscă si să-și desiacă negoțurile 
lor, după ce vor îi plătit taxele cuviinciăse». | Sa 
N Codul Calimach părăsesce sistemul acesta, căci dânsul hotărăsce 

„(8 45): <Sirăinii se împărtășesc de obsce de asemenea politicesci (civile) 
drituri ca și pământenii (adică ei pot câștiga prin neguţătorii, prin tocmele, 
dăruiri ȘI altele, pot cere driturile lor prin judecată), alară numai dacă 
pentru câștigarea vre-unui drit cere trebuința ca să fie străinul în rindul 
pămentenilor saii să fie de o credinţă, precum : la legiuita cumpărare de „moșii, la câştigare de cinuri şi cele-lalte». . 

repiul nostru astă-di în vigâre menţine a tradiți ional se depărteză de tipul ina seea (v. art 11 i 720“ cod a loc, ete I“urmeză obicinuit, si. dee] e SI /0 Code NapO con), pe „Care de aceleași dreptu 7 î joc ară că străinii se bucură în deobsce în România 
zile undaă „civile de cari 'se bucură şi. Românii, alară de casu- 
Tie unde legea ar fi hotărât alt-lel (art. 11 codul civil Î d italian). Singura deosebire ş . COdui civil, coniorm art. » 

sub acest raport între dreptul nostru actual si . . Sr 2 Siteiai feb „este i art 7 al Constituţiunii n6stre revisuite opresce. 
rurale în România 1), eosebire de religiune, de a dobandi imobil Sirăi i 

ile 
cetațet or Cotele admis a se bucura de t6te drepturile civile atribuite ecadenilor. « taţen român (făranul) „nu mai e lipit pământului ca În 
mai bine 2) Acei eimba reşedinţa, el se pote aşeda ori-unde i convine 2) aşi ibertate: de a se mişca, de a se aședa unde "| poră- . 

. ” 
” - Ă i 

” 1) Acestă oprire există i L-AI în stai | 
, 1 astă- . i 

desbalezile Heichstagului cermâa: din Însă în, anulu alele Americet de No Ii 
însoțesi a sud IbEntat aEner, ilustru! socialist de catedră,. arată: inconvenientele ce | e mişcare (Preiziigigheit). Societatea lăsată la propria elini- 

LD '
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ţuesce interesul săi o are şi străinul, care pâte să intre nesupărat 'pe 
teritoriul nostru, să exercite liber comerciul (alară de acela de. băuturi 
spirtâse în sate) şi ori-ce meserie, se bucură de libertatea - cultului, de 
libertatea individuală, şi pâte dobândi domiciliul săii real în ţară. 

Dar aceea ce se permite străinilor oneşti, se reîusă cu drept cuvânt” 
străinilor suspecți. Străinul din noii venit în ţară e dator în termen de 
dece ile de la sosire să obţină o carte de liberă petrecere pentru timpul . 

cât va arăta .că voesce să stea sati să. călătorescă prin ţară (art. 6 Legea 

asupra străinilor). Biletul de liberă petrecere nu se pâte libera de cât în 

virtutea unui pasport. Nu sunt ţinuţi a scâte bilete de liberă petrecere 

călătorii a căror petrecere în ţară are să fie mai scurtă de cât pe un... 

termen de trei-qeci ile, în care cas învoirea de petrecere se constată 

prin visa pusă pe pasport. In comunele rurale şi în târgurile unde nu - 

sunt poliţai; primarii sunt datori să expulseze din comună pe ori-ce străin, 

care nu are un bilet de liberă petrecere -saii pasport vizat sait care are 

un bilet al cărui termen a expirat. (V. art.-1, 3 alin. VIII,-şi Gal Regu- 

lamentului din 31 Octombrie 1881 pântru bilete de liberă petrecere în 

România), Biletele. de liberă petrecere se daii, dacă străinul din noi venit 

voesce să se stabilâscă în ţară, pe un termen scurt și așa calculat ca 

să se pâtă culege înainte de' expirarea lui în ţara al căreia supus e 

străinul lămuririle necesare asupra purtării sale şi să se hotărască în 

cunoscinţă de causă dacă trebue să se admită aședarea în ţară a străi- 

nului sati dacă dânsul trebue să fie recondus la hotar. Biletul de liberă 

„petrecere se pâte reiusa str&inului non-resident, care nu: justilică 'că are 

mijl6ce îndestule de existență. Guvernul decide dacă străinul reșâde, adică 

dacă dânsul are un aședământ în. România. - 

Regulamentul din 31 Octombrie 1881 pentru bilete de liberă petre- 

cere în România, ale căruia disposiţiuni sai reprodus acum, S'aii edictat, 

“în virtutea art, 6 al legii asupra străinilor din 7 Aprilie 1881, care dice: 

«Un regulament de administraţiune publică va determina procedura de 

urmat pentru aplicaţiunea - practică a acestei disposiţiuni» (adică a dis- 

posiţiunii „privind biletele de liberă petrecere). După ce am luat cunoscinţă 

- de coprinsul regulamentului care organisză procedura de urmat îaţă cu 

străinii din noii veniţi în ţară, rămâne să ne ocupăm cu legea asupra 

străinilor, care prevede şi regul&ză expulsarea străinilor şedători şi domi- 

ciliaţi în ţară. - Sa SE Si 

Art. 1 al legii asupra străinilor hotărăsce: «Străinul care: 'și are 

domiciuliul saă reședința sa în România, și care, prin purtarea sa, în 

timpul şederii sale în ţară, ar compromite siguranța interi6ră saii exte-- 

riâră a statului, sad ar turbura liniştea publică, sai ar lua parte la 

Jucrări avend. de. obiect r&sturnarea ordinei politice saii sociale în ţară 

E E ț 

țiativă graviteză către oraşele cele mar, oraşele cele mici merg îndărăt, populaţiunea 

- rurală scade şi întemeiarea scligovernmentului devine . imposibilă. Răul trebue com- 

bătut făcându-se un pas spre descentralisare prin că! de fer locale (numai statul pote 

să construescă ast-fel de căl nerentabile, nu o societate cu acţiun!), prin schimbarea 

oliticet băncet statului, care să facă jertfe pentru realisarea une reduceri de dobândi, 

Prin perceperea de taxe de la cet cari vor să se strămute dintr'o comună întralta. 

(Allgemeine der theoretische Volksmwirthschafislehre, I. Theil, Grundlegung, edit. 2, 

pag. 455—462).
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saii în străinătate, va putea îi constrâns de guvern de a se depărta din 
locul în 'care se află, sai de a locui într'un loc anume determinat, sai 
„chiar. de a părăsi. țara». a „o 

Str&inul dar se” pâte expulsa prin simplă măsură poliţienescă, acică 
fără judecată penală. De ce.nu se cere intervenţiunea autorităţii judiciara? 
Recursul la tribunale nu se admite pentru că casurile : de expulsare nu 
se pot prevedea tte de mai 'nainte și 'nu sunt primitâre de o formulare 
teoretică precisă. Oportunitatea unei măsuri excepţionale de luat în contra 
unui străin o pâte judeca exact numai guvernul, nu tribunalele. In raportul 
făcut la. camera representanţilor belgiani de d-l De Vericre asupra legii 
din 7 lulie 1865 se dice: <Este cu neputinţă a se lămuri 16te împre- jurările unde ordinea și liniștea obştescă se pot găsi compromise. Faptele capătă adesea insemnătatea lor de la întâmplările în mijlocul cărora ele se -săvârșesc; şi prin aceea chiar.că împrejurările se schimbă, că starea dinăuntru și din afară se înoesce, cutare fapt pâte să fie periculos astă-di, „Care nu va mai îi- periculos mâine. Guvernul singur p6te să apreţuiască la fie-care oră ce cere interesul obştese. <Intervenţiunea tribunalelor, în loc: să: modereze' efectul expulsării, ar înăspri-o, căci hotărârea penală ar - înfiera ps străin, aceea. ce nu face o simplă - măsură poliţienscă, și invăluirile de procedură ar causa întârdieri vătămătâre -şi arestări pre- "ventive. Expulsiunea e o armă teribilă: în mâna guvernului ; dar răspun- derea ministerial, moravurile, controlul presei vor' opri, în limitele posi- „bilului, abusiva aplicare a legii.  - - o , | | Expulsarea'străinilor.ședători sail domiciliaţi în România se pronunţă "de consiliul de miniștri, cum hotărăsce art. 2 al legii asupra . străinilor, Jar expulsarea străinilor non-residenţi de ministerul de interne (vedi art, S al Regulamentului din :31 Octombre' 1881). Expulsarea se pronunţă şi IN Belgia, după deosebirea casurilor, când prin simplă încheiare a guver- nuluj,: când prin decret regal.: Dacă, după intormările luate în țara de unde Vine străinul, acesta de pe urmă s'a admis de guvern: dar nu "și-a de un geeneredința în țară, guvernul, fără să aibă pentru acâsta trebuinţă sail do a Io Eee to să! silescă a se depărta din locul unde se află, a părăsi țara Paza oc anume determinat (îternare), Sai, chiar de 
dar cari ati fost osânditi Poopogeză ȘI Cu Steeinii cari reşed, în Belgia, dobândit. un. der fosa i pentru cerșire saii- vagabondagiii, “dacă nu ai cu statul cărui aaa a e ajutor în Belgia saii dacă nu există un tractat! ce s6 fac pei pa jine străinul pentru reintârcerea cheltuelelor de ajutor ; Pentru întreţinerea săracilor.. În cele-lalte casuri străinul, care a -Îixat reședința” sa în Belgi ie exp i i 

„Xat reșed gia, nu pâte să fie expuls ui ivi- ghiarea specială a poliției de cât: i vi Pi decat Bus sub pi 

1) Guvernul austriaco-lomb iseoni OO ă din i co-lombard a isgonit la 1856 pe toti Tessinanie fontoinari cantonul Sviţeran Tessin) din' Millano, aceeă ce. a prozocsă legi a Leloginari
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conflagraţiunii cretane (1868), nu îu cu acelaş spirit nepărtinitor judecată 
(acusările ploait în contra 'Purcilor) ca expulsiunea executată in contra 
Nemţilor în timpul răsboiului îranco-german (1870),.eare, după spusa, 
cancelarului. imperului german, era dură şi crudă, dar nu contrariă drep- 
tului ginţilor. | 

Trecem la : cercetarea în parte a fie-cărui 'articol al legii asupra 
- străinilor din 7. Aprilie. 1781. Str&inul care 'şi are-domiciliul sai reşe- 
dinţa sa în România, şi care, prin purtarea sa, în timpul șederei sale în 
țară, ar compromite siguranţa interi6ră sai exteridră-a statului, sai ar 
turbura liniştea publică, saii ar lua parte la lucrări având de obiect res- 
turnarea ordinei politice. saii sociăle în ţară saii în străinătate, va putea 
ii constrins de guvern a se depărta din locul în care se află, saii dea 
locui intrun alt loc anume determinat (mutarea străinilor de la irontieră 

unde conspiră în contra statului vecin la un alt loc înăuntrul teritoriului. 

se numesce îulernare), sai. chiar de, a părăsi țara (art. 1). Numai pur- 

tarea actuală.“a strâinului in România pote să motiveze expulsarea sa, 

nu şi purtarea sa anteridră în străinătate,- căci legea dice: «In timpul 

sederei sale în ţară». Legea belgiană nu cundsce acâstă deosebire. Propu- 

nerea făcută de către secţiunea centrală a Camerei representaţilor in 1835 

7 

şi 1868 dea se adăoga la cuvintele: par sa conduite, cuvintele: en Bel-" 

gique, nu a fost admisă de Cameră 1). Nu se pâte dar expulsa străinul 
rezident în România, care “a. comis un delict politic în ţară străină, pentru 

care el nu. pâte îi extrădat, dar care'l îace totuși periculos statului vecin, 

nici străinul care e ucmărit şi pedepsit în străinătate pentru crime și 

delicte, dând loc la exirădare, urmând a se aplica în casul acâsta, dacă este 

loc, tractatele relative la - extrădarea *deliquenţilor încheiate - cu statele 

străine. Expulsiunea pe motiv de siguranță internă e admisibilă nu 

“numai dacă străinul a comis -un delict in contra siguranţei interne a 

statului, dar şi când dânsul e bănuit "și periculos dintr'an alt punct de 

vedere, dacă nu are avere, dacă nu are 0. meserie, dacă e smintit, dacă 

a cerut în fraudem legis naturalisarea: în România ca să scape de 

serviciul militar în ţara sa. Intre motivele: dând loc la expulsare relevate - 

de lege, .figur&ză şi participarea. «la -lucrări având de obiect resturnarea, 

ordinei politice saii sociale în ţară sai în străinătate». Necesitatea acestei 

disposițiuni sare la ochi. Dacă nihiliștii şi socialiștii revoluționari ar- 

găsi un asil în ţară la noi, statele amenințate ar protesta, şi siguranța 

exteridră a statului. nostru ar fi. compromisă. (Juîd în casul unei coali- 

ţiuni a lucrătorilor (grâve), tindend la urcarea salariului sai la schimbarea, 

 celor-Palte. condițiuni ale tocmelei de muncă, coaliţiune la câre' ar parti- 

cipa şi un străin? Coaliţiunile de acest iel nu sunt oprite de lege şi nu 

aii dar de obiect resturnaiăa ordinei sociale în ţară. Nu. se pote imputa 

“Juerătorilor că sunt turburători ai liniştei publice, căci- cine face us de 

dreptul s&ă (art. 27.al Constituţiunii), nu comite o nedreptate. . .. 

. -Legea asupra străinilor e aplicabilă şi străinilor autorisaţi în puterea 

unor tractate comerciale a călstori şi a resida în România. Expulsarea, 

străinului e totuşi exclusă în Belgia, în casurile următâre : 1) dacă străinul 

————————— 
. ' . - | Ă 

DV. 1; 1. Haus, Principes gEncraux du droit penal belge, II, No. 161, text 

şi nota 18. pi | E . Se , 

AL. Degră, vol. IV. . | pr | . 8 E
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a fost autorisat să stabilescă domiciliul săi în regat; 2) dacă străinul sa 
căsatorit cu o lemeie belgiană cu care are unul saii mai mulți copii născuţi 
în Belgia, în timpul reşedinţei sale în ţară; 3) dacă strâinul a lost decorat cu 
Crucea de fer; şi 4) dacă străinul născut în Belgia din un străin care reştde, 
acolo, se găsesce în termenul de opţiune de un an după majoritate, prevădut 
în art. 9 al codului civil belgian. Legea n6stră nu cunbsce aceste excepţiuni, 
aceea .ce e o lacună deplorabilă. Unele din excepţiunile de mai sus nu. 
convin, o recunscem, ţărei n6stre. Autorisarea străinului de a stabili domi- 
ciliul s6ă în ţară e străină legii n6stre. Autorisarea e cerută în Francia și în 
Belgia (art. 13. codul civil) din causă că domiciliul se consideră acolo 
ca un preliminarii. de naturalizare. Strâinul pâtea avea de altminteri 
domiciliul săi real în Belgia şi iără autorisarea guvernului. Nu aprobăm 
nici excepţiunea-în favârea persânelor decorate. Art. S al codului nosiru 
civil, corespundăâtor cu art. 9 al codului civil belgian, e abrogat prin 
art. 7 al Constituţiunii revizuite din 1879. Dar casul al patrulea şi un 
alt cas, pe care 1 derivăm din situaţiunea nâstră deosebită, merită să 
fie recomandat legiuitorului nostru. Dânsul ar trebuj să declare că legea 
"asupra străinilor nu se aplică strâinului .care s'a căsătorit cu o româncă, 
de la care are copii născuţi în România în timpul şederei sale în ţară, 
nici Românilor din ori-ce stat, cari ai lepădat protecţiunea străină (art. 
9 al Constituţiunii). a 

, Care este procedura de urmat după pronunţarea expulsării ? Deci- 
Siunea consiliului de miniștri se notifică străinului pe cale administrativă 
(par huissier in Belgia), lăsându-i-se un termen de cel puţin o di liberă, 
Decisiunea consiliului de miniştri nu trebue să fie motivată (art. 2). 
Primind ordinul de expulsiune, străinul trebue să arate „punctul de la îruntarii prin care voesce să trecă, şi, în casul acestu, i se remite o 
i6e de drum prin care se regulâză itinerariul ce are să urmeze şi timpul 
In caz de ePlul Să Se poprescă în fie-care localitate până la irontieră. 
din tară paie : i la aceste disposiţiuni, strâinul va îi condus afară 

ţară prin forţa publică (art. 3). Formalităţile de mai sus sunt de rig6re și omisiunea lor dă loc la o acţiune în daune-interese. Quid în casul când străinul a fost numai internat şi a părăsit oraşul sai loca- litatea în care i s'a prescris anu ( me să locuâscă ? : expulsurea lui (art. 4).: „Guvernul pâte ordona Art: 5. al legii asupra străinilor i i , 2. a prevede şi regulâză ipotesa următâre: Srăinul expulsat se presupune a reintra în ţară, adică dat afară pe uşe, re- penală, după csi Legea vede într'acesta un delict, care atrage o pedâpsă , e expirarea căreia străinul se recond i u li Ari, 9 citat sună ast-fel: "e din noă la frontieră <Str&inul care, in urma expulsiunii i i itori „Scinul ] expulsiunii sale din ţară, reintră pe teritoriul Momâniel, va [i arestat imediat şi tradus pentru. faptul acesta înaintea recţionale, care “| va condemna, la închis6re corecțională de la 
înece pa oma Spun. După terminarea pedepsei, el va fi condus la 

- IC ră i indi 
Prin care voesce să iasă di a mai avea dreptul să indice punctul 

Străinul da n ţară»... . 
Legea corespundă eee e, comite iniracţiunea de care e vorba, va fi arestat. 
sat care reuni i re elgiană se exprimă alt-iel şi dice că străinul expul- 

„Ci intră în ţară, pole să fie urmărit şi condemnat la-0 închis6re
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de cinci-spre-dece dile până la șâse luni, după expirarea căreia: el se 
reconduce la irontieră. Formularea deosebită a legii n6stre are o însem- 
nătate mult. mai mică de cât sar crede la prima vedere. 

Streinul expulsat care reintră în ţară e prins în flagrant delict şi e 
știut că în asemenea cas ori-care depositar al puterii publice, şi chiar 
ori-ce pers6nă, sunt datori a. pune mâna pe prevenitul prins în flagrant 
delict, saii în casurile asemănate ilagrantului delict, şi a-l conduce dinaintea * 
ministerului public, fără să fie trebuinţă de mandat de aducere (art. 108 
proc. penală). Arestarea dar imediată a străinului care reintră în ţară, 
p6te avea loc şi în Belgia. 

Dar textul art; 5 citut nu e destul de clar şi s'ar putea crede-că 
arestarea ordonată e o arestare administrativă, că adică persâna arestată, 
se primesce la casa de arest în virtutea unui simplu ordin administrativ, 
şi nu se conduce, precum prescrie art. 108 proc. penală, înaintea minis- 
terului public, care o_pune la oprâlă (art. 39 proc. penală), nu se trimite 
apoi înaintea judecătorului de instrucţiune, care o supune la interogatoriii 
şi o pâte libera, dacă cere casul (art. 96 proc. . penală). 

Arestarea administrativă e oprită de art. 13 al Constituţiunii, care 
hotărăsce că «nimeni nu pâte îi arestat, afară de casul de vină veghiată, 
de cât în puterea unui mandat judecătorese motivat şi care trebue să-i 
fie notificat în momentul arestării sale saii cel mult în două-qeci și patru 
ore după arestaţiune». | i , a 

Administraţiunea are fără îndoială atribuţiuni a căror exercitare 
restringe momentan libertatea individuală. Pe fie-care di se arestâză, fără 
mandat judecătoresc şi fără judecată, evadaţii din închisori, desertorii şi 
soldaţii retardatari, cerşetorii şi fetele publice; călătorii fără pasport 
si străinii. a a a 

IN Autoritatea administrativă (sub-pretecţii şi ajutorii 'lor, primarii şi 
ajutorii lor, comisarii de poliţie şi poliţaii, ofiţerii şi sub-oliţerii de doro- 
banţi şi de gendarmi) pot să” îacă arestări în profitul poliţiei “judiciare 
(art. 46 şi 47 procedura penală) şi arestarea evadaţilor din închisori, a 
desertorilor, se face în aceste condițiuni. | Si 

Evadaţii din închisori sunt prinși în flagrant delict și arestarea lor | 
se întemeiază pe hotărârea de condamnare care “i isbesce. „Deserţiunea 
soldaţilor e în cele mai multe casuri un flagrant delict. Legile : adminis- 
trative privitâre la cerşetorie, la poliţia sanitară, Ja străini, la alienaţi, 
supun principiul libertăţei individuale la 6re-și-cari -mârginiri, ce convine 

: em. - 
sa cuci nostru penat nu consideră cerşetoria ca un delict (v. însă 

“art, 974 codul penal îrances). In Franţa, condamnarea pentru causă de 
cerşetorie, neatârnat de pedepsele corecţionale pronunțate, aduce cu sine 

iremiterea condamnatului la depositul de cerşetorie prin simplă măsură 

administrativă. Condemnarea penală pentru cerşetorie e străină legii nostre, 

Regulamentul Organic prevede “constringerea la muncă a cerșetorilor şi 

trimiterea lor de p!ano la depositul de cerșetorie. Câţi cerşetori, îiind 

- sdraveni, Sati obicinuit a trăi cu cerşetoria din causa trândăviei lor, să 

fie siliţi a munci ca - să-şi ţie viaţa. Cerşetorii, ce. sunt fără lamilii, . se 

aședa în institut unde vor avea hrana și îmbrăcămintea. lor de la stă- 

-pânire, ete. (v. art. 63, 64 şi 65 Regulamentul organic al Valachiei, cap.
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III, secţ. I pentru cerşetori, pag. 357 şi 858). Legea comunală pune în 
sarcina comunelor -a ingriji de neputinzioşii (infirmii) săi (v. legea -comu- 
nală din 1874 art. 1] şi legea comunală din 1887 art. 18, litera a), și 
întăresce dar implicit disposiţiunile de mai sus ale Regulamentului Organic, 

Poliţia - sanitară, menită a - preîntâmpina năvălirea bolelor conta- 
gi6se şi epidemiilor, aduce o altă piedică momentană libertăţii individuale, 
libertăţii locomoţiunii. Femeile prostituate se pot interna în spitale, In 
cas de epidemie se pâte înființa un cordon sanitar (v. art. 125, 196 și 
127 legea serviciului sanitar din 16 lunie 1874). Comunu apoi are datoria 
să îngrijescă de alienaţii comunei (v. art. 13 citat litera d legea comunală 
'din 1337). Primarul are puterea de a lua provisorii măsurile necesare 
asupra “alienaţilor, a căror stare ar putea compromite morala publică, | 
siguranţa pers6nelor şi păstrarea proprietăţilor (art. 71 No. 5 legea comunală 
din .1887). Ne lipsesce totuși o lege, ca cea franceză din 30 Iunie 1838 
(art.'4), care să insărcineze pe prefecţi, pe președinții. de tribunale, pe 
procurorii” şi pe judecătorii de pace, să visiteze asilele publice şi private 

_de alienați. CI E 
Arestarea pe cale administrativă a străinului pentru a-l conduce la 

îrontieră are, ca arestarea în ceasurile de mai Sus, un caracter momentan. 
Art. 13 al Constituţiunii interqice arestările fară mandat judecătoresc, în 
în cas de urmăriri judiciare. Arestările momentane operate de poliţie nu 
sunt oprite 1). . . e | . 

„Art. 5 al legii asupra străinilor prescrie că străinul expulsat, care 
a reintrat în România îâră permisiunea guvernului, să fie imediat arestat 
Şi tradus pentru faptul acesta înaintea poliţiei corecţionale. Este dar vorba 
de o arestare în profitul poliţiei judiciare, de o arestare cure nu se pâte 
opera de cât în puterea unui mandat judecătoresc 2), saii, în cus de delict 

  

| 1) Zhonissen, La coustitution belge annotee, No. 42, şi in Holi ori du Code penul, edipunea 4, No. 435, Dau gi ergez No ie și Paustin Hăie, Teorie 2) Acestă măsură paranteză, este adevărat, fârte puțin libertatea individuală. Judecătorul de instrucţiune, decernă mandatul de arest, dar încolo el nu male supus la nici un control, acea ce e o lacună deplorabilă. Afară de casul de necompetenţă, nici un recurs nu e -deschis inculpaţilor în: contra mandatelor. ce-l atine „art, 157 “Proc. » penală). De aceea se cere cu drept cuvânt o garantare mai completă a libertăţii in- dividuale (habeus corpus). Legea belgiană a îndestulut acâstă cerință, organisâna siste- „mul următor. După interogatorii, judecătorul de instrucțiune pOte să decerne un mandat de „arestare, dacă faptul e pasibil de o închis6re corecțională de tre! lunr sai de o pe epsă mai area (legea nostră nu cunsce acâstă restricţiune). Dar în contra inculpa- iesi ent în Belgia, nu se pote decerna mandatul de cât dacă, interesul siguranţei Public o cere (acestă mărginire inţeleptă c şi ea străină legi! n6stre). Dacă faptul DOE ae psa miuncei silnice de la .15—20 ant sait o pedâpsă mal grea, inculpatul se Petria imite ale numai după avisul conform al procurorului (arestarea e în :6te cas £ ga orie upă legea nstră daca faptul atrage o pedâpsă criminală). Mandatul ue Să speciiice motivul de ordine publică pe care e întemeiat. Mandatul cade de arept, dacă în cinel dile de la inte iti € | rogatorii nu e. confirmat de camera de 'consiliă asupra raportului: judecătorului de instrucţiune şi după ascultarea procurorului şi a inculpatului (acestă disposiţiune 
; E 

inci Siiiune nu are un equivalent în legea n6stră). Dacă inculpatu! „imterpelat anume despre acesta, doresce să fie asistat de uz sfătu ză) se face mereune despre acesta în interogatorii (legea nâstră ignorâză acâstă cautel legislativă). Dacă 
uat asupra prevenţiunii într'o lună de la interogatorii, incul- 

| după ascultarea proe incul- 
a , urorului, a incul Paiului Ssaă a sfătuitorului s&ă, că interesul public reclamă menţinerea detențiunit (acestă 4    
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flagrant, fără mandat de ori-cine, dar cu îndatorirea de a conduce pe 
pers6na arestată imediat dinaintea procurorului, care decernă mandatul 
cu care se trimite înculpatul la casa de arest ţart. 13 al Constituţiunii, 
art. 108 proc. penală). Ori-ce arestare prelungită şi operată fără mandat 
judecătăresc e o arestare arbitrară pedepsită de lege (v. art. 99 urm. şi 
art, 272 urm. codul penal). e - i 

Tribunalul corecţional, hotărăsce mai departe art. 5 citat, va con- 
damna pe strâinul care a reintrat în ţară la înshis6re corecțională de la 
cinci dile până la şese luni. Condamnarea de care e vorba aci este ea, 
obligatorie? “Tribunalul corecţional la care să trămite. afacerea nu are 
dânsul altă putere de cât aceea de a urca saii de a scobori pedepsa în 
limitele scalei legale de la cinci ile până la şâse luni? Sai îi aparţine, . 
din contră, să apreţuiască legalitatea actului de expulsare, să cerceteze 
dacă inculpatul e saii nu străin? - 

In principiul separaţiunii. puterilor (sancţiunea lui e coprinsă în art. 
108 şi urm. codul penal) vom găsi cheia pentru soluţiunea acestei difi- 

cultăţi. Justiţia e separată de administraţiune. Călcarea de atribuţiuni 

din partea autorităţilor administrative şi judecătoresci cade sub rigorea- 

“legii penale. Dar -cari sunt materiile: date de lege administraţiunii, cari 

autorităţii judecătoresci? Cum trebue să -ţărmurim sfera de acţiune a . 

puterii judiciare şi a celei administrative? Constituţiunea ndstră ne lasă - 

în acâstă privinţă fără căl6uză. i | | 

” Cnstituţiunea belgiană, din contră, nu:a omis să stabilescă raportul 

între administraţiune şi justiţie. Art. 92 al pactului fundamental belgian 

hotărăsce : «Contestările cari aii de obiect drepturi. civile, sunt exclusiv . 

de resortul tribunalului». Art. 93 adaogă : «Contestările cari aii de obiect 

. drepturi politice sunt de resortul tribunalelor, alară de excepţiunile. sta- 

- bilite de lege». Art. 107 în fine consiinţesce principiul : «Curțile şi tribu- 

_malele nu vor aplica decretele şi regulamentele generale, “provinciale şi 

locale de cât întru cât dânsele vor îi contorme cu legea». Din combinarea 

acestor texte reese lămurit că autoritatea judecătorâscă e în drept să nu 

aplice un act administrativ nelegal numai: când e vorba de o contestare 

'care nu e legalmente sustrasă jurisdicţiunii sale. Expulsarea străinilor, e 

_sustrasă jurisdicţiunii tribunalelor, căci ea e a administraţiunii. Urmâză 

dar că tribunalele nu sunt inadrituite să anuleze actul de expulsiune sau 

să suspende execuţiunea lui. Actul de expulsiune pâte însă să motiveze 

indirect o acţiune civilă sai o urmărire penală. Expulsarea operată fără 

“paza tormelor prescrise de lege, adică neprecedată de notificarea încheiărei 

consiliului de miniștri şi de un termen de cel puţin dou&-deci și patru de 

ore de la data încheierei, dă loc la o acţiune civilă în daune-interese. Rein- 

__ trarea apoi în ţară a str&inului - expulsat prov6că în” contră-i o urmărire 

- penală, Acţiunea civilă în daune-interese. şi condamnarea penală sunt de 

resortul exclusiv al tribunalului. Conchidem dar! că tribunalele sunt în 

  

“ garanţie. a libertăţii individuale lipsesce în legea n6stră). Acelaşi chip de a proceda se 

reproduce din lună în lună. Inculpatul se pâte libera în tot cursul procedure! (numa! cu 

dare de cauţiune după legea n6stră), după conclusiunile conforme ale procurorului, cu 

“ îndatorire pentru dânsul de a Se înfăţişa, de câte ori acesta.va cere, la t6te actele de - 

procedură. Punerea în libertate pâte fi cerută în orl-ce stare a causel, la tribunalul corec- 

ţional, la camera de acusare, la Curtea de apel. NE -
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drept să aprețuiască legalitatea actului de. expulsare, dacă străinul sai 
guvernul îl invâcă pentru a obţine o condamnare civilă sai penală, 
„ Constituţiunea .n6stră nu a reprodus articolele 92, 93 și 107 ale 
constituţiunii belgiane. Ce resultă de aci ?- Consequenţa. este că admini- 
straţiunea- nâstră e mai puţin mărginită de cât cea belgiană. Legea română 

„atribue in adevăr -administraţiunii chiar judecarea unor contestări cari 
ai de obiect drepturi civile (vedi urt. 20 al legii de urmărire din 24 
Martie 1877, care spune că contestările cari aii de obiect arendi şi alte 
venituri ale statului, aii a se adresa la casierul general) 1), unde; din 
contră, în Belgia, contestările cari ai de obiect drepturi civile sunt -de 
resortul exclusiv al tribunalelor. Dar să nu credem că administraţiunea 

„D6stră e a-tot-puternică. Resultă, din contră, din legea din 12 Iulie 1564, 
pentru împărţirea, diferitelor atribuţiuni ale consiliului de stat desfiinţat 
prin -Constitnţiune, că, în principii, drepturile civile sunt de competenţa 
exclusivă a - tribunalelor. Condamnările penale sunt și ele de resortul 
exclusiv al autorităţii judecătoresci. Tribunalele dar ai facultatea să 
apreţuiască legalitatea, actului. de expulsare a unui străin, dacă străinul 
sait guvernul îl invâcă ca să obțină o condamnare civilă saii penală. 
Incolo actul de expulsare se sustrage jurisdicţiunii tribunalelor, cari nu aă dreptul a-l anula sai a suspenda executarea lui. Principiul salutar al separaţiunii puterilor nu permite să subordonăm nici puterea judecăto- r6scă administraţiunii, nici administraţiunea puterii juducătoresci 2), Nu trebue să coniundăm dreptul de a se expulsa .pe un străin cu dreptul de extradiţiune, adică dea da pe un individ urmărit suit con- damnat pentru un delict comis pe un teritorii str&in guvernului săi, care'l reclamă. Naţiunile "şi datorese. o asistenţă mutuală pentru reprimarea delictelor. Estradiţiunea totuşi nu e absolut obligatorie de cât când există tractate internaţionale. Extradiţiunea se acordă numai dacă se înfăţișeză în iormă autentică O hotărâre de condamnare penală, sai o ordonanţă de punere . în prevențiune sai în acuzare, saii de un mandat de arest emanat de la autoritatea ţărei care'l reclamă. Străinul nu pâte îi extrădat 
de SAL după ce se a ii judecat saă va [i suferit. pedâpsa pronunţată ii i pen ru în racţiunea ce va Îi Sovirşit în ţara unde s'a relugiat. Cupa ea e regulată în Belgia nu numai prin tractate dar și prin lege. | iunea belgiană permite extrădarea străinilor, dacă dânsa e regu- 
a 

1) Lucrul e clar Audim cu tâte acestea dilni â 
l Clar, 

ce „contențiosului administrativ presupus mort şi îngropat. sal 2) Decisiunea casaţiunil române, secțiunea II, din 9 Septembre 1887, resolvă les, dar în considerantele er nici nu se pomenesce măcar princi- . Amestecul administraţiunii se combate într'ânsa, cu aceşti 
„ ar fi a ridica orl-ce garanție justiţiabillor, 

i penală saă civilă pulerea „ri , . Parade rept cuvânt, că ceste de poațiuniis ea is Al administrțianil de a pronunța espolsarea astia Cargeste die fără însă 4 e n ac s privire să pâtă fi atacate înaintea instanțelor judecătorescl», cu care sa Sci pinge vătEmătorul amestec al justiție! pe acest tărâm, cu aceiaşi energie chic (isma isat călcarea atribuţiunilor din partea puteri! administrative. Acest p a vedea e pole exact, dar el e de natură a ne preveni în contra principiului Separaţiunii puterilor şi i i i i 

trial nil P ŞI a ne dispuue favorabil numai pentru idealui omnipotenţel 

ându-se o vecInică pomenire 

4  
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lată prin anume lege (art. 128). Reserva unei legi excepţionale nu e 
expres lormulată în Constituţiunea nâstră, dar ea resultă implicit din 
combinarea art. 11 cu art. 7? al pactului nostru fundamental. Procedura 
de urmat e, dupt.legea belgiană, cea următâre: Imediat după arestarea 
str&inului în execuţiunea actelor trămise de guvernul care reclamă extra- 
dițiunea, acte ce trebue să i se înmâneze regulat, cererea de extrădare 
se_trămite camerei de acusare a Curţii de apel în resortul căreia străinul 
a îost arestat. Camera de acusare dă un avis motivat, care nu e primitor 
de recurs în casaţiune, şi asupra acestui avis ministrul de justiţie sta- 
tutiază definitiv. Extrădarea nu are nici-odată loc în materie politică. 

"Statele aii grije a releva excluderea, extradării pentru delicte politice în 
tractatele lor. Art. 7 al 'legii nâstre asupra străinilor înlătură una din 
controversele cari s'aii ivit asupra cestiunii ce trebue 'să înțelegem sub 
delicte politice, statuând: <Nu va fi considerat ca delict politie, nici ca 
fapt conex al unui asemenea delict, atentatul în contra persânii șefului 
unui stat străin, sai în contra membrilor familiei sale, când acest atentat 
constitue iaptul 'de omucidere, de asasinat sait de otrăvire». 

Numai străinii sunt supuşi expulsaţiunii sai extradiţiunii, nici o 
dată naţionalii. In Franţa s'a derogat la acâstă regulă pin legea din 14 

- Martie 1872, care hotărăsce că cori-ce. asociaţiune internaţională care, 

sub ori-ce numire, și anume sub aceiă de asociaţiune internaţională a 

lucrătorilor, va avea de scop.de a aţița la. suspensiunea lucrului, la 

desfiinţarea dreptului de proprietate, a îamiliei, a patriei, a religiunii 

sai a liberului exerciţii al cultului, va constitui, prin singurul îapt 

al existenţei sale şi al ramilicaţiunilor sale pe teritoriul irancez, un 

atentat în contra păcei publice» (art. 1). Articolele 2—6 coprind sancţiunea 

penală. Condamnarea pronunţată pe baza art. 3 $ 2 supune pe îvancezi 

la măsurile de poliţie aplicabile străinilor. Excesele asociaţiunii interna- 

ţionale în timpul insurecţiunii comunei din Paris, aii motivat acsstă lege. 

Incercarea lăcută de curând în Gerinania de a supune internării și expul- 

siunii pe socialiştii gerinani, a naulragiat. | - 

Constituţiunea nu permite expulsarea Românilor (art. 13 şi Lt ale Con- 

stituţiunii), dar dânsa nu opresce expulsatea israeliților pământeni, cari naii 

dobândit încă naturalisarea. S'a susţinut totuşi că Constituţiunea nâstră 

_garanteză nerevocabil libertatea individuală israeliților pământeni intoemai 

ca Românilor. In sprijinirea acestei tese S'a invocat raţionamentul următor: 

“Legea, s'a dis, cun6sce o categorie intermediară de supuşi, cari nu :sunt 

nici români nici străini. Legea comunală din 5 Aprilie 1874 (art. 24), 

care era în vig6re în momentul rovisuirii Constituţiuaii, vorbesce de 

israeliți pământeni. Regretatul V. Boerszscu, in raportul săă asupra 

proectului de revisuire a arl. 7 al Constituţiunii, relevă că. israeliţii 

pământeni nu sunt nici străini nici cetăţeni, ci supuşi români. Dovada 

dar este făcută că există 'o categorie intermediară de streini, cărora nu 

li se pâte aplica legea care autorisă, expulsarea străinilor, de 6re-ce legea 

acâsta nu vorbesce de dânşii, şi de Gre-ce legile excepţionale nu pot să 

fie. interpretate de cât în sens restrictiv. . | | 

Nu împărtăşim chipul acesta de a vedea și părerea, n6stră este, 

din contră, că legea asupra străinilor e aplicabilă şi israeliților pământeni 

cari nai dobândit încă naturalisarea. | :
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Israeliţii pământeni sunt supuși români, în acest înţeles că dânşii 
nu-aă un statut personal şi sunt dar supuși legilor „ţărei unde reșed, 
Dânşii nu ai un statut personal, de 6re-ce nu: pot invoca încă naţio- 
nalitatea română, care nu se pote dobendi de cât prin naturalisare, nici 
o naţionalitate străină. Faptul că denşii aii servit în armata română, nu-i 
iace să aibă posesiunea de stat a calităţii de cetățean român. Legea de 
recrutare. din 21 Noembre 1882 supune. in adevăr serviciului militar și 
pe îiii de străini născuţi în ţară, de nu ywor constata că au îndeplinit 
acâstă 'obligaţiune în altă ţară -(art. 2), 

Nu este esactă nici susținerea că legea asupra străinilor n'ar îi 
declarând formal că se pot expulsa și israeliţii pământeni, adică persânle 
iără, patrie, care reşed de mulţi ani în ţară. Legea de mai sus autorisă, 
din contră, expres, expulsarea nu numai a străinilor residenţi, dar şi a: 
celor domiciliaţi. Străinul care “şi ara domiciliul de origină în ţară, sa 
stabilit în ţară fără spirit de întârcere. și nu se află acolo numai în 
ir6cet .și legea permite totuşi isgonirea lui. Termenii dar clari af legii 
dovedesc că se pot expulsa şi străinii cari reșed de mulţi ani în ţară. 

Legea nu cun6sce-o stare intermediară de străini, Constituţiunea 
garanteză drepturile iundamentale atât:acele ale cetăţenilor cât și acele 
ale străinilor, dar garanţia acordată străinilor -are un carăcter revocabil, aceea ce resullă din combinarea art. 1ll-cu art. 7 al. Constituţiunii. Constituţiunea deosibesce. două categorii de pers6ne, românii (art, 5 urm.) şi străinii (art. 11), şi nu cunâsce o stare intermediară 1), __ Nici așa numiții supuși de facto (Schutzbefohlene) nu. constituese „O categorie a parte de Supuși, cărora nu. li se: pote aplica legea: asupra străinilor. Unele persâne sunt de drept supuse ţărei unde locuesc, dar de. îapt supuse unei alte țări, care le ocrotesce. Dacă statul ocrotitor retuză ocrotirea saă.-dacă persâna ocrotită ese din legămiîntul ei cu statul ocro- titor Și nu se naturalizâsă în altă parte, dânsa p6te dobândi naționalitatea română, cerând naturalisarea contorm cu art. 7 al Constituţiunii revizuite 2), „= Am diseutat până aci dreptul actual al străinilor, ocrotirea de care ei se bucură, excepţiunile la cari, ei sunt supuși în statele europene și in special în România. Nu va strica să privim acum cestiunea sub specie aelerni, să Cercetăm. care este raportul între ideia actuală de drept și drepturile, omului, să deosebim . principiul naţionalităţi defigurat de prin-. cipiul naţionalităţii în forma sa cea maj periectă. Naţiunile cele mici și dar amenințate aii interesul cel mai mare să vadă o dată domnind în lume principiile cele pure Și nu dreptul celui mai tare, să vadă stabi- trade lrăţia între națiuni, să vadă. substituindu-se- ficţiunilor Noi actul eră a pop6relor. . i a a 

n6stră presitnțire a deva ch său - „unăra și deea aa va 
analogie cu sârta țanap ului a naţiuni or celor mici are o mare 

Aceiași Cuuză împiedică pe amândoui de a iace, pasul de la libertatea 

anuar (6 Alicat răi crin romane mețunea 17, din a, - , > ctă. - Rechis, A ASI îpeine Saater ochi, în Macquardsen's Handbuch des ditentlichen - 
. 
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abstractă, de la suveranitatea abstractă, la libertatea practică, pe care. 
cetățenul dilnic trebue să 'și-o cucerâscă, la suveranitatea reală, care 
presupune unire, răbdare, înţelepciune,. stricarea . năravurilor, Amândouj 
sunt la început simpli în' moriăvurile lor, ai puţine trebuinţe şi dar.o 
mare superioritate morală asupra: celor lacomi şi semeţi ; dar amândoui, 
in loc să conserve acestă simplicitate bărbătescă, în loc să fie și să rămână _ 

"un stăvilar în contra corupţiunii, abdică în curând originalitatea lor, - 
pișesc pe calea imitaţiunilor-neînţelepte, rup îriul “moral care e singurul 
lor talisman, se nărăvesc răă. - „ 

Nici - revoluţiunea, nici faptele de armă, nici tocul de pae al entu- 
siasmului demagogic, nu p6te să schimbe o stare de lucruri așa de neno- | 
rocită. Ce a iolosit ţăranului îrancez, care e stricat de şi nu tocmai așa 
cum îl zugrăvesce Zola, revoluțiunea cea mare ?- Ce Iolos a tras Polonia: 
cădută în corupţiune, de la 'armata sa cea glori6să? Spiritul de jerttire: 
a lăcut loc spiritului de trafic şi cu punga în mână poţi câştiga mercenari 
dar nu luptători sfinţi pentru o cauză mare. Point d'argent, point de. . 
Suisses. e E , : 

Naţiunile dar cele mici, a cărora existență şi propăşire atârnă de 
la biruinţa idealurilor democratice, trebue să pună cauza lor sub scutul de 
diamant al principiilor morale, să iacă să se vadă în tâte faptele lor 
urmele - celei mui rigurâse consciințe de datorie, să-şi îndrepteze tâte 
silinţele lor numai către obiecte utile și. nobile, să se inspire de maxime 
conforme cu drepturile: omului, să se scâle energic în contra imoralităţii, 
sub ori-ce îormă sar ivi ea, să ţină piept răpitorilor de ţări, să prelere 
mai bine să. piară -de cât să pleca capul şub un jug intam. Frangi, 

n flecti! - a a 
e Set cipul naţionalităţii va îi o dată, nu mă îndoese de acesta, un 
principii fundamental âl dreptului ginţilor, Părerea care domnesce astă-di 
este că principiul. naţionalităţii. e un principii dărimător de ordine, că 
dreptul ginţilor are de obiect garantarea existenţei statelor, iar nu pregă- 
tirea disoluţiunii şi preiacerii lor. Dar sai ridicat glasuri î6rte autorisate 
în contra acestei păreri, şi acestă mică oposiţiune va isbuti în curând, 

" ajutată de înţelepciunea naţiunilor celor mici, să r&stârne erorile domni-. - 
i6re. Mobil cere un puternice simţ naţional şi îndeștularea lui pe sema 

- chiar a stabilităţii tractatelor internaţionale şi cu riscul consequenţilor 
celor mai vătămătdre. Bluntschli recomandă formarea statelor pe basa prin- - 
-cipiului naţionalităţi, de şi nu până acolo până unde se întinde limba! naţio- . 
nală. Rolin Jacquemyns recunâsce dreptul popsrelor trunchiate de a invoca 
principiul naţionalităţi, pentru a întinde hotarele lor:). (Dreptul, 1888).. 

  

. AT, i ițitsfrage,- ll, 333 şi urm. ; Blautschli, Die nationale - 

Staateii dou De iona pia Jacquemyns; Revue de droit international, 
A ? > . 

VI, 150 şi urm. - . - | o a



Corporajţiunile. — Şc6la romană şi cea germană. — 
Societăţile comerciale străine, cari nai un scaun în 
România, nu . sunt supuse la, nici.o formalitate şi pot 
“contracta şi sta în judecată în România, — Acelaşi prin- 
„cipiu se aplică, şi corporaţiunilor străine 2? — Un stat străin 

, 

pâte sai nu să fie judecat de tribunalele române? — 
_ Teoria, d-lui de Martens în afacerea, Zappa. 

Ședla romană (Savigny, Puchta, etc.) 'și închipuesce ideia corpo- Traţiunilor cu totul alt-iel de cât șcâla germană .(Beseler, Gierle, etc.). Invaţă în adevăr șc6la romană că numai comunele şi statul. ai o existenţă îirescă şi neapărată, iar corporaţiunile publice sai private înființate de particulari, o existenţă meşșteșugită şi întemplătore, se pulând exista dacă statul nu le dă o anume personificaţiune ideală, care face că averea corporaţiunii se cuvine de aci înaânte subjecluluă ideal şi nu lovarăşilor îndividual, cu urmarea neapărală că, desființându-se corporațiunea, averea ei trece asupra statului, ca bonum vacans uă D-l Gr. G. P&ucescu, distinsul şi Stimatul mei amic, s'a împotrivit de mult în contra acestei teorii nepotrivită cu spiritul Constituţiunii nostre. Asociaţiunile, dice d-sa, sunt libere, consciinţa e liberă, învățămintul e liber ! Constituţiunea nostră, care constinţesce aceste drepturi, e deparle de a spune că nu e de cât «un singur învăţător: statul, un singur bine- iăcător: statul, un singur îngrijitor de biserici : statul. Unde statul face tot, e natural, e neapărat că guvernul să plă tot: cine e servitorul tutulor, e domnul tutulor (v. «Dreptul» pe 1872, No. 15, pag. 8). „ Şe6la franco-germană nemeresce prin urmare mai bine spiritul timpului nostru. Ori-ce scorporaţiune, învaţă ea, şi nu numai statul, e o fiinţă firescă şi neape&rată, adică născută. din dnstinetul de asociațiune al omului, care iaca că existența omenescă îndividuală e esenţial nedes- părţită de existența omenescă coleclivă, ori-ce corporaţiune fiind ast-lel produsul voinţei individuale Și colective al omului, decurgând adică din personalilalea omului, Gin legile naturei. omenesci combinate cu legile istoriei, şi nu din un ucas al statului, care are numai dreptul de priveghere. Ă Unde însă, lămuresce aceiași șcâlă, slatul Și comunele, etc. aii menirea Să întemeeze buna orânduslă Și siguranţa publică, lucru pentru care dome- 
a 

1) V. Satigny, System. des râmischen Rechtes, $ 28. Averea [undaţiunilor se cuvine, după aceşii a ideal, Vom mărgini acum cercetarea numai la; Societăţile comerciale, 
“ 

II, $ 87-urm. Puchta, Pandecten 
ulori, de asemenea subjectului 

corporaţiuni din causa asemănărel lor cu 
4
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niul publice e şi trebue să fie scos din comerciii pentru particulari, corpora- 
țiunile înființate de particulari servesc, din contră, numai unor scopuri 
culturale sati comerciale, şi se bucură, așa fiind în puterea legilor şi a, 
obiceiului, de o deplină autonomie, există adică prin a-tot-puternicie privată, 
fără amestecul statului, şi alcătuesc, numai față cu cei de al treilea, 
0 pers6nă ideală deosebită de pers6na tovarășilor, cari deci împart între 
dânşii averea corporațiuniă desființate, care nu se cuvine statului ca 
bonum vacans 1). | | 

Vedem ast-iel, de la început chiar, că şedla romană dă precăderea 
a-tot-puterniciei statului, regulării administrative, rigârei neînduplecate în 
contra anarhiei nedeslipită după părerea ei de individualismul impotrivitor 
tradiţiunii istorice, iar şcâla germană iniţiativei individuale, a-tot-puterniciei 
particularilor, caracterelor şi. originalităţilor individuale aflătâre după 
socolinţa ei numai într'o atmosferă de deplină libertate, sprijinindu-se 
întru ac6sta pe exemplul Engliterei şi Statelor-Unite, unde voința .indivi- 
duală a marilor cugetători anglo-americani nu e în r&sboiii cu voința 
colectivă a n6mului anglo-american, unde inițiativa particularilor Şi corpo- 
raţiunilor neatârnate de-stat, ati făcut minuni 2). 

1) Gierhe, Genossenschaftsrecht, -], pe. 1005 urm, şi „Juristische Personen in 
ZIolizendorffs Rechislexikon, t. 1, Bluntschii, Deutsches Privatrecht, Ş 142, Accola, 
Droit civil, |, pag..16 şi 554. IVindscheid, de şi adversar al şcâle! germane, recunâsce 
totuşi că sunt persâne naturale corporaţiunile, fiind produsul puterei firesci a înstine- 
telor omenesci, (Pandecten, I, $ 49, nota ? şi $ 59 nota 1, Compar. Renaud, Das 

" Rechit der Actiengeselschaften, $ 10, pag. 142 urm. şi Unger, System des dsterreichischen, 
allegemein Privutrehtes, |, pag. 530—332 nota 12) Ihering se apropie şi mat mult de șcâla 
germană, învaţă adică că averea corporaţiunil este a tovărăşilor şi nu a subjectului 
ideal. Care însă sunt. destinatari! unel fondațiuni ? Sunt, răspunde hering, personeie 
care pot reclama folosinţa averel fundaliuuii, adică persânele anume arătate în actul. 
de fondaţiune, ca având drept la folosinţa averei fundaţiunii. Nu pole să fie însă nici 
vorbă de un drept de reclamaţiune, când actul de fondaţiune întrebuințâză termenul 
generic ssăracii, bolnavil, ete», totul fiind atunci lăsat la apreciarea administraţiunii. 

- (Ihering, Geist des râmischen Rechies, LU, pag. 345 V. însă C. G. Dissescu «Revista 
Ateneului român» No, 3, pag. 222). Corporaţiuniie și fondaţiunile alcătuesc, după Ihering, 
numai faţă cu cei de al treilea, o pers6nă ideală deosebită de persâna destinatorilor. 

„ Iu Austria ($ 26, cf. $ 15 Calimach) corporațiuniie functionăză fără o anume recunoscere 
legală (Unger, op. cit., I, pag. 339;, o tălmăcire pe care Uuger o combate sub cuvânt 
că societăţile comerciale mar -fi corporaţiuni, acea însă ce nu este adevărat, precum a 

- zecunoscut'o însuşi Uuger, mărturisindu'şi greşala în Aritische Uberschau, tom. VI, 
- pag. 108 urm. (app. Jienaud, op. cit. Ş 1v, pag. 144, text şi nota 3). După art 719 al 

codului federal sviţeran, asupra obligaţiunilor, e treba legislaţiunii cantonale se hotărască, 
conâiţiunile sub cari se pâte da unel tovărăşii calitatea şi forma juridică a unei corpo- 
rațiuni (v. art. 719 codul federal şi Blummer, Handbuch des schiveizerischen Ruudes- 
staatsrechis, $ 9, pag. 410. V. insă C. G. Dissescu care citeză articolele 16 şi 717 
codul federal, privitor la o altă ordine de idei). — _ _ 

2) Insuşi Adolph Wagner, apostolul socialismuluy de stat, rec unâsce că falşă e 
teoria a'tot-puterniciei statului («Lehrbuch der potitischen Qeconomie», 1, Ş 163, text 
şi nota 7). Technica modernă (telegraful, poştele, căile ferate) măresc de sigur precunt- 
pănirea statului, dar acestă precumpânire nu trebue nict-odală să năbuşescă ini- 
tiativa individuală : descentralisarea, selfgovernmentul (op. cit. 1, $ 163 text şi nota 

9). lar q-l G. PR. Petrescu, («Studiul asupra personelor morale, ete.» pag. %) învaţă în 

contră : «Şi eii mărturisesc că împărtăşesc. şi am împărtăşit tot-d auna, şi încă de mult, 

6 tă. o iniune că statul, în definitiv, sub deosebite forme, necesităţi, etc, va ajunge 

să îbedbă totul, în tote țările; dar iarăși, în l6te ţările m se pote face altfel. . - 

şi trebue să recunâscem slatu:ul acest drept esorbitant, care n se maj pote tăg dui 

de nimeni». :



124 ALEXANDRU DEGRE 

Insuşi Laurent recunâsce temeinicia acestei păreri, adaogă însă că 
in Statele-Uuite domnesce protestantismul, care e aliatul statului, care 
primesce suveranitatea laică, care nu tinde -a se pune mai presus de lege, 
pe când, din coatră, în Belgia, mulţumită învăţămîntului incorporat în 
iolosul bisericei romano-catolice, societatea trecea în secolul XVIII de 
Beotie a Europei 1), lucru pentru care marele jurisconsult belgian, care 
dă in general precădere individualismului inaintea statului -(v. Droil 
civil frangais |, No. 134), învaţă din contră, că. persânele juridice nu 
pot să existe de cât în puterea unei anume legi reclumată de dreptul 
social belgian şi că pers6nele juridice străine n'a drepturi în Belgia, de 
Gre ce le lipsesce o asemenea recunâscere (op. cit., |, No. 307). 

Curtea -de casaţiune belgiană, prinsă de farmecul acestei teorii 

  

1) Laurent, Avamnt-Proiet. II, art. 531, No. 10, 1! şi 13. Acestă ordine deidel de Ia care pornind Laurent, al&rgă la tote sofismele putincidse ca să înfrineze per- sânele juridice, e, am dis în Dreptul No. 4. pe 1885, strzină obicelurilor şi intereselor nostre bine înţelese, Inriurit de tradiţiunea clasică, la care t6tă lumea se închina pe vremea aceea, am susținut, este adevărat, în Dreptul, pe 187 No. îti (sunt couă-qeci de ani de atunci!) că o asociaţiune nu pole căpăta calitatea şi forma juridică a une! corporaţiuni, numai prin simpla voinţă a particularilor, statul singur putând să'1 recu- noscă calitatea şi. forma de. corporaţiune, dar am. revenit asupra acestei păreri în ar- ticolul mei : «Aşezămintele de. utilitate publică” instituite de particulari», din Dreptul, pe 1885, No. 83 şi 84, unde am dis, între altele: «După art, 654 şi 8U8 codul civil, copilul conceput e: considerat că există. Nu s'ar putea dice că persâna juridică trăesce „în consciinţa de drept a poporului cu mult înainte de a [i recunoscută prin 0 anume lege. Aşezămintul înfiinţat de particulari există prin urmare, dacă statul, fie chiar dupe morlea testatoruluy, "1 întăresce ca pers$nă juridică»... Unil fac chiar absolut abstractiune „de nevoia unel întăriri din partea statului, întemeindu-se pe cuvintele urna ore: Statul şi corporaţ'unile în general decurg din personalitatea omului, sunt ec persâne naturale având aceleaşi drepturi ca menit. Heese şi din art, 376 al Re: gulamentului organic al Valachiei că averea închinată de particulari pentru învăţătură pu pică e administrată de epitropiele orânduite prin diată, adică de organele de ad- | minis saţiune create de pariiculari prin: autonomia lor privată, şi nu de organele SI au . Vechiul drept francez cere anume şi categoric pentru înfiinţarea persâne!or juridice recundscerea statului (Accolas, Droit civil, IU, pag. 369 text și nota 1), iar articolul ep xoman regulator al capacităţii pers6nelor juridice e contradicător (. L din 29 in | reptul, pe 1885, No. 4). Decisiunea Curţit' din Bucuresel, secţiunea . 2 ctombrie 18y5, hotărăsce că templul coral! israelit. din Bucu i, există prin autonomie privată. Iar d-l Dim. Al i : iunile” se pot 
înfințe j 1 Dim. Alexandresco deosibesce : corporațiunile se pot numai prin o anume lege, iar fondațiunile şi prin simpl t i i (Dreptul civil român, |, pag. 126 nota 2 şi pag. 197 nbta PN o Heosebize a pă nota (2) opetemmeinică nu 0 îndreptățesce. Teoria lui Arndis "(Pandecten $ 46 text şi 
Paleti, s 23 i Sprijinesce d-! Alexandresco, e respinsă de toți autorii (v.. Puchta 
corporațiunile pot a nota, 2 şi autori! citați aici). Am admite mat de grabă că he 1 > prin autonomia VA i fondațiunile nu, Codul. comercial tree drept cocporațiunl N ală a societăţilor comerciale, care dar preerie are nat CD cel de al treilea (art, 78 com. comb. 91 codul comercial), 
taluri, necesitatea autorisării tribuna Zu (art 8 codul Pemsonilicațiune, de capi- Sescu se rostesse în acâstă privință forte pat podul comercial) DIC. G: Di: n privința fondaţiunilor cere intervenţiunea statuluy cae eee: chiar Van FHeuvel porațiunile) pot avea o existență naturală, d iasi in, adevăr, asociaţiunile (cor: public român, III, pag. 1021,. nota Co apar şi at rile nur (Cursul de drept .gischen Handelsrechtes, pag. Y3 —94). Sa adi mitima aia „Sachs, Die revision des bel. 
t6te persânele juridice ni sei Sau a mitem prin urmare teoria romună şi atunci evoe de recunâscerea statului, sai. admitem teoria contrară, şi atu 6 5 a con aci tot juridi . i 
nomia! priza e personele juridice, fără deosebire, se pot înființa prin auto- 

N
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apărată cu o dialectică strălucită de fire de a acoperi patima în contra 
congregaţiunilor religi6se, care vorbesce dintr'ensa, 'şi-o însuşesce, o pune 
în practică, o r&spândesce, punând inainte în hotărârea ei din 8 Februarie 
1819, principiul suveranităţii teritoriale ca singur domnitor în acâstă 
materie: <attendu que la puissance publique de Belgique est seule capable . . 
d'apprâcier, au point de vue de l'ordre public et des intârâts belges, si 
une sociât6 anonime est utile ou dangereuse». - N 

După părerea n6stră, inchee Laurent, doctrina pe care jurispru- 
dențu belgiană a consfinţito . aict pentru societățile anonime, trebue 
să primescă aplicaţiunea ei la idle personele juridice, pentru că esie 
acieaşi rațiune), o părere dreptă, care.ne va îi de mare îolos în cursul 

- cercetării nâstre. Persânele” juridice. sunt,. în adevăr, cum iămuresce - - 

Laurent, său tâte necesare, saii t6te - meşteșugite; nu putem să deosebim 

unele care ar fi aşa, altele care ar îi alt-iel. Legea prin urmare sait. 

jurisprudenţa, în tăcerea legii, care hotăresce ceva despre una, înţelege - 

negreşit să hotărască acelaş. lucru despre t6te. | 

Pe când, aşa dar, în Franţa, o pers6nă juridică străină pote contracta 

si dobândi, destul numai să [ie legal recunoscută în ţara unde e domi- 

_ciliată, în: Belgia, din contra, după hotărârea de mai .sus din S Februarie 

1849 a Curţii inalte belgiane, personele juridice domiciliate în ţară străină 

sunt lăsate la bunul place a partidului politic momentan domnitor care, 

după. cum “i vine la -socotelă, după cum industria naţională ţipă sai nu 

în contra concurenţei străine, "i respinge sai -i încuviințeză recunoșterea 

cerută, “i îngădue saii nu se îacă operaţiuni în. Belgia, iacând ast-lel din 

dreptul social belgian, în numele căruia se îndepărteză persânele juridice 

străine, un fel de drept! la osul de ros în folosul unora sait altora. 

- O naţiune însă, care lovesce ast-iel în alta, e la rondul ei „lovită. 

Franţa, vădend că societăţile sale anonime, sunt prigonite în Belgia (era 

vorba în hotărârea casaţiunii belgiane de mai sus de o. societate. anonimă 

franceză) 'şi-a r&sbunat asupra societăţilor anonime belgiane, Și bomba 

Sa spart ast-fel în capul acestor de pe urmă. Nevoit a îost prin urmare 

legiuitorul belgian să îndrepte: răul causat prin jurisprudenţa belgiană, să 

facă legea din 1S55, care recunâsce societăţilor comerciale iranceze capa- 

citatea de drept în Belgia, apoi trăctatul cu Englitera din 13 Noembrie 

1862 şi în fine legea din 18 Maii 1873, | o i 

Legea belgiană din. 18 Maiii 1873, înlăturând pe faţă teoria de mai 

sus a lui Laurent, hotărăsce ritos (art. 128): «Les. societes anonymes et 

les autres associations commerciales, industrielles ou financicres consti- 

im6es et ayant leur sicze en pays &tranger pourront îaire leurs opera- 

tions et ester en justice en Belgique». După acestă lege deci capacitatea 

de drept şi de fapt a persânelor juridice strâine se judecă după -legea 

-: Vocului domiciliului lor. O dată recunoscute după acestă lege, ele nu mai, 

ati nevoa de o anume recunâştere legală în Belgia. O + 

Asa fiind, e vădit lucru că, după art. 128 belgian citat, societăţile. 

comerciale străine, cari maii un scaun în Belgia, cari adică fac numai . 

din când în când operaţiuni înt&mplătâre acolo, nu sunt supuse la nici - 

  

! 1) Laurent, op. cit., I, No. 309 în medio. Contra : Merlin ap. Laurent, I, No. 

307 şi Ber Imteruat. Privatrecht I, p. 305, No. 103. | E , 

- . : Ş . E
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o mărginire saii formalitate şi pot, fără privire la reciprocitate, contracta, 
dobândi, sta în judecată în Belgia. - Ati adică un statut personal, fiind 
pers6ne tot așa de neapărate ca însuși Gmenii. -Interesul belgian bine 
înțeles reclamă: măsuri ocrotitâre numai în contra societăţilor străine, 
cari au un scaun în Belgia, mâsuri care sati luat prin art. 129 și 120 
a legii de mai sus, : | 

Cere în adevăr legea belgiană de la însăşi societăţile naţionale 
chezăşii neapărate în interesul ocrotirii cetăţenilor belgiani, chezășii cari necerându-se de la societăţile comerciale străine, urmarea ar fi că aceste societăți sar bucura de mai multe drepturi în Belgia de cât societăţile belgiane, aceea ce ar îi torte ciudat, lucru pentru care art. 120 'cit. hotărăsce : «Les articles relaliis â la publication des actes et bilans et Part. 66 sont applicables aux sociâtâ 6trangâres qui îonderont en Belgique une succursale ou un sitge quelconque d'operation. Les personnes prt- postes ă la gestion de /etablissement belge sont soumises â la mâme responsabilit€ que si elles gâraient une socicl& belge». . 

„Quid când societăţile comerciale constituite in: ţară străină ar avea chiar scaunul lor principal în Belgia ? Art, 129 belgian respunde : «Toute sociâte dont le principal 6tablissement est en Belgique est soumise î la loi belge, bien que Pacte constitutii ait ât6 passe en pays tranger». Trec deci drept societăţi. belgiane şi sunt supuse în t6te privirile legii belgiane societăţile domiciliate de iapt şi in realitate în Belgia, cu t6te că.ar îi constituite aiurea și actul constitutiv ar prevedea un alt domicilii. Are loc aici, "Si-a dis legiuitorul belgian, acelaș principii care se aplică pentru dreptul soţilor ;. Du locul, unde s'a incheiat contractul de căsătorie, ci acela, unde soţii “și aședă domiciliul, e hotărâtor ID), Aceste dise, și t&râmul pentru cercetarea n6stră ast-iel pregătit, „vom lămuri mai la vale următârele trei puncte, cari ne interesâză mai de -aprâpe: 1) Care e cu privire la societăţile comerciale constituite în ţară Străină sistemul legii nâstre ? 2) Articolele 237 urm. a codului nostru “comercial regulătâre a drepturilor acestor . societăţi se aplică şi corpora- tiunilor ? 3) Statele, ca persânele în general, sunt supuse jurisdicţiunii tribunalelor ? Vom răspunde în puti . l i 
? + ne cuvinte,: pe riad. întrebări. puţi „pe rind, la aceste trei 

mn 2 

1) Ema Sachs, op. cit ui P. Cit, pag. 202. Compar. A I, 3.31, pag. 107, text şi nota' 66, Unil susțin ta art, societăţile, al căror princi e i âni i i 
fost colistitite i (a al aşezământ e în România, ca societăți străine, dacă ai „fară ă, e mal logic de cât art. 129 belg. şi art. 230 ital, d 

. 
I log 

. ri. 250 ital, de 
9 se zegule d principiul «Locus regit. actum», năționalitaten CR societăți uzina 
Bar (eu E legea cu ui unde ea s'a constituit. [n bună logică, îosă, întâmpină 
cil penal pia eh, edit. a 2-a, Î, No. 104 nota), se pâte vorbi numa de domi- 
că erdae nu ae mal na itatea unel corporațiuni sau societăţi, pentru cuvntul simolu 
repturi sat dud e up natura lucrurilor chiar, n'a un stat civil sai politic, n'aă Asupra aceste! costin, o conta a milie, ete: ete APOI. oereare ar fi parerea nsstră 

ni e „9 contrad Ă Ă a, cum face art. 239 cit, 
societatea L6te privirile supusă legii române, ei 

ubry et Rau Droit, civil frangais, 
239 '€. com. român care consideră 

este a se considera totuşi ca 

N 

că o socie-. -
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IL, 

Care e cu privire la societăţile comerciale constituite în 
ţară străină sistemul legii nostre? 

x 

O societate comercială străină pâte să contracteze neîmpiedecat în 
România prin corespondenţă saii prin o representanţă. momentană și 
întemplătâre. Reese lucrul acesta limpede și lămurit din articolele 237 
urm. codul comercial. Invoesc în adevăr aceste ârticole societăţilor comer- 
ciale străine să'şi aşede un scaun saii o representanţă -slatornică în Ro- 
mânia numai sub condițiunea păzirei unor anume formalilăți ; deci 
înțeleg, că aceste societăţi pot contracta în România fără nici o mărginire . 
prin o representanţă momentană şi întemplălore. pp 
Nu numai persânele îisice străine, dar însăşi societăţile comerciale. 

strâine, trebue să'se. bucure, în adevăr, în deobsce în România de aceleaşi 
drepturi civile de.cari se bucură şi românii (art. 1] codul civil; cl. art. 
11 Const.), căci se pâte apăra România în dea-juns în contra pericolelor 
reeșind de aci prin oprirea dobândirei de nemișcătâre rurale şi prin măsuri 
regulătâre a scanului acelor societăţi, aceea ce şi face legea n6stră comer- 
cială, hotărând în art. 247 că societăţile străine nu pot dobândi alte 
drepturi de cât acele recunoscute străinilor prin legi (art. 7 Const.), şi 
prescriind formalităţi privitâre la societăţile străine, cari ai un scaun 
în România, a - E i 

Art. 238 codul comercial: orânduesce în adevăr: e 
- «Societăţile legal constituite în ţară străină, cari îşi stabilesc în 

România un sedii secundar saă o representanță, sunt supuse la 
disposiţiunile presentului codice în ce privesce depunerea şi transcrip- 
țiunea, afişarea şi publicațiunea actului constitutiv, a statutelor, a 
actelor cari aduc schimbără la unul sati la allul din qisele acle şi. a 

“ bilanțurilor ; ele sunt datore încă să publice în lormele prevădute de 
acestă lege, mumele personelor care dirig sait. adminislreză aceste 

-sediuri, saii care reprezintă în ori-ce mod societatea în ţară»1), 
Datore, e, cum vedem, societatea comercială străină, care 'și aș6ză, 

un scaun: secundar în România, să îndeplin6scă, întocmai ea o societate 
română, articolele din legea română privitâre la publicarea actului con- 

- “stitutiv, a statutelor şi a: actelor de gestiune socială, pe când, de altă 
parte, densa volnică rămâne să'şă păstreze stalulele ei, fie- ele oră-cât - 
de nepolrivile cu cerințele legii române, destul numai să, întrunescă 

  

-1) Dacă societăţile sunt alt-fel de cât cele prevădute în art. 77 (adică alt-fel de 
cât în nume colectiv, în comandită simplă, prin acţiuu)), adaogă același art 258, ele 

vor fi supuse la îndeplinirea formalităţilor prescrise, pentru depunerea și „publicarea 

actului, constitutiv şi a statutelor societăților prin acțiuni, şi le “sunt aplicabile t6te. 

dispozițiunile presentel secţiuni relative la aceleaşi societăți. In zadar prin urmare 

socielățile prin acţiuni engleze ar susţine că scaunul lor în România caută să fie regulat 

de art. 238 şi 239, iar nu de art. 9.44 codul comercial! român, sub cuvânt că societăţile 

prin acţiuni engleze sunt alt fel de cât cele prevădute în art. 77 român, căci art. 238 

le supune ritos formalităţilor “prescrise pentru societăţile prin acţiuni. De altminteri, 

"netăgăduit este că societăţile prin acţiuni engleze, în Qeosebire dn societăţile prin acţiun 

române, se constituesc saă aşa că toti membrii e! răspund “solid ir cu l6tă averea lo : 

de datoriile societăţii. sai aşa “că e! răspund numal până la un maximum. saii aşa că 

el răspund numai cu acţiile lor, aceea ce are loc când cel de pe urmă cuvânt al firme 

„este «limited>. V, BRenaud, op. cil p. 87.
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condițiunile cerule de legea eX personală sai naționulă, care rămâne 
„ ast-iel respectată cu, sfințenie, chezăşia prescrisă de art. 233 cit. fiind 
„cerută de o potrivă și de la societăţile române. 

Art. 239 codul comercial hotărăsce apoi: . 
- «Societăţile cari, de şi constituite în ţară străină ati însă în România 

sediul şi obiectul principal al întreprindere) lor, vor i supuse chiar 
pentru forma şi validitatea aclului lor constitutiv, de şi încheiat în 
străinătate, la t6te disposiţiunile presentului codice, rămânând Sapuse și 
la îndeplinirea prescripţiunilor secțiunii de faţă pentru a putea funcţiona 
în: țară»:). m N 
„O societate comercială așa dar care, de și constituită în ţară 

străină,-are însă în România scaunul şi obiectul de căpelenie al negoțului 
ei, în deosebire de o societate strâină, care are numai un scaun secundar 
în România, nu e supusă numai la iormalitatea Dublicării actului con- stitutiv, etc, conform cu legea română, ci e încă supusă legii române chiar pentru forma şi validitatea actului ei constitutiv, în acest înțeles, . de exemplu, că, dacă legea română cere 'un act scris, va “Îi fără tărie actul verbal, puţin importă eă legea ţărei, unde s'a constituit societatea, se mulţumesce cu un act verbal 2 
. Până aci: nu'se deosibesce legea n6stră de legea italiană, cel puțin „n ceea ce privesce societatea în nume colectiv şi în comandilă simplă. . Nu introduce o deosebire nici art, 242 codul comerciul, care supune societăţile străine acelorași imposite, .la -cari sunt Supuse societăţile: “române de aceiaşi natură. Legalisarea autorităţilor consulare române cerută de art. 243, r&spunde dreptului comun. Excepţional e numai art, 237 (v. și art 240) care stabilesce cerința reciprocității3) şi art. 241 

| „__ 1) Artic. 239, în deosebire de art, 230 ital. nu ice că o asemenea societate esle a se considera ca societate națională. Deosebirea acesta lotuşi e nerelevantă în Ceea-ce privesce societățile în nume colectiv şi în comandită simplă, care sunt supuse sub. codul nostru (art 238 şi 239) la aceleaşi formalități ca sub codul italian. Are prin urmare numa! societatea anonimă un mare interes de a trece drept societate naţio- nală, pentru a pulea scăpa ast-fel de rigârea art. 244 urm. codut comercial. Insăşi societatea anonimă însă e, adevărul căutând, naţională sat străină după cum e sai nu domiciliată în România.. Reese, în adevăr, din art, 244 că o societate anonimă străină ŞI pâte aşeza numa! „Scaunul ei secundar în România, "l-ar. respinge prin -urmare. Bogernul român autorizarea cerută, dacă mar dovedi că are Scaunul el principal în rană că nu se apa au perială austriacă din 29 Noembrie 1865, hotărăsca de ase- nel socie Si 3 i : : Scaun secundar în Austria, dacă nu dovedea oasirăine că area 00 A Ageza un constituit obiect inci i i 
0 i 

ungurea), ctul principal al întreprindere er (ef. SS 210—217 codul. comercial 
2) V. Vidari.Corso di diritto ci J | 

€ . conmerciale, I, No 586. Adao | pând legea naţională cere pentru societatea anonimă subscrie  soga caca punde Sa constituit societatea nu. Nu se pâte însă cere, susţin "unii, la o d secieenimă plata unel cote a capitalulul social, pe care legea naţională 0 cere autotir o ile vaţionale (v. Bar, op. cit, No. 106, pagina. 309, text şi nota 24 şi . ri găitaul ac: Vavasseur, Lefevre, Lyou-Caen). “ Da la noi :) ieotul intezanţional apropie popârele unele de altele, face să fim ca acasă besce, prin Atari * aceea-ce e de mare folos pentru. fie-care țară, folos care se ştir- care în pri i unea reciprocităţii, Inţelezem să ne r&sbunăm în contra unul „stat, ga ÎN AA elioi ratâză răă pe naționalii noştri; de ce însă să respingem pe străini, are cual iată eciprocittee ei în statul lor e vrăşmaşa străinilor ? Retorsiunea. , citatez v.. Bar, op. 'cit, . ia şi înlă 
art.. 1L al codului nostru civil sistemul zeciprocită it. » bo, 41). De aceia Și Mlăură 

gă autorul exemplul 
rea întregului capital social,
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glăsuitor: «Guvernul va putea, ori de câte ori va găsi cu cale, a revisui 
operaţiunile societăţilor străine». o “ Ma 

Mare şi radicală, din contră, e deosebirea într6 măsurile luate de 
legea belgiană şi ilaliană şi cele luate-de legea n6stră în contra socie- 
lăților anonime. Forma anonimatului. cuprinde de sigur mari pericole, 
în sine, dar, pe 'când în Belgia şi Italia,. legiuitorul se -inerede în privi- 
gherea individuală destoinică să se apere singură în contra acestor 
pericole; prescriind'numai condițiuni de publicitate, etc.;- în România, din 
contră, se așteptă+ mântuirea mai cu semă de la statul a-lot-pulernic, 
a-tol-ştiutor, a-tol-prevedător. e Pe 

In Belgia,” ltalia, Germania, ete., sa înlăturat, în adevăr, cerința. 
aulorizării guvernului peniru recunoscerea societăților anonime slrăine, 
de temă ca nu cum-va guvernul să adârmă privigherea individuala într'o 
siguranţă falşe, şi s'a înlocuit prin sistemul publicității celei nai: întinse, 
prin îndatorirea impusă societăţilor anonime de a publica actul lor: consti- 

"tutiv, ete. acolo unde vor sâ'și uşeze scaunul lor și de a îndeplini arti- 
coleie din legea teritorială privitore la Iormalităţile de- indeplinit în cas 
de mutare a scaunului (v. art. 232 ital). : E 

Crede, din 'coniră, codul nostru că sistemul acesta, pe care Pirmez 
-?1 resumă - in cuvintele: Veritas liberabit vos, nu e destul de ocrotitor 

şi menţine sistemul autorizării. guvernului (art.-244 codul comercial), 
sistem pe care Pam analizat cu .de-am&nuntul în Dreptul, pe 1889, No. 39. 
„Nu se pâte da, o spunem în trecăt, autorizarea de care e vorba,. dacă 
societatea anonimă străină nu depune. o cauţiune de cel puţin 200.000 . 
l6i, care va servi cu precădere pentru desdaunarea creditorilor şi acţiona. . 

„rilor. din ţară, o condiţiune din cale afară impovărătâre Da 

Care” e acum sancţiunea  neindeplinirii formalităţilor prescrise de 
art, 238 urm. codul comercial? Cât pentru societăţile anonime intrebarea 

nu se -pâte nici măcar” formula, legea cerând pentru recun6scerea lor 

chiar o anume autorisare prealabilă a guvernului român. Incolo reese din 
art. 247 codul comercial: că neîndepiinirea formalităţilor de care e vorba 
face pe societate r&spundătâre de t6te obligaţiunile contractate de admi- 

nistratori, saii representanţii sti, chiar când aceștia prin contraclareu -. 
lor ar fi depăşit pulerile ce li se conferiseră *).: a 

Nasce însă întrebarea : art. 237 urm. Codul comercial, se aplică 
- numai societăţilor comerciale, care alcătuesc persone juridice iaţă cu 

cei de al“treilea (art. 78 codul comercial), saii şi celor-l'alte persone juri- 

dice ?: Vom deosebi. Art. 244 urm. Codul comercial, cuprind excepțiună, 

  

4 . . | ; 

1) Sistemul acesta e reclamat pâte de interesul bine înțeles al ţărel. Insăşi Austro- 

Ungaria -are un sistem analog. Nu cere totuşi codul comercial unguresc ($$ 210—217) 

-o cauţiune, ci numai învestitura în Ungaria a capitalurilor menite pentru, afacerile . 

din Ungar însă art. 231 corespunqător ital. după care, în asemenea cas, adminis- 

tratorii şi reprezentanții se fac personal și solidar răspundători de tote obliga- 

țiunile sociale, în marginile actelor dependente de exercițiul funețiunilor lor. Art. 

31 ital, începe, ca şi art: nostru-.247, cu frasa : «Indeplinirea formaiităţilor, eto.> nu 

este însă îndouială că înţelege a qice că neîndeplinirea formalităţilor, etc, 'aduce. cu 

sine răspunderea, etc.. (V. Bar op. cit. No. 106 nota 24-a). In adevăr, îndeplinidu-se, 

aceste formalităţi, cei de al treilea cunosc întinderea mandatului administratorilor. ; cum -. 

- dar să fie societatea totuşi răspundătore peste termenii mandatului? , 

” ” ai : IN | 9. : 
Al, Degre, vol. 1V. Ia i Pi „- N , ?
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cari nu se pot întinde de lu un cas la altul. Am putea să dicem cel mult 
că art. 238 și 239 seaplică corporațiunilor în general, iar art, 244 
urm. fundaţiunilor1) în general, aceea ce însă ar fi încă " hasardat, 
Scaunul corporaţiunilor. şi al tundaţiunilor reclamând după natura lucru- 
rilor chiar o altă regulare. . a ! 

Un lucru totuşi! e: sigur şi netăgăduit, anume că tâte societăţile 
comerciale, și cea anonimă, cari nai un scaun în România, nu sunt 
supuse la nici o formalitate saă mărginire și pot contracta aici neîmpie- 
decat prin o representanță momentană și întâmplătâre. Constinţesce în 
adevăr, Codul nostru comercial, cum vădurâm mai sus, principiul acesta, 
Este el însă aplicabil numai societăţilor comerciale sai. pers6nelor juri- dice. în general ? Iată: întrebarea, care ne. interesâză mai de aprâpe în cercetarea de Îaţă. . | A 

PI II. . | 
. - Regula. că societăţile comerciale străine, cari n'aii un scaun statornic în România, se bucură aici de aceleaşi drepturi civile de cari'se bucură şi românii, are un caracter excepţional, sai se întinde ea în seneral asupra tutulor persânelor juridice ? 

„Curtea n6stă înaltă, s.: II, prin hotărârea ei din_10 iunie 1892, a „respins mijlocul .de casare stăruitor de-a dice că instanţa în fond ar îi călcat: principiul că -persândle juridice strâine. n'aă existență legală in. România, primind. o socielate anonimă. străină să stea în judecată în Homânia, «având în vedere că împuterbicitul societăţii anonime străine de care e vorba nu e în capul unei Sucursale, care ar face. operaţiuni in România fără autorisarea guvernuiui român, ast-fel că nu ne aflăm „în casul prevedut de art..240 şi 244 codul comercial».  .- 

- Şi bunele moravuri.. Dar altă: esliune este a i â 'socie 
“i asâză un eoaau Dar alte cestiune este acâsta și alta când o societate - „ŞI aş H Siatornic de afaceri în -țara n6stră, şi se pârtă aici, 

= Fără îndoială, serie Vidari, o societate legal constituită în străinătate, „pâte neimpiedecat :să facă "operaţiuni: în Statul italian, să se oblige către alţii şi să oblige pe alţii către sine, întru cât nu vatămă ordinea publică 

Hu Ca un sirein care-se găsesce în trdcăt la noi, ci ca un așezămîul, Care se pune statornice Sub scutul” legilor n6stre, se amestecă în viaţa industrială. a țărei n6stre, şi: se iolosesce de creditul nostru, căci atunci Socielatea trebue să se supus "disciplinei legii nâstre 2). - ? SE - 
« Pi . 

Ă ” Ă N 1) Unii sămăluesc în adevăr societăţile anoni ațiuni a Gre. 
1 1 să în : , nonime cu- fundațiunile, de Gre-ce n'ar î de cât capitaluri asociate, personificate. V. Renaud, op..cit., Şi 13, p. 168 era, Ă 2) V. Vidari, Corso di dirt n. . : menteză.. Vidari a capra diritto comerciale, L, No 581: <Câna legea qice, argu- 

: torizarea guvernului . belgian: iui itali i 
clei - i guy ul  belgian.. Legiuitorul italian. ca și cel gian, a, privit prin urmâre ca temeinică teoria lu! Iaurent, numal în acest inteles 

_că „PL PE : n Ș o „personă juridică străină, ri își aședă ui Scaun' statornice în Italia 'saă în lepl iune socială şi treb i i 
zip! i l& ș ue prin urmare să se dis- fan ses talie e sad, Pelgiane, nu însă în înțelesul că o persână juridică “străină drepturi ca italienii sal pesta» Să nu se bucure în Italia sau în Belgia de aceleaşi 

, e 
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„ Reamintim că legea belgiană 'asupra societăţilor, din 18 Maiii -1873 
(art. 128 urm.), conslințesce şi ea principiul, pe care Vidari "] tălmăcesce 
în rândurile de mai sus. Principiul acesta însă are el un carăcter general 
saii excepţional? Art. '128 urm.-a legii belgiane. saii art. 230 urm. ital, - 
(ei. art. 237 urm. român), cuprind-ele adică disposiţiuni 'exespţionale, 
privitore numai la societăţile comerciale, saii aplicaţiuni speciale a unei 
regule de drept comun, care cârmuesce persânele juridice în gereral?2).: 

_ Laurent răspunde : «Insuşi statul e o pers6nă.meşteşugită, nu există . 
adică dacă nu e anume recunoscut. prin tractate, nu pâte prin urmare 
să stăpânescă, în străinătate, “şi e o pers6nă necesară numai în acest 
înțeles că pote contracta şi sta în: judecată în ţară străină. Ce să dicem. 
de cele-lalte persânejuridice? După părerea n6stră, nu este îndoială. Nu 
există cele-lalte persâne juridice în străinătate, deci ele nu pot reclama 
acolo nici un drept. Ai în adevăr o viaţă fictivă isvoritâre dintr'o lege 
care-n'are nici o putere în ţară străină. Necesitatea relațiunilor comerciale 
a făcut să se admită o excepțiune pentru societăţile anonime. Motivul acesta, . 
nu există pentru cele-l'alte persâne juridice» 2). Sa - 

"VW D- GG. P. Petrescu, învățatul înalt magistrat, m& pomenesce în cartea d-sale. 
<Studil asupra pe:s6nelor juridice...», între altele, ast-fel (pag. 83): «Părerea complectă 
însă a d-lui Degr6, mi se pare mie, că reese din apropierea acestel scrieri din Dreptul, 
1874, No. 75, cu a_celor-l'alte posteridre, făcute de d-sa, în ceea-ce privesce naţiona-. 

. litatea altor. persâne juridice, adică. a socielăților anonime, ete. D-sa, se vede, că susține 
- în articolul d-sale din Dreptul, pe 19389, No.. 39, în general că: persânele juridice nu 

pot avea nişte drepturi de- cât în țara unde aă fost fondate sai recunoscute sati: 
născute». Am dis însă, din contră, în Dreptul pe 1839, No... 39 pagina 3u9, cum se. 
pâte încredința orl-cine, limpede şi.lămurit : <Art. 237 urm. codul comercial se aplică 
societăţilor comerciale, care are o sucursală în România. nu însă acelora care/fac în 
România operaţiuni accidentale, acestea de pe urmă pot face operațiunile lor şi pot sta 

"în judecată în România, fără nick: o mărgiriire, dacă existi reciprocitate, D-i G. 
P.. Petr-scu, o spunem în trâc&t, .'şi însusesce din articolul mei din 1889, No. 39, 
între altele, punctul că, după expunerea de motive a proectului de lege germană asupra 
societăţilor cu acţiuni, e nediscutabil principiul că capacitatea juridică a societăţilor 
străine se determină după legea ţărel unde ele sunt domiciliate (v. cartea d-sale de . . , 

„mal sus, pagina 121); dar n'o spune, şi '0i citâză articolul de mat sus abia la pazina - 
- 192, în acest înțeles că legiuitorul nostru a făcut societăţilor anonime o posiţiune fârte . 
-precarie și jalnică. Fie-m! îngăduit să reproduc, cu acest prilej, din cartea dl G. P... 
„Petrescu 'drept exemplu, între o mie, doveditor cât preţuesce ea, următorea frază nepiep- 

* fundaţiunt».4 ! 
2) Laurent, Principes de 'droit civil, I, passinu No, 307, 309—311, Acelaşt 

*“ Daurent însă recunâsce (No. 3u9 in medi): 'că notre. avis,. la doctrine que Ia juris- 
RR _prudence belge a consacre pour les soci€tes anonymes doit recevoir son application 

„A toutes les personnes dites câviles parce qu'il ya identite de raison». Analogia adică 
e admisibilă, 'dup& părerea lui Laurent, numa! când e .vorba să îndepărtăm perșonele 

” juridice nereeunoscute în țară străină, căci aşa vrea dreptul comun şi principiul este 
că, îndoială fiind, trebue 'să ne întârcem la dreptul comun, De, unde reese însă că aşa 
vrea dreptul comun ? De acolo, răspunde. Laurent, că legiuitorul francez nici nu dă 

E măcar numele 'de persons cc-ourilor şi stabilimeatelor de utilitate publică (No. 307), 
ind însă,.e vădit lucru că-dreptul nostru comun . vrea contrariul de. ce vrea 

ap a fcancez, căci art. 817 al codului nostru civil, hotărăsce 'ritos: <Dona- 

țiunile făcute persânelor morale nu pot fi acceptate de cât prin ordonanţă domnescă, 
i di î i ice, € îstă- . ent stărue totuşy şi dice că, în deosebire de persânele fis:ce, care exist 

eter Daurani ș de legea cară le recunâsce statu! și capacitatea, pers6nele, fictive, din 

“contră, nu există în țară străină dacă nu sunt anume recunoscute acolo (No. 307). Per- 

z 

“tănată (pagina 9): «In tâte aceste ocaziuni, de sigur, rolui acestor persâne; din per- : .. 
" s6ne juridice şi bazate pe nişte corporaţiuni, se schimbă aprope în totul, în rolul unor:-. - 

7 

.



132 . . ALEXANDRU DEGRE 

7 

“Că .persâna juridică e o ficţiune, îie. O ficţiune însă nu e o curată: 
născocire a legii, ceva contrar faptelor, un. principiii nerespundend reali- 
tăţii, cum crede Laurent. Ficţiunea semăluesce, din contră, lucruri 
existente în realilate, de şi cu desăvirşire deosebite de-o-laltă, ea nu e 
de cât .o formulă prescurtată a unei stări de lucrură existente 1), aceea 
ce se recunâsce de însuși. Laurent, care lămuresce lucrul î6rte bine 
ast-lel: Qwest-ce que les lois?-Sont elles. un fait .arbitraire ? La creation 
du legislateur? Non, elles sont Veapression de nos sentiments et de nos 
idees, c'est ă dire de ce qu'il y a de plus intime dans nâtre tre. En ce 
sens, toutes les lois sont personnelles» 2).. ” „: 

Există statul în adevăr de fapt și în realitate, neatârnat de recu- 
-n6scerea dreptului ginţilor, care primindu-l în concertul statelor recunoscute, 
nu "| nasce printr'acesta din nimic, ci. pune pecetea sa pe aceea ce este 
deja, știut fiind că nici. sălbaticul, adică omul primitiv (copilul r&stăţat al 
sociologii moderne) nu trăesce într'o stare isolată, ci pururea întovărăşil 
„cu alţii într'o gintă organisată care cuprinde deja in sine germenul statului ?), 
"lucru pentru care însuşi Laurent recunâsce că «ilitat est une necessit6 

a laquelle aucune soci€te humaine ne peut se soustraire». O: 
„__ Aceea ce gicem aici despre stat, se aplică însă de-o-potrivă și celor- 

Valte corporaţiuni, cari s'au născut prin întâmplări istorice sai prin un 
act constitutiv autonom, îiără o anume recundscere legală. Sub domnirea 
ieudală, în adevăr, fie-care corporaţiune era un fel de stat neatârnat, 
avea o autonomie nemărginită, legiuia, ca un stat suveran, cum şi ce [el 
să se stăpânescă,: dobândâscă, moşștenescă nemişcătârele rurale aflăt6re 

„pe teritoriul ei. Un străin, ca să se bucure de drepturi, trebuia să Îăcă 
„parte dintr'o_corporaţiune orășenâscă suii feudală, neținându-se sâmă de 
cât excepțional de dreptul personal al străinului 4). , 

„ Centralisarea (de la secolul XV înc6ce), ajutată de recepţiunea drep-, 
tului roman, a pus de sigur un capăt regimului feudal, dar, alături de 
Stutul centralisat, a vieţuit şi: de aici înainte provincia, comunele; etc, 

  

. 

sonele fisice însă s'a recunoscut şi ele prin anume legi, înlăturându-se sclavia ca 
fiind contrară dreptului natural. 'TOtă dar. întrebarea este dacă persona juridică, ca şi 
cea fisică, există neatârnat de lepea care'I: recunâsce statul şi capacitatea ? Laurent 
răspunde că nu, de Gre-ce persâna juridică, în deosebire de persna fisică, mare sex, majoritate şi minoritate, etc. (No. 307), Nu împrejurarea însă Dumnadeule! că pers6na fisică are sex, majoritate şi minoritate, etc, face ca ca'să fie recunoscută ca personă, adică ca ființă având drepturi, ci voința morală, care o însuilețesce. Volo ergo suma! In voința morală a omului .se întrunesc însă dou& elemente esenţial neseparabile de-o-l altă: un element individual şi un element social, omul fiind prin esenţa sa o „fiinţă sociabilă, Corporaţiunea (pers6na juridică) există prin urmare, neatârnat de legea care "1 recunâsce capacitatea, caci e trup din trupul, sânge din sângele omului, decurge din personalitatea omului, îutun cuvânt e tot așa de neapărată necesară, esenţială, ca însuşi omul. Laurent opune în fine, în trecăt, că art. 2 francez (art. 3 romău) nu se pote aplica textual persânelor fictive, de Gre-ce aceste persâne “în deo- sebire de persânele fisice, nu pot resida în străinătate, Peis6nele fictive însă, ca şi „cele fisice, pot forte bine resida în str&inătate, în acest înţeles. că ele pot contracta acolo prin o representanță momentană şi întâmplătâre. a P , 1 v, 

. . 
Ş 

ze 175) N Uiider, Das Oester. Erbreclu, 57, nota 10 şi articolul meă din Dreptul 
2 Y. Znurent, op. cit. ]. No, 122, | ; Morgan, Die Urgeselischaft, tradus din: englezes i 4) Bar, op. cit. |, $ 15, text și nota Il şi 8 16, nota 52, de Biehholi,
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iar doctorii (post glosatorii) prin aceea chiar că ai început să aşeze de 
acum înainte dreptul personal al străinilor pe un temei științific, ai arătat * 
că înțeleg să respecte cu sfinţenie şi dreptul personal al corporaţiunilor, 
sau, mai bine dis, însăşi natura lucrurilor a adus cu sine că recunâscerea 
statutului personal al Gmenilor.să fie urmată neapărat şi prin puterea 
lucrurilor de recunâscerea statutului personal al  corporaţiunilor, care: 
decurg din personalitatea omului şi sunt prin urmare tot așa de nece- 
sare, neapărate, esenţiale ca 6menii. n 

Corporaţiunile străine, o dată legal recunoscute în ţara unde sunt: 
domiciliate, se bucură prin urmare astă-di, întocmai ca persânele 'fisice : 
strâine, în t6te ţările de aceleași drepturi de care se bucură şi naţionali, 
sub rezerva bine înțeles a excepţiunilor anume stabilite de lege.: Corpora- 
țiunile şi societăţile anonime, pot, de exemplu, contracta și sta în jude- 
cată în Englitera fără o anume autorizare a guvernulni englez. In Italia”: 
de asemenea. In Francia tot aşa. până la jurisprudenţa belgiană, de care 
am vorbit mai sus, care a provocat legea Îranceză din' 30 Maii, 1857, 
după care societăţile străine nu există în Francia fără o recunâscere a 
guvernului irancez (proj. îr. din 1883 se mulţumesce cu o autorizare, 
generală), care însă de fapt sa încuviinţat mai tuturor statelor) -. 

Trebue, învaţă Bar, lămurind mai de aprope aceste principii de 
legislaţiune comparată, să învoim persnslor juridice străine să contracteze 
la noi (in Germania) neîmpiedecat prin corespondenţă sai prin o repre- : 
sentanţă momentană şi întemplătore, chiar când persâne juridice 'de acest 
îel nu pot exista:la noi. De ce să nu potă, de. exemplu, O  monastire 

"= străină să reclame o:arendă pentru' o moșie aflâtâre: la noi, saii de ce 
să nu pâtă o comunitate religi6să care face şi licoruri (Chartreuse) să 

“vindă acestă mariă și se dobândescă de aici o creanţă ia noi?.Ar ajunge 
la din contră, corporaţiunea străină la: scopul ei prin pers6ne interpuse 2). 

” Codul' comereial'italian, pe care codul nostru "1 urmâză întormai în 
acestă privinţă, îşi însuşesce principiile acestea sănătâse regulatâre a drep- 
turilor pers6nelor juridice străine, îngăduind societăţilor comerciale. străine, 
cari alcătuese persâne juridice faţă cu cei de al treilea, să aşede un 
scaun în Italia sub condiţiunea: păzirii unor anume iormalităţi (art. 230 
urm.), şi 'și însuşesce aceste principii în general, aplicându-le numai 'în 

„deosebi societăţilor comerciale, cum .reese acesta din starea jurisprudenţei 
italiane- în “acel timp, căreia” a- înţeles legiuitorul italian. si dea o sanc- 

* ţiune formală.  . -.. ” a Ă | 
" Vechia legeitaliană nu coprindea, în adevăr, prescripţiuni privitâre la - 

. 1) V. «Entwurtf eines Gesetzes betreflend die Actiengeselischaften, etc. Algemeine 
Begtiindung>, $ 16, pagina '185—187.. În Statele-Unite americane se der6gă în numele 

. ec hilății ia regula domnitâre 'acolo, că corporaţiunile n'aă Qrepturi în statele străine 

iără o anume recunâscere în aceste state, validându-se libertăţile făcute lor, de şi n'aiă 

existenţă în ochii legii: nule în drept, ele sunt valabile în echitate (v.. Laurent, 
Avant-Projet, ÎI, art. 536 No. 14 şi articolul meă din Dreptul pe 1885, No. 83). Autorii 
italieni (Pierantoni, Lomonaco app. G. P. Petrescu, op. cit. pagina 83 hota 2, care a 

"moştenit numele acelor autori de la răposatul Laurent) învaţă că corporaţiunile morale 

ai statut persotal, ca persânele fisice, statut personal care le urmeză şi în țară străină. | 

"Nu se bucură însă negreşit fiscul străin de privilegiile din țara sa, nici de privilegiile 

de care se bucură fiscul teritorial. Vedi Unger, op. cit, |, pagina 165, nota 4. 

2): Bar, op. cit, I, $ 106, pagina Il. . 

7
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societăţile. comerciale străine. Datâre era deci - jurisprudenţa să umple 
golul. Jurisprudenţa italiană însă dete precăderea sistemului, pe care, cum 
vă&durăm mai sus, l'a despreţuit jurisprudenţa belgiană în dauna Belgiei, 
sistemului adică glăsuitor că o persână fictivă nu e supusă în privința 

. regulăriă capacității eă de drep! la alle prescripțiuni de câl o personă 
fisică 1), sistem” pa care. noul cod comercial italian aflându'l în fiinţă. la 

-. eonstinţit, aplicându-l societăţilor. comereiale pe. calea unei deducţiuni 
“ Gintr'un principiii: general: netăgăduit de nimeni.- Ce . 

„_- » Codul nostru comercial în punctele acelea în cari conglăsuesce cu 
- desăvirşire cu tipul italian, cum este în casul nostru, trebue fără îndoială 
tălmăcit. întocmai “ca: cel italian, vădit lucru fiind că legiuitorul nostru 
comercial, a înţeles să mlădieze . vechea n6stră jurisprudenţa noului tip 
ideal, iar:nu pe cel de al doilea celei dintâi, lăsând a dice că vechea . 
n6stră jurisprudenţă, care consfinţesce în acestă materie teoria lui. Laurent, 
aceea ce nu e de mirare, e contrară părerii majorităţii autorilor, priaci- 

„ piilor .de legislațiune comparată şi p6t6 chiar şi intereselor bine înţelese 
„ale țări, o | 

- „In. adevăr, o dată:: îngrădiţi fiind în _contra societăţilor Și corpora- 
"țiunilor străine 'prin 'oprirea decretată. în contră-le de a: dobândi  nemiș- 

-. cătore rurale în România (ârt. 7 din Const. şi art. 247 codul comercial) 
"şi prin articolele 237 : urm. codul . comercial regulatre 'a scaunului 
„societăţilor comerciale străine; nimic: nu se împotrivesce,: credem noi, să 
lăsăm” pe societăţile şi corporaţiunile' strâine să se bucure la noi, - ca şi 

- pers6nele fizice străine, de aceleași drepturi. civile de cari se bucură și 
- românii în.general (art. 11 codul civil), întru cât ru va vătăma ordinea 
publică şi bunele moravuri (art. 5 'codul civil). e ÎN 

Un stat străin pâte saii nu. să fie judecat de tribunalele române ? P6te un stat străin se invoce jurisdicţiunea consulară în România ? Regimul capitulaţiunilor, dacă a existat vre-odată în „România, nu este el abrogat prin tractatul de la Berlin:? 
| „ Corporaţiunile străine, o-spunem încă o 'dată,'se bucură la noi 'de aceleași drepturi civile de: ce 
nu valemă ordinea publică saii bunele moravuri, iar ordinea publică, care supune cu drept cuvent şi pe străinii aflători în trâcăt la noi le- gilor n6stre de poliţie şi de siguranţă, -nu 'reclamă nici cum să tăgăduim existența pers6nelor juridice străine, căci ac6 

„pe faţă consciinţa de drept: modernă Dc Lă 

  

» 1) V. Piore,-Droit international prive 1815 ag. '639 (app. <Entwurf eines Gesetzes betreffend die Actiengesellschaften ete. Allgernbir Beria de, pag. 18? nota 4). „+ 2) Recundscerea dreptului străinilor e o datorie juridică şi nu o simplă îngă- duință de politeţă (comitas gentium). Ordinea publică pote firesce să înlăture aceste drepturi, dar: ordinea publică, în numele căreia dreptul civil internaţionăl învoiesce să se depărteze dreptul străin, nu trebue confun nasce pote o patimă momentan domnitâre. Pune gari acestă materie dreptul social, care nu &, social. Ne pâte zăpăci însă, şi dreptul social, social același la tote popdrele civilisate, 

ne nainte Laurent ca criterii în 
dice el, tot una cu schimbătorul interes 

uniforiu, natural, Nu putem „prin - urmare 

ari se bucură și Românii in general, întru câl. 

sta. ar contradice, din contra, 

dată cu interesul social, pe care 1. 

“dacă nu adăogăm, precisându-l: areptul .



“să reclame, dar nu pâte să fie tras in judecată dinaintea tribunalelor străine. 
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Corporaţiunile: străine,-o dată legal recunoscute în ţara unde sunt 
domiciliate, aii aşa dar drepturi și la noi, interesul de conservare naţională . 
a statului român fiind pe deplin ocrotit, şi acesta Îără jignirea intereselor 
internaţionale, prin 'oprirea orânduită în contră-le- de a nu putea dobândi 
nemișcât6re rurale în România, precum şi prin oprirea care, rațiunea 
fiind aceiaşi, 16 lovesce în acelaşi chip ca pe societăţile anonime, de a nu: 
putea aședa un scaun secundar. în Homânia, fără autorisarea guver- . 
nului român (art. 244 codul comercial). 

Nasce acum întrebarea: statul are el mai multe drepturi în ţară. 
străină de cât cele-Valte corporaţiuni? Mulţi auțori învaţă că statul pâte 

Principiul neatârnărei reciproce a statelor aduce cu sine, se dice, urmarea 
acesta că un stat nu pâte -să fie supus jurisdicţiunii unui alt stat: în 
adevăr, dreptul de jurisdicţiune e un drept de suveranitate și un stat Du "Și - 

raporturile dintre state 1).. --. - . [n Ti . 

Temeinică să fie Gre teoria acâsta, pe care o constinţesce şi casaţiunea.. 

" pbte atribui suveranitatea asupra unui' alt stat, aceea. ce ar turbura - 

iranceză prin hotărârea ei din 22 lunie 1849? Fără îndoială, întâmpină .: 
Demangeat, combătând'o, principiul neatârnării statelor nu suteră ca un 
stat să fie supus jurisdicţiunii unui alt stat, dar acesta nu este adevărat 
de cât 'când statul. este chemat în judecată ca szzieran, iar.nu când statul 
j6că rolul unei persone privale, căci, dacă competente sunt “tribunalele 
n6stre pentru a da câștig de causă statului străin, cum să nu fie competente - 
pentru a; respinge pretenţiunile sale.saui pentru 'a recunbsce în contră-ă 
„un drept bine dovedit? ..: Sa De E 

Un. guvern străin, adaogă Bar, punend şi el -umărul. în:sprijinirea 
aceluiaşi chip de a vedea, se: pârtă la.noi ca o persână privată, cumpără 

- neguţătoresce, dobândesce la noi, şi, când se crede înstrimbătăţit, alârgă la 

„0 respinge echitatea, bunul simţ, dreptatea. . --, 

N 

tribunalele n6stre:în contra particularilor. lar, la din contră, o întârce de 
"o dată pe altă î6ie, şi dice::pe mine nu mă puteţi urmări, dacă vreţi . 
„să reclamaţi ceva de la mine; veniţi în ţara mea şi cereţi plată, pentru 
măriurile ce le-am cumpărat de la voi dar nu le-am plătit. încă, de la 
tribunalele din ţara mea (pâte' dincolo, de Ocean),: o pretenţiune, pe câre' 

3 
% 

N
 

în: numele unu' presupus drept social să tăgăduima existența persânelor juridice străine, 
“căci practica aprope uniformă a ţărilor civilisate consfinţesce contrariul. Recunssce, în : 
adăvăr, însăşi, Laurent că, despărtenia matrimonială fiind respinsă” de unele “popore, E 

"de alteie- nu,. urmeză. neapărat că nu se pâte înlătura legea sirăină privitâre la des- 
- părţenie. - Comună e, din : contra, tuturor 'statelor fără deosebire grija pentru conser- 

_ Yarea teritoriului: lor, 'de unde urm6ză iarăşi. că oprirea de a dobândi nemişcătore * 
rurale pronunţată în contra, societăţilor. şi corporaţiuuilor străine, răspunde pe deplin 
dreptului social bine. înţeles. . . 

:-1) Vedi în acest înțeles Foeliz, Droit international, I, No. 212, David Duldey | 
: Field, Projet d'un code international, art, 631. Aubry et Rau, VIII, Ş 148 bis., pag: 

141, nota 21.. Demolombe, I..No. 251 bis. Bar, op. cit, [l, pag. 670, pomenesce ca fiind... - 
"de aceiaşi părere, pe care el însă o combate, și autorii următori: Rolin, Jacqiiemyns, : 
-YWestlale, Ioltzendorif, Droop, Gaapa și Cuvelier. Adaogă Bar (op.cit. ÎI, pag. 612, 

jarisdicţiunil tribunalelor străine. *- DI , Da i i 

ă susținătorii. acestel. păreri (Gerbaut şi Westlake,. Hollzendorif). admit | 
ea ea Lt surpă intreg sistemul,, recunosc adică că un stat se pâte judeca , 

"de tribunalele” străine când.e vorba.de acţiuni reale privitâre: la nemişcătbre: rurale, - 

- sai când e vorba de cheltueli de judecată, saă când statul se supune de. bună voe.
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Invaţă prin urmare Bar, în conglăsuire cu mulţi autori, că un Suveran 
pole să fie judecat de tribunalele străine, când este chemat în judecată 
ca personă privată 1). Firese lucru. Statul, în daraverile sale private, 
nu se deosibesce de un particular. Statul nostru pâte să fie chemat in 
judecată de un particular (art. 75, No. 1, procedura civilă), fără să i se 
știrb6scă printr'acâsta suveranitatea. Un Suveran străin să se bucure la 
noi de mai multe drepturi de cât Suveranul nostru? Reclamă Suveranii 
străini la noi; drept este prin urmare să lie chemaţi în judecată la noi. Cine 
are .iolosul, acela se cade să aibă şi ponosul... | IE 

Statul, în adevăr, nu face numai acte de “suveranitate, ci şi acte | 
private.N Trebue prin urmare să deosebim pers6na publică de persâna 

„privată a statului. . Suveranul, ca creditor sait proprietar, are interes să 
reclame în ţară străină și o şi face. S'ar supăra de sigur şi cu drept 
cuvânt dacă tribunalele străine i-ar face:0 tagă de dreptate. Particularii 

“însă să fie lăsaţi la bunul plac al Suveranului strin ? Nu! Nu trebue să 
ne închinăm la un idâl internaţional, jertiindu-i interesele particularilor, 

| „ Competente sunt prin urmare tribunalele n6stre (forum rei sitae, » hereditatis, contractus, etc.) să' judece pe un Suveran străin, când este „chemat. în judecată ca persâriă privată, și acesta 'chiar în casul poprirei unei sume datorită de un al treilea statului străin, scutite fiind de urmărire numai bunurile stăpânite de un stat strâin, ca suveran, de exemplu vamă aşedată pe teritoriul străin, pentru înlesnirea publicului. | : Alt-iel ap Îi însă şi tribunalele nâstre ar trebui să se declare necom- petente, când“ Săveranul străin ar îi chemat în judecată, nu ca persână privată şi pentru o daraveră privată, ci ca Suveran și pentru o daraveră de drept public, de exemplu pentru o pensiune datorită unor funcţionari publici Streini sai chiar pentru o datorie contractuală, . încheiată însă prin 0 lege de drept public. eăci şi tribunalul din Berlin:s'a declarat necompetent în afacerea datoriei contractată de statul nostru pentru căile n6stre ferate, prin legea de la 1 Maiă 18802), 
AD-l de AMartens, apărător şi el al părerii care dice că tribunalele __pot judeca ȘI pe suveranii străini, când e vorba de o daraveră privată, . Di itp sură pentru tribunalele n6stre, pentru că, dice ei, 

fiind, reclamaţiunile” amo An ji încă în vigâre în România, și deci,.aşa . recs Cd unu; supus grecesc, de exemplu, in contra statului 8 esc, ar a competinţa exclusivă a jurisdicţiunii consulare grecesti, aceea ce ar reeși din chiar tractatul de la Berlin din 13 Iulie 1878. Lernieie 2etătul de Ja Berlin, în adevăr, raționeză d-l de Martens, a împu- “bună învoira ap au român să schimbe regimul capitulaţiunilor prin ar avea un drept dobenaLeresate, lucru care nefâcându-se, aceste state hotârăsee acel ibactat adie e. protecţiune consulară în România, căci 
icolul săi 49 lămurit: o 

Tear î ef îi . - - a . _ ciail inerea Acei Ne 41 pangeat, ad „Foca, "1, No. 212. Zaureut, „Droit 
„citat : Spee, Fiore, Macri, de Marters YVeiss, Ganz: i de Heyhi : dai Base „"9p. cit. că Philimore, Calvo, Bhemtschli, nu se pronunță nic o nici: și posă «a 2):V. Jean Kalindero, <De la- compâtence des Pro contra. tribunaux prussiens dz i 

3 ans toute contestation relative: i iliă W tranger. peut posstder en Prusse>, Berlin, 1882, . 
| 

i



CORPORAȚIUNILE Pa 197. 

«Des conventions pourront âtre conclues par la Roumaine pour 
regler les priviloges et les ailribulions des consuls en malizre de 
protection dans la Principaule. Les droits acquis resteront en vigueur, 
lant quwils wauront pas 6l6 modifies d'un commun accord entre la 
Principaulă el: les parlies inleressees». E 

Temeinică să fie 6re părerea acesta? - 
Fără îndoială că nu. Nici-odată n'a acceptat România în fapt regimul 

capitulaţiunilor. Dar apoi, chiar de ar fi existat vr'o-dată un asemenea 
regim în România,'e vădit lucru că Pa desfiinţat tractatul de Ja Berlin, 
de nu “i-a r&mas nici urmă, căci recunbsce categorie „tractatul acesta în 
articolul 'săi. 43 nealârnarea României, care nu se împacă de Joc cu 
capitulaţiunile, de unde urmeză până la evidenţă că acel tractat a despu- 
ternicit tacit regimul capitulaţiunilor. . 

Ştiati fără îndoială Puterile cele mari cu câtă neînduplecare. tribu- 
nalele n6stre respingeaii veleităţile de jurisdicţiune consulară străină, mai 
ales de la unirea Principatelor Române incâce, şi ai înţeles prin urmare 
să menţie statul-quo, căci m'aii făcut să se consiinţâscă contrariul prin 
tractatul de la Berlin, pe când din contră acelaş tractat nu păzesce tăcere 
faţă cu Bulgaria, ci hotărăsce în articolele l—XII, între altele, ritos: 

1)“ Sultanul e suzeranul Principatului tributar; 2) Domnul ales se 
întăresce de Sultan cu învoirea Puterilor; 3) Puterea constituţională“a 

.1v a . A - 

“unei adunări de notabili în Bulgaria, se recunâsce numai sub rezerva 
egalităţii de drepturi a confesiunilor, a raporturilor de exteritorialitate pe 
temeiul vechilor capilulațiuni, a. siguranței nemișcătârelor - rurale ale 
musulmanilor, ete. 1). N RI | | . - | 

«Au point de vue de la logique juridique, mărturisesce prin urmare 
însusi d-l de AMartens, on pourrait contester la justesse de cette asimi-, 
lation de la -Roumanie avec la Serbie et la Bulgarie. Lex. deux. premiers 
pays 6tant proclam6 par le congrâs -de Berlin Etats indâpendants et 6tant 
soumis aux mâmes lois et statuts que les autres nations civilisses de 
PEurope, la logique. exigeait que le regime des capitulations soit ipso facto 
“modifie», _ „ - | 7. 

_-. Dar daca, cum o „recunbsce aici însuşi d-l de Martens, un stat 
suveran nu pâte, în bună logică, să fie supus regimului capitulaţiunilor, 
sare in ochi că tractatul de la -Berlin respinge regimul capitulaţiunilor 
pentru România, dacă ă existat un asemenea regim, vre-odată de fapt 
în acâstă ţară, prin aceea că “i recun6sce neatârnarea, adică suveranitatea, 
vădit lucru fiind că suveranitatea exclude absolut -regimul capitulaţiunilor, 
care e un regim de atârnare sai de semisuveranitate, , 

  

7) App. ZIandbuch des Volkerrechis auf Grundlage europăischer Staatlsprazxis, 

unter Ditoerhaiiy von Bubnerineg, Caratheodory, etc, herausgegeben -vou Joltzen- 
dori. 1887, tom IM. $'26,. pag. 10y. Tot, aici citim la $ 26 pag 1VY: <Dagegen sind 

von den ehemals halb souverănen Staaten die Donaufiirstenthauner, nach îhrer Verei- 

gigung, zur volleu Selbstândigheit gelangt>, de unde se vede că Holtzendor/f privesce 

regimul capitutaţiunilor ca desfiinţat în_Homânia, cel puţin de la unirea Principatelor 

încâce. Art. 49 ai tractatulul de la Berlin are prin urmare, așa fiind, în vedere numat 

pe asa numiții supuşi de facto (Schutzbefohlene), când vorbesce de drepturi dobândite 

în materie de protecţiurie străină, iar guvernul austriac a declarat formal prin învoirea 

de la 1 lan. 1838 că. cu începere de la! lan. 1888 (st, noi, va înceta protecţiunea, 

sa asupra supuşilor de facio, în România. -
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„_“ Simte, aşa fiind, însuși d-l de Martens, că trebue că caute unalt 
'tertip şi adaogă că Vangheli Zappa a murit la 1865, când capitulaţiunile 
“ar fi'fost încă în ființă în România, statul grecesc, legatarul lui de cujus, 
având ast-iel, un drept dobândit de'protecţiune. consulară cel puţin in 

- acâstă afacere, aceea ce iarăşi nu este .exact, elementar lucru îiind-că 
jurisdicţiunea e regulată, chiar în privința drepturilor dobândite, de legile 
în vig6re în momentul reclamaţiunii, lăsând a dice că la 1865 nu mai 
era .nici urmă de capitulaţiuni în România. - A ! 

"Și că nu era atunci nici urmă de capitulaţiuni în România, reese, 
între altele, şi din art. 1 al legii din 20 Aug, 1804, care hotărăsce: 

«Străinii de ori-ce rit creștinesc, domiciliaţi în România, vor avea dreptul 
„de a cumpăra proprietăţi: imobiliare, sub condițiune însă de a se supune, 
în ceea ce se alinge de asemenea proprietăți la legile pământului».- 

Cele-lalte puncte _atinse de d-l de. Marlens în consultaţiunea sa 
publicată în [lzrgiş (ziar tipărit. în Bucuresci), 1893, No. 6u8-—06853, le 
lăsăm la o parte, pentru că nu întră în pervasul articolului nostru de 
faţă, care nu are de obiect tălmăcirea art. 7 din Constituţiune, şi mai 

„puţin încă-analisa afacerii, care a provocat acea consultaţiune, căci adhuc 
"sub judice lis est. (Dreptul, 1894)... | 

y



aa . a 

. _Aphorisme . juridice. - 

In țările având un deficit în desvoltarea lor culturală, se umple lipsa, 
“de experienţă proprie, dă tradiţiune, de pietate şi respect pentru trecut, 

prin imitarea de legi strâine şi aplicarea lor conseguentă şi uniformă, 
Societatea se supune durabil formelor dreptului (vis superba formae), . 

„suleră - îriul legilor, 'se deprinde cu'o "ordine stabilă: Dreptul receput se 
preface ast-iel incetul cu încetul din un ideal abstract în, un ideal şstoric. 
Inspiraţiunea momentului se combină în consequenţă cu respectul pentru . 
ideile. cele vechi, cari sunt cheia pentru soluţiunea problemelor viitorului. 
Nu “strigoii, înșiși jurisconsulţii cei mai liberali recunosc că sciința drep-:. * 
tului e o sciință tradițională, care comportă puţine inovaţiuni:). Ideile 
cele noi se deduc din cele vechi. -  . | aa 

: Principiile dreptului răspund t6te unui scop practic, unei trebuinţe 
real simţite. Dacă: "ţi lipsesce propria experienţă, dacă caracterul tăi nu 
este încă format, 'dacă faptele tale .nu arată t6tă eonsequenţa dorită 
_nu-“ţi rămâne de cât să te eonduci de !ogica practică, rigurâsă, consequenţă 
“a juriştilor romani, în loc să lași să te ameţâscă logica abstractă modernă. 
Mare este deosebirea între o gimnastică logică sănăt6să și un acrobatism 
logic periculos ci salturi în aer. Fraseologul cunâsce vag .și incomplet 
lucrurile ; dar el-își: dă aerul că se plimbă printre stânci ca navigatorul 
cel mai experimentat. Experienţa sa e minimă, declamaţiunea sa e imensă. 
EI își -atribue întrun chip -comic o mare însemnătate, îl fait la mouche 
du coche: Cercetările abstracte sunt fârte interesante, dar ele nu ai nici 

o scânteie vitală. Teoria jurisprudenţei premerge după cursul natural al 

lucrurilor teoriei abstracte. . , . 

" Magistratul e experimentatorul dreptului_și în mâna 'lui se trans-. 

: tormă sciinţa deductivă a dreptului în 'o sciinţă exactă. Juristul e preotul 

modern. Densul e“astă-di prin forța lucrurilor liberal, spiritul” timpului 

fiind favorabil celor mici. Societatea dar nu are alternativă de cât sai 
să se pună sub conducerea  legistului saii să suiere spaimele anarehiei. 
Aci e punctul archimedic al statului, în jurul căruia se-vor grupa în cele 
din urmă, vrând ne-vrând, tâte iorţele societăţii (omul de. stat, diplomatul, * 

“jurnalistul, representantul naţiunii, etc.), iorţe cari se luptă astă-di cu 

- mori. de vânt, în6tă pururea în un ocean "de îrase seci, pescuesc -sait lasă 

să se pescuiască în apă turbure. Hotărârile jurisprudenţei aduse la cunos- 

- 1) Baureut, X, No. 12.' Autorul dă, precum, scim,' în general precăderea tradiţi- 

unii franco-germane. Dar Jhering a demonstrat că tradiţiunea germană se pole desvolta 

numa! cu. ajutorul metodil romane.. «Regula dreptului -roman lrebue aşa întinsă şi 

modificată ca să se potrivâscă cu dânsa aşezămintele : afine ale dreptului german», 

(Gesammelte Aufsălze, |, pag. 36.) . . . ' Ă A 
7 e ,
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cința tutulor, explicate ca să fie mai bine inţelese, voios urmate de cetăţeni, 
nu sunt singurele elemente, cari. servesc a ne disciplinu mintea, a ne lecui 
de t6te relele ce aduce cu sine desiriul moravurilor. Multe idei-de drept: 
regulătâre de secole a raporturilor dintre 6meni, dar r&mase până mai 

“deunădi străine practicei n6stre iorense, se pun înainte în desbaterile 
judiciare, dar se lasă fără soluţiune pentru. un cuvânt suii pentru altul. 
Iată o ocasiune bună ce ni se oleră de a desvolta dreptul spezilie al 
ţărei, de a da viaţă formelor abstracte împrumutate, de a verifica prin- 
cipiile isvorite din experienţa străină, ocasiune care rămâne neintre- 
buinţată. E bine să păstrăm, să desvoltăm, să utilisăm acest capital. 
intelectual al naţiunii. Articolele ce le vom publica sub rubrica Apho- 
risme juridice sunt constinţite -acestui scop. Dacă nu vom reuși, să se 
atribue acesta secetei condeiului nostru și nu nedreptăţii causei sfinte 
ce 0 representăm. - ” * | 

IL 

_ “Legatarul are el, afară de beneficiul resultând pentru 
dânsul din separațiunea de patrimonie (art. 781 si1743 codul civil), 

„0 ipotecă privilegiată legală asupra imobilelor succesiunii ? 

Moştenitorul continuă fără întrerupere persână deiunctului în ceea 
ce privesce drepturile și obligaţiunile sale. Principiul iranco-german (Der 
Todle erbi den Lebendigen, le mort saisil le vi/), a isgonit în ucâstă 
privinţă idea contrarie: romană, după care moștenirea se dobândea, nu 
din momentul morţei delunctului, ci din momentul acceptării (adilio), 
moștenirea câștigându-se de plin drept în. momentul delaţiunii ei- numai de către copii sub puterea părintâscă (heredes sui, et necessarii) și de către sclavii instituiţi stăpânii lor (heredes mecesarii). Moștenirea o dată dobândită, eredele Şi delunctul formâză o singură persână. . - 

Principiul identităţii moștenitorului cu . delunctul aduce cu sine consequența că cel dintâi pote să. ipoteceze şi să înstreineze bunurile, alcătuind moştenirea şi să' zădărnicescă ast-fel dreptul legatarilor şi al creditorilor Succesiunii, cari, neputând urmări acele bunuri în contra. celor de al treilea, devin creditori personali ai moștenitorului pâte insolvabil., Voința dar liberă a moștenitorului trebue mărginită ca să'nu. dacă sep ALEMAre altora. Ar îi o Îără de lege (și nu o lege liberală), rațarii a ei alele Acestă considerațiune a născut. principiul sepa- 

Principiul separaţiunii r&stârnă identitatea între moștenitor şi deiunet- Cele două patrimonii, acela al defunctului (care e solvabil). şi dud adrese loru ui (care e pote nesolvabil), nu se mai pot confunda 
face, nu cu o idee decue cnd di te je Pole: atei avem dar a dreptul: comun (Beneficiun se arali 45). Mosteni Cate ro a 
deja dupe dreptul cir Di ionis). Moştenitorul, este adevărat, are > Grepii sarcina de-a plăti datoriile succesiunii, dar el 

A înstrăina și de a ipoteca sucee- 
că: creditorii succesiunii s'ar găsi 

dacă -legea nu le-ar. sări în ajutor. 
privire legatarilor şi creditorilor 

: coniundă cu averea.sa, asa iaţă în faţă cu un debitor. insolvabi), Dreptul roman oferă în acâstă
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succesiunii o ocrotire .complectă. Aceste persâne pot, după legea romană, 
să obţină un decret judiciar, prin care se ordonă moștenitorului să între- 
buinţeze bunurile succesiunii exclusiv în profitul lor. Instrăinările ce le-ar 
consimţi moștenitorul în contra decretului ar îi supuse rescisiunii (Legea 
2 Dig.. De separ., 42, 6). Numai rămășiţa se dă moștenitorului și credi- 
torilor acestuia. Legatarii se bucură şi de o ipotecă legală inchezăşuitâre” 
a dreptului lor (Legea 1, Codice, 6, 43). ' | 

Legiuitorul nostru se ocupă cu separaţiunea de patrimonie (sepa-. 
ratio bonorum) în art. 781 urm. şi art. 1743 codul civil. Legea (art. 
17483) o calilică privilegii pentru a ipdica că creditorii succesiunii ai, . 

„după separaţiune, un drept de precădere înaintea creditorilor 'moştenito- 
rului. Cererea dar se îndrâptă în contra creditorilor moștenitorului. Fiind 
vorba de un drept de precădere, sciut este că, după legea n6stră, precă- 
derea în privința imobilelor nu pâte să existe de cât sub condiţiunea 
publicităţii şi a specialităţii. Dar sare la ochi că în easul nostru 'dreptu- 
rile amenințate ale celor de al treilea -ar fi puţin ocrotite, dacă sar 
institui o publicitate contimporană cu delaţiunea (deschiderea) succesiunii. 
Cei de al treilea nu sunt pâte îndată iniormaţi despre mârtea debitorului 
lor. De aceea se hotărăsce (art. 1743 codul civil) pentru inscripţiunea, 
dreptului: legatarilor şi, creditorilor un 'termen de şâse luni de la data 
deschiderei succesiunii. Ipotecarea consimţită înaintea scurgerei acestui . 
termen nu are efect (art.: 1743 alin. Îl codul civil). Justreinarea este ea 
lovită de aceiași oprire ca ipotecarea? Derogarea la dreptul comun nu 
se pâte admite prin raţionament. Moştenitorul pâte dar să înstrăineze 
bunurile ereditare chiar înainte de expirarea celor şâse luni şi să le 

" împovăreze cu 'servituți reale şi personale. Legea belgiană (art. 39 legea 
ipotecară belgiană, conform art. 2062 italian), mai ocrotitore pentru 
drepturile celor de.al treilea, declară nule şi înstrăinările chiar transcrise 
consimţite înainte de trecerea acelor șese luni. Dreptul de separaţiune se 
pâte exercita“în privința mobilelor până la amestecarea lor de fapt cu 
averea eredelui sai în termen de trei ani, iar în privinţa imobilelor până 

“la înstrâinarea lor transerisă (art. 783 codul civi)). Art. 1743 codul civil 
nu restrânge sub acest raport prescripţiunea art. 783 codul civil. Legatarii: 
şi creditorii succesiunii pot dar să înscrie dreptul lor înainte de a îi 

cerut. separarea de patrimonie, care, dacă n'a iost solicitată inainte de 
“înstrăinare, pote să fie exercitată până la înstrăinarea transcrisă a imo- - 

bilului. In ceea ce. privesce preţul resultând din înstr&inarea imobilului, 

separea se pâte exercita contorm cu prima parte a art. 783 codul civil, 

preţul fiind un lucru mobiliar. O înscriere tardivă, lăcută după cele şese 
luni, dar înainte de înstrăinarea transerisă a. imobilului, nu mai pote 

reînvia privilegiul, care a încetat, dar ea asigură celor în drept o ipotecă. 

luând rang de la data înscrierei (art, 1745 codul civil). Acceptarea succe- 

siunii sub beneficiul de inventariii nu aduce cu sine de plin drept conse- ,, 

quenţa 'separaţiunii de. patrimonie. Este în adevăr o deosebire esenţială 

între beneficiul inventariului şi beneficial separaţiunii, cel dintâi servind - 

-pentru ocrotirea moștenitorului, iar .cel de al douilea pentru ocrotirea 

creditorilor 1). . | 

- 1) V. Arndis, Pandecten, 8 530. “In sens contrariă jurisprudența franceză. 

Laurent o combate. 
„n 

a
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Din cele de mai sus se vede lămurit că sistemul legii nâstre nu e 
identice cu acela al legii belgiane. Art. 44 al legii belgiane (care nu are . 

„un .equivalent în legea n6stră) institue -ipoteca testamentară, şi din. expu- 
nerea de motive a legii belgiane reese că printr'acesta s'a. ubrogat ipoteca 
legală" a art. -1009, 1012 și 1017 din-codul Napoleon (art. 803, 89 și 
902 codul civil român). De aici întrebarea : Legatărul are el,. afară ds 
beneficiul resultând pentru dânsul din separaţiunea de patrimonie (art. 
781 şi urm. codul civil), o ipotecă legală asupra imobilelor succesiunii? 
D. Martou susţine că legatarul, cu.16tă disposiţiunea art. 4-4 citat, n'a 
pierdut ipoteca sa legală, abrogarea trebuind să fie inserisă în: textul legii, 

„aceea ce nu este. Laurent, din: contră,- crede că art. di citat a desființat 
ipoteca legală a legatarului resultând din art. 1017: codul Napoleon (art. 
902 român), ne rămânându-i de cât beneficiul separaţiunii patrimoniilor, 
Controversa acesta nu ne privesce pe noi câtuși de puţin, căci legiuitorul 
“nostru nu 'şi-a însuşit prescripţiunea coprinsă în art: 41 al legii belgiane. 

Dar controversa .de care e. vorba -era la noi posibilă sub codul - Calimach. Art. 853 codul Calimach (conform $ G6$S austriac), -prevede 
„numai obligațiunea care incumbă moştenitorului însărcinat cu darea de legaturi a da cuviincidsă siguranţă că la hotărâtul termen va da și va împlini lără nici. “un. vicleșug: acele rânduite: de către testator. De aci decurge că 'legatarul nu avea sub stăpânirea codului Calimach o ipotecă legală asupra imobilelor Succesiunii, un drept:'real asupra. lucrului (argu- mentul art. 590. codul -Calimach). Cunose un proces în care s'a agitat „ cestiunea, dacă legatarul are.saii nu sub codul Calimach o ipotecă legală asupra imobilelor succesiunii, şi inde, în loc să se resolve cestiunea din ; punctul de vedere al codului Calimach, sa înlăturat ipoteca legală "din punctul de vedere al: codului. civil în“ vig6re. “Ast-lel s'a ocolit . codul - Calimach și s'a dat O- soluţiune- conformă . cu - teoria lui Laurent,. dar contrarie textelor legi! nostre. : ce: 

Codul Calimach era pentru noi “un ideal. abstract lipsit: în ' mare parte de o  basă empirică,: căci jurisprudenţa ţărei a omis să trne în ormulele, sale abstracte un coprins real. Ori-ce amintire a codului nogach Și în general a dreptului vechiă al țărei, ce se face în literatura 
d L.j ică, e o amintire melancolică şi fantastică, dacă nu se pâte ovedi. că legea vechie, ce se invâcă, s'a. asimilat. dreptului țărei, s'a Constințit prin 9 motărâre a jurisprudenţei, saii-a format cel puţin obiectul din aplioae in li are. Starea socială creată prin '0 anume lege se vede „di j Şi nu din litera mârtă a. legii, pe care n'a înviat'o acti- „Yilatea judecătorului experiment tor. Spiritul n a p Dtator. Spiritul nostru e prevenit în contra 

căci .tradiţiunea e singura busolă 
trecutului și acesta e un răi mare, Sigură care ne. înlesnesce orientarea pe oceanul controverselor. Ocupa- 

abstracţiune făcend de utilitatea 

țiunea cu dreptul istorie e în sine, . şi 
presintă într'un caz dat, t6rte importantă, căci ea servesce să ne disciplineze, ea pune un Iriă fantasiei nostre dârimătâre de ordine, . equentă și sistematică. ! -- 

e susține intro scriere de curând 
ul de tradițiunea istorică, se dice 

1) Curs de procedură. civilă: -.. Di „i M Ceciură civilă: de 4. 0. scriere coprinde multe teorii interesa C. Sendrea 

O părere dilerită de a. n6stră Ss apărută 1). «Șc6la care fondăză drept PS . 

€ (pag: XXXVI şi urm).  Acâstă nte, asupra: cărora Yom reveni. "Misiunea sciințel 
N
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t . , 

e cel i i le-a - 
putut înregistra.- Despotismul și sclavia sunt fapte istorice Și prin urmare. 

„ar trebui. considerate ca drepturi după șesla lui ' Savigny». 'Tradiţiunea. 
care ni se înfăţişâză sub acestă lumină posomorită, o urăsce ori-cine,-o' 
respingenm şi noi, fără însă a atribui o concepţiune aşa de j6să: a lucrului 

“unui autor ca Savigny. Nu. se.cade să apreciem calce levatlo si cu 0.: 
singură îrază & Vemporle-pitce o şcâlă care, ori-care. “i-ar fi defectele, 

„aci, are delectul de-a sancţiona tâte erorile omenirei pe cari istoria 

“are şi meritele ei. Insuşi autorul. scrierei de mai sus  definesce.. dreptul: 
«norma tot-da-una conslalală după cum. se: pot regula raporturile 
omenesci, conform principiilor de libertate şi egalitate pentru perpetuarea 
existenței omenesci>: Tradiţiunea -e prin urmare o condiţiune esenţială 
a progresului dreptului; dar trebue să ne conducem de dânsa: nu ca să. 
împilăm poporul, ci ca să-l crescem pentru ' libertate. Civilisaţiunea. 
anglo-americană e. produsul “obiceiurilor liberale ale anglo-saxonilor, obi- 
ceiuri cari s'aii cioplit: şi desvoltat sub conducerea unor legiști devotați 
cu trup și. suflet tradiţiunii romane. Nu trebue să contundăm tradiţiunea. 

- raţională cu cea abusivă. «Studiul dreptului roman, observă Ihering, în loc 
.să ne îie un mijloc de libertate intelectuală, e adesea un mijloc al sclaviei . 
intelectuale celei mai adânci, O asemenea întrebuințare a dreptului, - un 

„asemenea fanatism -orb al literei (jurisconsultus sine lege loguens eru- 
bescil), care după. chipul tribunalelor inquisitoriale, vestesce adevărata 
teorie “prin ardere şi aprindere, dânsele ai înarmat în“tâte timpurile pe 
adversarii dreptului roman, și ori-cât de puţin sunt dispus 'să tac cu 
dânşii causă comună, ori-cât de pe dos consider, dacă imputările, ce ar - 

trebui să se' facă romanisștilor, se iac dreptului roman =— adică în_contra,. 
cuţitului - în loc în contra âcelui care ne. rănesce cu: dânsul — admit .. 
totuși imputările în contra. acelui. chip: greșit de întrebuințare a dreptului 
roman, care sar putea numi “metoda romanismului ortodox» 1). : Res- 
“turnaţi dar ce e ră, dar păstraţi ce e bun. Fără 'tradiţiune, chaos, - . - 

- . “ , _ . . - Din - . i . N 4 

m Art, 542 proc, civilă, | | , 

„..“ Numai pers6nele capabile şi solvabile pot concura: la licitare si 
“da un preţ mai mare. Tribunalul e în drept să verifice lucrul, chiar dacă: 
însolvabilitatea nu e notorii cunoscută. Dar, după pronunţarea adjude- - 
cărei, ordonanța dată nu se. mai pote revoca sub cuvânt că adjudicatarul - 
e incapabil sati insolvabil. : | a ae i - 

- Quid, în casul când s'a propus dinaintea instanţei. de fond nuli- 
tatea trasă “din art. 542 proc. civilă, adică când -s'a demonstrat că adju- 
dicatarul e străin, în: stare de faliment, înșelător de profesiune saii având 
obiceiul de a face să i se adiudice bunuri a căror val6re dânsul nu a 

dre;tulul este, cum susține ilustrul autor, de a cerceta şi a descoperi principiile absolute. 
Aşa o fi. Dar credem că în loc să cădem într'un somn cataleptic, iar fi pâte de preferit 
'să temperăm principiile absolute coprinse în inventariul şcâlel deductive. Istoria Irlandei 
dovedesce că causa proprietarului e plerdută, dacă dânsul se pune 'numal în dosul 

“principiilor absolute şi mănâncă veniturile datorite numa! muncel altora. Il faut. faire 
la part du. diable. m , . îi : 

| 1) Zhering, Gesamimelte: Aufsătze, ], pag. 33. . i : 

îi 
-_ 2
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fost nici-odată în stare să o plătâscă? Sentința, care respinge nulitatea. 
ț . * - . 

propusă, este ea casabilă? Credem că nu, căci e vorba de o apreciare 
de iapt, care scapă de censura Curţei supreme. Ii 

Art. 547 proc. civilă, admite la supralicitare ori-ce pers6nă solvabilă 
și având capacitatea de a dobândi. Cercetarea de oficiii a existenţei con- 
diţiunilor de cari e .vorba, e pururea incomplectă. Totul atârnă de la 
inițiativa părţilor. Este dar un defect mare al legii n6stre că nu prescrie 
ca supralicitarea să fie încunosciinţată în deosebi urmăritorului şi adju- 
dicatarului (v. art. 593 proc, geneveză). Aceste pers6ne aii interes u se 

„inlorma despre capacitatea legală a supralicitatorului și a-0 combate, 
După legea nâstră adjudicarea -cade de plin drept dacă supralicitatorul 
depune în termen un preţ cu a qecea parte cel puţin mai mare peste 
preţul cu care s'a adjudicat lucrul. Procedura geneveză are un sistem 
mai complet. Supralicitarea făcută se anunţă în Geneva: 1) prin î6ia 
oficială şi 2) prin afipte lipite pe ușa tribunalului, pentru ase provoca 
noui supralicitări. Supralicitarea se incunosciințeză apoi urmăritorului și 
adjudicatarului, Dacă supralicitarea e regulată, tribunalul o adimite și 
pune din noi imobilul în vindare (art. 594) contorm cu reguleie ari. 3 
585-—591 (537—545 român), . : a | 

Ce vă trebui să decidem în casul când, fiind vorba de un imobil 
rural, s'ar pretinde că acelu care voesce să.concure la licitare e sirâin? 
Excepţiunea de care e vorba nu se pâte fără îndoială „propune peniru 
prima Gră în casaţiune. Dar cei în drept pot să revendice lucrul pe cale 
principală. Aii :ei insă acest drept şi în ipotesa unde s'a respins excep- 
țiunea propusă de denșii dinaintea instanţei de iond,.pe moliv. că oponenții n'a dovedit că  pers6na care s'a prensentat lu licitare nu are calitatea 
de Cetăţeah român ? Hotărârea intemeiată pe consideruntul că reclamantul 
ma dovedit Cererea sau excepţiuneu de care e vorba, dă piritului câştig 
de Causă numai per non jus acloris, ea nu decide că piritul e proprietar, 
ȘI Ii consequenţă ea are puterea “de lucru judecat numai înti'o măsură restrinsă. Dacă. dar oponentul câștigă” mai târdiă posesiunea lucrului și 
„Strâinul pornesce în contră-i o acţiune în revendicare, acesta de pe urmă NU va putea invoca prima hotărâre ea constituind autoritatea lucrului judecat. (Dreptul, 1887). 

)



  

  

Tradiţiunea. dreptului şi jargonul juridie. —Impă- 
“mântenirea, înrădăcinarea în obiceiul pământului nostru 
a, legiuirilor de ordine străină. —Imitaţiunea 6rbă, logismul 
nu ne duce la, tel. — Încordarea voinţei, simţul dreptului, 

Se emoţiunea,. 

- Vechiul drept al țărei, teadiţiunea, obiceiul pământului au stat, se vede, - 
pe picidre de lut, Basilicalele s'aă consultat numai într'un chip sporadic, 
întâmplător, casuistic, pravilile: Vasile Lupu, Matei Basarab, etc,, ba i insuşi 
codul Calimach s'a dus ca nisce îrunze pe apăl), şi statutul de la 2 Mai 
"1864 a făcut tabula rasa. A/flavit et dissipati sunt p: 

- Ce sa întemplat .atunci? Codul Napoleon şi cele-/alte legiuiri 
iranceze s'aii r&spândit la noi de la'acâstă dată cu valuri pline, s'aii 
şters ast-fel, în mare parte, urmele idealului nostru istoric, un ideal 
abstract ne-a ademenit, biruit, robit, dar vai! ne-am desameţit ne-am - 
desilusionat în cele: din. urmă. 

D-l Dim. Giani?), se rostesce în acestă privință ast-iei: «<Tradiţiuni 
putem mărturisi că nu avem mai de loc. Legile, sistemele, aşezămintele | 

„n6stre, Franța, cesariană ni le-a inculcat. ldeele de ordine, de .prove-: 
„nienţă străină, întroduse abia mai deunădi în societatea „nostră, pu se - 
pot considera ca idei tradiţionale, înrădăcinate> . 

Mai mult încă. O gallomanie, care se lăţesce la noi pe ice merge, 
: tăgăduesce însăși ideile tradiţionale consiiţite ritos de legea n6stră, spune, 
în contradicere îăţişe cu chiar parte din doctrina iranceză, că codul 
"nostru civil are drept temei, nu mai ales tradițiunea romană, ci mai cu 
semă obiceiul Pranco-german, 3), spulberă deci tot dreptul nostru. natal 
şi tradiţional. | 

1) V. articolele mele «Persânele- juridice» din Dreptul pe 1874, pagina 613 şi 
G14, -«Scrieri juridice», vol. ], pag. 1 şi <Raportul natural, între drept și morală», din 
Dreptul pe 1897 No. 11. V. supra, pag. 8. 
2) Raportorul proectulul de” lege regulator al eleclivităţiă periodice a magis- 

traturei. V.: articolul mei «Electivitatea periodică a magistraturel»,. din Dreptul pe. 
1882 No. 33. 

3) 'V. articolul met «Drepturile omului» din Dreptul Nu. 24 din 1886, capitolul 
II: «Codul nostru civil are el drept temei mal cu semă tipul roman sati mar cu s6mă 
tipul .franco-german ?> Despreţuitori! tradițiuni! n6stre merg chiar până a qice că regimul . 
nostzu matrimonial legal este, nu regimul dotal, ci regimul separațiunii bunatrilor. 
Teoria acesta însă nu e de cât o imitaţiune 6rbă a teoriel franceze, care dice că zestrea 
se pote constitui sous quelque regime que ce soil. (v., de exemplu, Marcads, V, asupra 
art, 1393 îr., No. [1]), uitându-se că art. nostru 1258, în deosebire de art. 1443 îr., e 
o anexă a: regimului dota! şi nu a regimului comunităţii, şi că art. nostru 1233, în 

- deosebire de art. 1540 fr., nu dice : <La dot, „S0us ce regime come sous celui du 
chapitre II». 

„AL, Degră, vol IV, | o i 10:
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Am gonit, Dâmne! ast-iel pe dracu prin Beelzebub, am oropsit 
datina cea strămoșescă, care e sânge' din sângele. nostru şi carne din 
carnea n6stră, ne-am agăţat de umbra obiceiului îranco-german, pe care 
socialiștii îl delaimă, de asemenea, ca fiind contrar raţiunii filosofice, am 
dat spuză şi am luat cenuşe.' , a , 

Ei bine, şi apoi? Propovăduitorii electivităţii periodice a magistra- 
turei ştiii una şi bună. Nu ne rămâne, așa fiind, 'qic ei, de cât sâ ne 
călăuzim în totul și întru t6te de rațiunea filosofică, să introducem elec- 
tivitatea periodică a magistraturei, să înlăturăm toată tradițiunea, să 
îndumnezeim bunul simţ al lui Stan și Bran: , 

Ce o mai [i şi acâsta? Vădit lucru este, din contră, că Stan și 
Bran, lipsiţi cum sunt de sciinţă şi de experienţă, nu aii o părere a lor 
proprie, că dar ori-ce sofist ii poate duce de nas, spunându:le verdi și 
uscate, adormindu-i cu o îilosofie plăsmuită. , 

Nici vorbă, calea acâsta ne-ar duce de-a dreptul la peirel Electi- 
„vitatea periodică a magistraturei ? Cum! Idealul nostru să fie pretorul 
„cel caraghios din Fundi,de care ride poetul latin 1)? Ferâsca Dum- 
nedeii ! Rațiunea îilosofică a unui Carneades 2) 2 Nu! Mai bine întârcerea 
la obiceiul pământului. _ 

De bună semă, de cât o asemenea arababură, care aruncă confu- 
„+ Siunea în t6te minţile, mai bine legile, sistemele, așez&mintele n6stre, pe 

cari ranţa cesariană ni le-a înculcat, mai. bine fanatismul con- 
sequenţei. logice, la care ne duce studiul dreptului roman, oţelindu-ne 

„caracterele 3). - | 
Ne-am înşela, de sigur, amar, dacă am crede că în lame puterea 

este: totul :), căci adevărul este, din contră, că insăşi compilațiunea justi- 
niană, care are un caracter cesarian, ne învaţă cum să întrebuințăm mai 
bine puterea, nu. îaţă cu interesul unui partid momentan domnitor, ci 
ân vederea, scopului abstract conceput în perpetuilalea urmăririi sale5): “Dar apoi, adevărat să fie 6re că legile n6stre pârtă pe frunte înti- 
părirea Franţei cesariane? Nu e Gre, din contră, dreptul roman 
sprijinul şi rez&mul codului nostru civil, şi nu propovăduesc 6re romaniștii că dreplurile omului, proclamate de revoluţiunea cea mare, își ai isvorul lor în corpus juris 'combinat cu echilalea 26), 

„Codul' Napoleon, care e metodul codului nostru civil, a constințit, 
de sigur, în mare parte, teoriile lui -Polhier, şi acest mare jurisconsult a colorat, i6tă lumea o știe, principiile dreptului roman cu ideile filosofice ale timpului s&ii, cu dreptul natural. _ . 
Pa Sc, 

pp V articolul mei din Dreptul No. 33 din 1889, Horatiu, satira |, 5, 34, Juvenal X, 102, „„2), Cato, după ce a ascultat pe filosoful: Carnendes, care a ameţit spiritele cu subtilităţile sale,.a cerut de la Senat să'l expluseze (Mommsen, Rom. Geschichte, ediţ. d pagina 634). Sciinţa fără consciinţă e prăpastia sufletului. i Ă 3) V, Laurent, Principes de droit civil francais, t. 1, No. 256 şi 257, 4) V. «Discursul rostit în şedinţa Camerei de la 30 Noembrie 1899 de d-l Tate lonescu, supliment la JL 0ca», unde citim | i : «Ca bue să aibl inteligență: ca A facă! | ue să aa Bina 26: «Ca să faci un proect, ine 
_ | egi, trebue să aibl putere, şi în lu erea este totu. 5) E. Ihering, Zaveck în Recht, 1, pagina 255 ? e put “ | 6) V. Alex, Franken, Romanisten und: Germanisteu, 1882, pagina 25—26. nsuși Potlier s'a călăuzit de Corpus juris, combinat cu idcele filosofice ale timpului stă. V., articolul meii <Drepturile omului», din Dreptul No. 24 din 1886, 

pas. 268 şi poeţii citați acolo,



“Tocraai raţiunea filosofică, ce o pun înainte promotorii electivităţii 
periodice a magistraturei, a pătruns ast-lel în legiuirea n6stră civilă, dar 

| - nenorocirea este că in t6tă Europa, aiară de Englitera, nu există obicelură 
Ş " corespundătâre cu aceste idei de echitate, libertate, egalitate. 
N Ei bine, obiceiul e totul. Ce sunt drepturile omului, dacă obiceiul 
i 
1 
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| 
3 

de lasă-mă să te las le copleşesce ? Ce este dreptul natural care se lovesce . 
„în cap cu corpus furis? Ce este echitatea lui Polhier, care e trasă din 

; filosofia abstractă a.timpului săi, şi nu din obiceiul îranco- -german ? 
E o De aici vine de bună semă tot răul de care pătimesce timpul nostru: 
: - „lipsa unui drept isvorit din obiceiul poporului, nepotrivirea între dreptul 
“ abstract şi simţul poporului, prăpastia între recepţiunea dreptului roman 

Şi principiile revoluţiunii celei, mari. 
Ce e dar de făcut? Ar îi fără îndoială un licru de ris, dacă am 

maimuţări obiceiurile anglo-saxone saii franc-germane. Acesta ne-ar îi 
„chiar cu neputinţă. In Englitera nu s'a receput dreptul roman!) ca la 
noi. Ce dar.are a [ace obiceiul nostru cu obiceiul anglo-saxon? | 

| „_ Obiceiul îranco-german ?, În. tăcerea legii, trebue să recurgem, 
j credem noi, nu la elementul german 2), ci la codicii Calimach, Caragea, 

etc., în tot ce nu este contrar noului cod civil, căci așa hotărăsc ritos 
"art. 1912 din codul nostru civil.. 

Firesc lucru. Ia lipsă; de lege, însuşi Laurent o recunâsce, judecătorul 
e ministrul echităţii 3), va să dică, dator este să se pătrundă de simţul juridic - 
al poporului. săi și al „timpului săi, în loc să alerge după o Fata Mor- 
gana, o modă străină, o abstracţiune lunatecă-a obiceiului franco-german. 

Art. 1912 codul civil, legiuesce prin urmare, în conglăsuire cu 
însăşi firea lucrurilor, că trebue să împământenim legiuirile nâstre aduse 

i din“străinătate şi să ne însuşim ast-tel lradițiuni, adică . aceea-ce o țară 
! scâte din rărunchii săi şi înrădăcineză in obiceiul pământului. 

Vădurăm totuşi mai sus ce temeiuri şubrede are tdtă tradiţiunea 
'nâstră, şi deci ţinuţi suntem să o intărim, s'o propagăm, s'o îndreptăţim. 
cu ajutorul vechei limbi. populare, care vorbesce la inima Gmenilor i în 
deosebire de „valapiicul juridic, care ne face de risul lumei. 

Ori-cum insă, cine nu ştie că nevoia împrejurărilor ne-a silit până 
mai dăunădi să rumegăm chioriși teoriilor străine, şi că' curentul acesta 
puternic 'de echolalie nu se pâte schimba în o evoluţiune organică, firescă, 

naţională, de cât. prin o încordare uriașe a voinţei nostre ?. . 

| «Îl est bien plus ais6, dice cu drept . “cuvânt Tarde, d'entasser 
„_-  neologismes sur n6ologismes que de mieux parler sa langue;... de fabriquer 

„les lois a la douzaine 'que de concevoir le principe d'un droit. nouveau; 
pi plus propre ă concilier tous les interâts» 5). pT | ! 

  

V
i
 

  

  

1) V. Gundermann, Euglisches Privatrecht, Vorrede, pagina 9, v, şi articolul 

i - mei din Dreptul No. 24 din 1886. 

2) Laurent (Principes de droit civil francais, I, Introduction, No. 28) crede 

i -.că elementul consuetudinal, adică german, este acela care domnesce in codul Napo- 

[ă leon. V însă în - înțeles opus Demolombe şi jurisprudenţa. V. şi articolul meă din 

Dreptul No 24 din 1886; 
p 3) Laurent, op. cit., IL, No. 256 şi 257, e 

4) Ajută-ne Domne 1 să ne vieo dată întru ajutor un. jurisconsult cunoscător al 

limbei populare ! 
im 5 k G. Tarde, Les lois de Vimtation, 1890, pagina 205, 
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148.- a ALEXANDRU DEGRE _ 

"Nu ne putem firesce măsura: cu învățații Occidentului, dar acesta 
“nu este un cuvânt ca. să jurăm în vecii vecilor în zerba magislri, să 
“facem adică numai un: simulacru de producţiune originală, să amintim 
vechiul drept al ţărei numai drept curiosiotate și fără nici un folos 
practic. | | | 
„Ce însemnă, în adevăr, t6tă kiriella pravilei lui-V Lupu, M. Basarab, 
“Calimach, Caragea, etc. (înşiră-te Mărgărite!), dacă de alt-lel ne place să. 
ștergem cu buretele tot. trecutul nostru, daca nu ne călăuzim nici-odată 
de tradiţiunea: n6stră, cu tot art. 1912 cod. civ., dacă dăm pururea pre- 
căderea obiceiului iranco-german ?. - a 
Ce preț aii apoi comentarele n6stre scuturate iute din mânecă !), şi 

“împestrițate cu hotărârile. jurisprudenţei n6stre, cari schi6pătă după cea 
străină, fără nici o critică originală a practicei n6stre judecătoresci, fără 

“nici o polemică seri6să cu contradicătorii noştrii în materiile ce legiuitorul 
nostru le-a regulat alt-iel de cât legiuitorul străin ? 

D-l Dim. Aleaandresco. răspunde: Aşa este, 'mi închin stâgul, între- 
- bările d-v. m'ai lovit drept la mirt: Acest autor iși ia prin urmare inima 

în dinţi, îmi mulţumesce că “i-am deschis ochii, ba, 'mi hărăzesce chiar 
tomul V al Dreptuluă .câvil român, cu urmatârea dedicțiune scrisă și 
Subscrisă de d-sa: .. . aci | | <Distinsului ijurisconsult şi magistrat Al. Degre, care prin criticile 
sale câte-odată severe, însă de mulle oră meritate, 'mi-a atras atenţia „ Şă ma făcut să -recunose mulle din greșelile făcute, greşeli cară nu se „Vor mai strecura în ediția a doua» 2)! e 

lată dar că criticele, ce le-am- îndreptat în: contra comentarului 
de alt-iel vrednic de t6tă lauda al d-lui Dim, Alezandresco, ai tăcut din „Saulus un Paulus, ai trăsnit în tabăra protivnică şi aii-silito să capi- „tuleze, ai câștigat credinţei adevărate un suflet ratăcit.. | i | “Geometria juridica, -diceţi, nu are o col6re germană, îrancez, italiană, etc., ea e, din contră, absolută, universală, peste:tot locul aceiaşi așa că nu avem de cât să cunâscem matematica dreptului, de ori-unde ar veni ea, iâră să fie nevoe să ne mai scremem.. Și noi, să suferim dureri de iucere, să ne încercăm, ca Promeiheus, să turăm tocul cerului ? „__„_V& înşelaţil “. Jering a dovedit, din contră, de mult până la evidenţă, că “ teuria pură, logica abstractă, dacă o desbrăcăm de nimbul" ei cel falş, nu e, vădută la lumină, 'de cât: un mijloc didactic, care ne înlesnesce “să ne' orientăm mai bine în labirintul faptelor, atât şi nimie mai mult 3), | e - DI ă „De bună s6mă, nevoile economice nu sunt aceleași în t6te ţările; din contră, o ţară se apropie mai mult de liberul schimb, -alta dă precă-. 

zica asa (rauteur) est entoure'de mille volumes, et îl en compose un oi îl ne met . pille dans ces livzes et dans ces manuscrils; et quoiquiil ne fasse 
. : . - SIR it et lier ces larcins, șI a plus de vanii€ qiw'un vâritable auteur (Le diable 

2) Dacă dar d-l Dim, Alezandresco s'a retras de Ja! i "di : - . e la colaboraţiunea diarulul Dreptul, cauza este, nu că s'a supărat pe no!, ci, din contră, că are E gând să se ocupe de acum inainte ecimi de an! exclusiv ca să refacă din temelie Dreptul civil român , 
3) R Jhering, Geist des râmischen Rechis, eaiţ.. III, tom, UI, $ 59, pagina 312. 
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derea sistemului protecţionist; iar alta 'ar arunca bucuros în gârlă pe” 
toţi străinii. De aici o diversitate neapărată: de jurisprudenţă întrun loc 
şi într'altul. A a i 

Viaţa juridică așa dar nu se călăuzesce numai de Icgica cea abstractă, 
ci şi de revindicările economice, de emoţiunea ce o deșteptă lupta pentru : 
existenţă, de simţul dreptului, fără de care logica se preface în logicism, . 
limba jurică în un jargon neînțeles; a 

- Fanatismul consequenței logice, întâmpinați iarăși, e însuşirea de 
căpetenie a dreptului roman? Fără îndoială. Vechii Romani ai împăcat 
însă pururea presupusa logică neinduplecată cu aceea-ce cere comerciul, 

„simţul dreptului, iăcând să r&sbescă tot-d'a-una realitatea înaintea Îicţiunii. 
Ulpian se rostesce în acestă privinţă [orte bine ast-lel: <Jus privatum, 

quod ad singulorum -utilitatem spectat».. Folosul practice prin urmare şi 
nu voinţa metalisică sai logica absolută e substanţa dreptului. Romariii 
ar îi fost, ză&ă, nişce -vite  incălţate, dacă ar îi înţeles. lucrul alt-iel 1); 

Practicianul cel mai bun, cu alte cuvinte, e în acelaș timp teori- | 
cianul cel mai periect. Tel est !homme, telle est la chose. Practica aşa, 
dar și teoria, fac una: trup şi suflet.. Aceea ce cere comerciul, drepta 
judecată. trebue să se îndeplinâscă, fără deosebire dacă lucrul este logic 
cu putinţă 'sai cu neputinţă 2). : ÎN a 

Ă “Teoria acesta, cu t6tă împotrivirea, înverșunată a profesorilor de 
drept, propăşesce pe di ce merge vesel înainte cu cismele de șapte poşti 
ale lui 'Piciulingă, și opinia publică luminată, cere acum cu stăruință ca 

„profesorul de drept să fie un om practic şi nu apostolul unei sciinţe 
mistice.3).. | e | 

D-l Tache Ionescu, îie întemplare, fie sistem, dice de asemenea : : 
«Nici noi, nici lumea nu se guvernă prin raţionament. Raționamentul 
jâcă partea cea mai puţin însemnată în purtarea n6stră a tuturor. Aceea 
ce ne conduce, este acea -parte emoţională».*). i 
-_Intr'un :cuvent, legiuirile n6stre de obârşie străină n'a prins încă 

rădăcină în obiceiul pământului nostru, și neapărat dar este să întrebuițăm. 
în- fine o dată o limbă populară, poetică, ademenitore, ca să găsim drumul 

7 

la inima poporului 5). (Dreptul, 1900). | 

Da Te 

1) V. 2. Jhering, op- cit, III, $. 59, pagina 312 şi 860, pagina 327. V. în. 
! acelaşi înțeles Z. Kullenbeck, 1898, Von den Pandekten zum Biirgerlichen Gesetz- . 

buch, |, pagina-67-—14. Ma | 
? 2) Pa Jhering. op  cit., III, $ 59,:pas. 312. N . SE 

i 3) V. Verhandlungen des XIV-len deutschen Auvalistages zu Meinz ant 8 
September 1899, pagina 13. Examenele pentru admisibilitatea la funcțiuni, s'a mal 
dis în acâstă întrunire (op. cit., pagina 17), aă dat rezultatele. cele mal rele şi trebuese 
deci desființate, o 19 ! i . - 1 

2 Bret oaia oi încă director al Dreptului, cu tâtă dorința vie ce o am 
să mă retrag. dar sper că va bate în curând la uşe urmaşul meii, căci e timp, după 
o muncă de decim! de an!, să părăsesc pentru tot-d'a-una publicistica, care 'ml-a adus 
rept răsplată, sa un exces W'honneur, adică un foc de paie care nu arde, sau un. 
exces d'indigquild (v.,.de exemplu, articolul mei din Dreptul No. 29 din 188 ) cu 

care clevetitoril mei *ml-aă otrăvit viața. Invechita neînduplecare a generaţiunil n6stre 
îmbătrânite, nu se mal potrivesce cu arrivismul (Strebertum), cart "I-a luat locul, 

-/



Legea, de organisare judecătorescă. . 

Conclusiunile părţilor în causele civile. — Foile de audienţă. — 
- Redacţiunea hotărârilor. — (Art. 101, 118, 123 pr. civ.). 

Scopul îinal al sciinţei dreptului este de a ajunge nu atât la tormu- 
larea cea mai' corectă a principiilor de drept, ci la aplicarea cea mai 
consciinei6să și exactă a legilor, | 

Legea de organisare judecătorescă este, sub acest raport, legea 
legilor. “ 

Cari sunt cei mai buni executori ai. legilor? ' Jurisconsulţii saii 
„juraţii ? - o 

Se cer cunoscințe speciale: şi câte-odată o prolundă erudiţiune 
pentru soluțiunea cestiunilor de drept. . E Sar părea prin urmare că misiunea sacră de a interpreta legile nu 

„se p6te încredința de cât legiştilor versaţi în Ssciinţa dreptului.. 
Englezii nu cunosc acâstă necesitate. Intrâga imparţialitate a jude- 

cătorilor este, după dânșii, preterabilă sciinței. E | 
Acestă consideraţiune a făcut să se atribue în Eonglitera șuraţilor 

„ facultatea de a decide și în materie civilă tâte cestiunile procesului, atât 
acele de iapt cât şi acele de drep 1). Poporul singur e în drept a'și impune legi; el singur e în drept a le interpreta. Acâstă instituţiune este adevă- 
rata citadelă a poporului, este Gibraltarul Constituţiunii engleze. (Coilu, «De administration de la. justice: en Engleterre», p. 122—149). 

„ Interesele n6stre cele mai scumpe, bunurile, onârea, libertatea n6stră, sunt în joc. | i RR : | Juraţii, pe de o parte, nu sunt în stare să resiste sofismelor advocaţilor, cu tote că "i-am vădut adesea desvelind o sagacitate admirabilă in. apreciarea motivelor expuse contradictoriamente. N ie | Jurisconsulţii, de altă parte, vor fi în cele mai multe casuri dispuși „a sacrifica equitatea şi interesele 6menilor cele mai scumpe rigârei principiilor, acestui idol, cu devisa hipocrită : Fiat justitia, pereat mundus. „Numai prin combinaţiunea acestor două elemente extreme, se pâte „crea un sistem salutariă : Juriul în materie civilă și criminală. 
Preşedintele asiselor engleze care, bucurându-se de veneraţiunea 

poporului, e primit în provincie cu o distincţiune particulară, analiseză în 
cauzele civile, întocmai ca în cele criminale, părerile divergente ale păr- ţilor prigonitâre, demasca sophismele: advocaţilor şi indică lămurit şi clar raţiunile adevăratei Soluţiuni. ' - ! 
i 

1) Părțile pot însă să se î 8 an special . E păsină cu PA 2 da iei înțelegă a pune un special cas. Juraţii de asemenea 
cestiunile de drept. n special verdict, pot invita pe judecătorr să resolve
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- 

“Preşedintele având 'ast-iel misiunea -a persuada pe 6menii din 
” popor, simte -că nu este. oportun şi se. leresce prin urmare a vorbi de 
principii absolute și invariabile de drept, sublime. pte în doctrină, dar 
“adesea contrarii bunului simţ. 

Preşedintele curţii de asise este, putem dice, sufletul instituţiunii 
juraţilor / Bluntschl, Staatsrecht, 11, 220). 

Poporul 'și formeză tot-d'a-una opiniunea cea : mai dreptă, dacă: 
este cine să "| lumineze. Magistratul, care presidă asisele, se impune 
juraţilor prin probitatea curacterului, experienţa, cunoscinţile- sale şi prin 
cuvântul s&ii persuasiv. 

Intrebarea este dacă acest sistem admirabil s'ar putea transplanta 
fără inconvenient şi în alte ţări. 

| Acestă organisare judecătorescă, dice Bluntschli (loc. cit., p. 220), 
care concentreză așa dicând autoritatea dreptului în mânele magistra- * 
ţilor celor mai competenţi prin cunoștințele, vocaţiunea: şi posiţiunea lor, 
corespunde de o parte spiritului secolului nostru, de altă parte ideei de 
dreptate. 

Jurisprudenţa engleză este „naţională şi inteligibilă. | 
Jurisprudenţa. franceză sai germană, din contră, este accesibilă 

numai celor iniţiaţi în misterele ei. 
Punctul de vedere dominant! în organisarea juidecătorâscă engleză 

este, că garanţia unei bune justiţii nu este în numărul, ci în calităţile 
magistraţilor. Puţini magistrați distinși prin capacitatea şi caracterul lor, 
cad mai grei în cumpănă de cât lighinele de magistrați modiocri. Care . 
popor, ori cât de arierat ar fi, e atât de isbit de o s6rtă sinistră, ca să 
nu se găsâscă în sînul sii o duzină de bărbaţi distinși prin invaţatura și 
înalta lor: integritatate ? 

Verdicturile cele rele şi contrarii justiţiei cari compromit instituțiunea. 
juriului, sunt imputabile nu juraţilor ci magistraţilor ad nutum amovibili 
cari n'aii ştiut, nai vrut sai n "au putut să câștige, prin purtările, și înţe- 
lepciunea lor,:stima și încrederea concetăţenilor lor, lăsând a dice că răul 
semnalat are o causă mai adâncă, pentru a căreia înlăturare se cere 
mai mult de cât o simplă reformă parţială. 

Nu îndrăsnese a'mi exprima părerea. într'o cestiune atât de gravă, 

a căreia soluţiune drâptă o impiedică atâtea spirite prevenite, atâtea interese 
contrarii şi mai presus de tâte, puterea obiceiului. 

"Mi permit o- singură afirmare : 
„Magistratul, lie că se mărginesce a presida asisele, io că judecă 

singur t6te cestiunile procesului, trebue să fie garantat în contra delavârei 
"eventuale a puternicilor dilei. 

Din două una: Sau inamovibilitate sai eligibilitate, o 
_S'a obiectat în contra! inamovibilităţii că nu avem destui juriscon= 

“sulţi serioşi şi experimentați, pentru a compune t6te tribunalele din ţară. 
Acestă penurie de jurisconsulţi. nu presintă, după mine, o dificultate mare. 

Remediul e în palmă. Să -se reducă numărul tribunalelor. | 
S'a mai obiectat că, în starea actuală a moravurilor nâstre, a se 

proclama inamovibilitatea - magistraţilor, ar îi a se eternisa răul, a'se 

- perpetua abuzurile. 
_Obiecţiunea nu e seri6să. In adevăr, și judecătorii inamovibili se



152. | -- ALEXANDRU DEGRE : 

pot destitui (art. 104 și 106 leg. org. jud.), nu, numai în „casul când ai 
a comis un delict saii a pierdut memoria, dar și în casul când le lipsesce 
aptitudinea morală (activitatea şi curagiul) de a îndeplini datoriile ce le 

„impune Îuncţiunea lor (Bluntshli, loc. cit., pag. 144, 145). , 
» „ Sar mai putea adopta, pentru mai bună siguranţă, disposiţiunea 

legilor statelor unite a Americei septentrionaie, cure dă putere celor două 
camere ale legislaturei, cu două treimi a sufragiilor, de a destitui pe 
judecătorii inamovibili. Si 

"Numirea. magistraţilor inamovibili ar trebui de asemenea să se facă 
cu concursul consiliilor judeţene, .saii a Corpurilor legiuitâre, etc.. Presu- 
punem bine inţelegându-se că nu se exercită nici o presiune administrativă 
în alegerile politice. | a 5 

Interesul, saii mai bine. dicând necesitatea separaţiunii puterii judi- 
ciare de acea executivă, reclamă imperios, ca să se emancipeze magistratura 

„de ori-ce iniluenţă și presiune administrativă. - | SI 
! Avem, ca printro minune, o mulţime de magistrați iluştri, cari 
fac onsre ţărei, | E - i 

Ce folos ! Magistratura nu este pentru jurisconsulţii noştri, devotați 
"viţelului de aur al advocaturei, de cât o simplă €lape, o şedlă pregătitore, 
„Un pasagiă. - ae e - 

Iacă un specimen de magistratură stagiară ? . 
Avem, ce e prept, o stabilitate, îârte laudabilă, dar o stabilitate de pură toleranță. .. E E E 

- Magistraţii sunt numiţi de ministru și fără control destituibili. 
_„ Așa numita raison. d'dlat determină câte-odată numirile şi desti-. tuirile. Acesta nu e de tolerat. La cour rend des arrâls mais non des services... - a i ie i 

De multe ori nu'şi pote da sema nimeni de raţiunila unui consilium abeundi neașteptat şi surprindător | :" e 
„ Cestiunea prin urmare câne anume ar trebui să judece punctele de „drept şi de iapt ale proceselor, şi sub ce condițiuni, este încă o cestiune 

deschisă. : NE pr a a 
Reforma legii in punctul acesta nu se: pâte amâna: Legea actuală do organisare judecătorâscă „Tepăusă pe principii falşe și ostile “ordinei e. a Dai 

| II, N . , | E p- 

Să vedem acum dacă legiuitorul nostru a îost mai fericit în desle- garea pn alt problem de o importanță, putem dice, tot așa -de mare.: ii 'roblemul, la care lacem aluziune, este acela de a se sci în ce . Chip anume să se îacă instrucţiunea causelor civile. Ea i Ne-am deprins să iacem. apologia procedurei n6stre pentru cuvântul părților pezzlsio orală, lăsând conclușiunile scrise la-bunul plac al 
Experienţa -ce am făcuto noi cu to natură a conlirma: aceste vederi _ Advocatul pledând causa se in O mulţime de amănunte, Siste 

E E 

_cu toţii în acestă privire, “nu e de 
optimiste, . o: 
incurcă, precum se pâte constaia dilnie mul îi lipsesce cu desăvârșire. 'Cuvântul 

pi
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magic, care de-odată ar arunca o. lumină vie asupra causei întregi, nu 
se pronunță. . 7 

Se consideră ca un merit mare. faptul advocatului viclean care, 
apărând o causă isbutesce a obţine cu tâte astea o hotărâre în iavârea 
clientului. săi, prin sophismele şi manoperele sale periide. Cine scie mai 

"bine a pescui în apă tulbure, este Cesarul advocaţilor! 
Desbaterea. sub ast-iel de imprejurări nu e clară şi luminssă, cum 

ar trebui să fie.. Faptele relevante nu sunt articulate cu precisiune. Ces- 
tiunile de drept, cari se discută lung şi” îără siirşit, sunt adesea cu desă- . 
virşire străine firei pricinei. 

, Resumatele de conclusiuni, "dacă .se dai, coprind de multe ori o 
mulțime de lucruri de cari nu s'a vorbit de loe în audienţă, putându-se: 
întempla în invers, să se pară judecătorilor, în contra adevărului, din 
“causa inatenţiunii lor saă din . causa dificultății împricinatului de a se 
exprima, că un fapt relevant, articulat în resumatul de conclusiuni, nu s'ar 
îi pus înainte cu ocasiunea pledărilor. 

Desbaterea e contusă şi insesisabilă.- “Deliberaţiunea magistraţilor, 
„ lipsită de o basă solidă, se întemeiază în disperare de: causă pe con- . 

jecturi şi suposiţiuni. . Se nasce adesea diverginţă asupra cestiunii. de a 
„se şti: Ce ai dis, ce aii susţiriut părţile? : 

Incertitudinea domnesce de la început până la stirşit şi judecata, 
sub ast-iel de auspicii, nu este şi. nu pâte să îie de cât un joc de hasard.: 

Să luăm un exemplu: - - 
Am o excepțiune de propus, observă un apelant, şi anume că pro- 

cesul, având de obiect l6ia unui servitor, trebuia să se judece după art. 
3, $ 5, pr. civ., de justiţia de plasă. 

Iatimatul 'combătend excepţiunea, susţine că tribunalul a fost com= - - 
petent a judeca afacerea, fiind vorba de pira unei slugi în contra unui 
neguţător pentru plată de simbrie. (art. 309 Regl. org; proc. com, p. IL.). 

Excepţiunea se respinge. 
Apelantul, vădând că se dă procesului o col6re comercială, “să aduce 

"aminte că “sentința atacată cu apel emană de la un tribunal civil, ŞI. 
ridică -o a doua excepţiune de necompetinţă. 

Intimatul, presintând. acum reversul. medaliei, afirmă că afacerea nu 
e de fire: comereială, 'simbria ne relerindu-se la traficul comerciantului. 
pârit (v: - Bioche, «Dictionnaire des juges de paix», t. 1, p. 470, No. 416), 

- Notaţi 'bine diferența: Intimatul, pentru a combate cea întâia 
excepţiune, a susţinut că cestiunea din litigii e de natură comercială, 
basându-se pe art. 309 Regl. org. şi, un minut mai târdii, pentru a com- 
bate cea-baltă excepţiune face” volle-face şi susţine că aceiași alacere nu 
e de natură comercială, simbria reclamată ne referinduse la traficul 
pâritului. 

- Ori cum îie, e vorba de o necompetinţă ratione materia, care se 
pâte declara chiar din oficiă (v. Bioche, loc. cit., p. 468, No. 398). . 

Evident, contestaţiunea trebuia să fie judecată de judecătorul de | 
plasă, simbria reclamată ne referindu-se la traficul comerciantului pârit. . 

| Inchipuţi-vă acum perplesitatea.. Curţii! Ce să lacă judecătorii în | 

acestă stare de lucruri? Să se pue în contrădicere cu hotărârea ce aii 
“pronunţat?o cu un minut înainte, prin care.aii declarat că contestaţiunea,
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având de obiect un fapt de comercii, nu e de competenţa judecătorului de 
plasă ? Saii să declare încă o dată în contra convicţiunii lor, că alacerea 
e de natură comercială, cu t6te că simbria reclamată nu se referă la 
traficul comerciantului pârit. : 3 | 

Am îot martorul unei scene de îelul acesta, care s'a petrecut la una 
din Curțile n6stre de apel. | 

Judecătorii aii trebuit să recurgă la un expedient 6re-care, pentru a 
eși din impas. a 

S'a respins şi cea de pe urmă excepţiune, pe temeiă că contesta- 
țiunea e de natură civilă, simbria reclamată ne referinduse la traficul 
comerciantului pârit.. a e 

Curtea a continuat, după respingerea excepţiunilor, instrucțiunea 
causei, cu t6te că contestaţiunea era de competența judecătorului de 
plasă, pentru că, indusă în erdre, apucase a respinge cea întâia excepţiune. 

- Judecătorul cel mai prevădător, cel mai circumspect, nu va îi în 
stare să eviteze ast-iel de momente critice, ast-iel de scandale judiciare, 
dacă nu Sar găsi în lege chiar un mijloc elicace, pentru a se disciplina 
într'o măsură 6re-care desbaterea, supunând'o la certe regule fixe. 

"De altă parte, întrebăm care este garanţia părţilor prigonitâre, ai căror 
procuratori ar îi negles a da resumate de conclusiuni,. în contra ero- 
rilor de fapt cari s'ar îi strecurat în motivele hotărârei, omițându-se sai 
nearătându-se într'un chip exact faptele esenţiale și relevante ale proce- 

„_Sului ? La, ce mijl6ce protectâre să recurgă părțile. prigonitâre, când s'ar 
declara în motivele hotărârei, în contra adevărului, că s'a făcut o mărtu- 

| risire, sai o recunâscere, sai când un procurator iără procură specială, 
ar îi făcut o mărturisire ? Ia " 
„In dreptul irancez este o procedură specială en desâaveu (art. 352 urm. pr. îr.). Art.:144 pr. în. arată, de altă parte, în ce chip anume se pot rectilicu erorile în calitățile semniticate părţilor, “Calitățile (numele, pronumele, profesiunea şi domiciliul părților şi punctele de fapt şi de „drept ale Procesului) să semnitică părţilor (partea câştigătâre face de ordinar. semnilicarea) după pronunțarea decisiuniă. Redacţiunea hotărârii se îace pe basa calităţilor semnilicate între părți (art..142 pr. îr.). Ă Enunciaţiunile coprinse în dispositiv sati: în motive, nu pot prevala in contra conclusiunilor înserate în calităţi. (Chauveau- Carr, 1, quest. 601 bis). Strecurându-se o erdre în calităţi, se iace:oposiţiune (art. 44 în). Acest sistem nu e un nec plus ultra de înţelepciune. a Sistemul genevez e prelerabil. Calitățile ar trebui să se fixeze sisă se depue înaintea pledărilor (art. 87, SS. pr. genev. V. Chauvedu- Carr, Î, CIIl). Numai. în timpul acesta se pot înlătura. oposiţiunile în contra calităţilor și instanțele ex d Ă i i pli 

î ȘI esaveu, aceste proceduri de pri line de inconveniente. a P SO POS BP , ămâne să examinăm care es Sistemul procedurei nâstre civile. T 
- . 

: . 
Y 

stai „Ne propunem a mai examina alte două cestiuni de procedură, cari U in legătură strinsă cu acestă cestiune, şi anume în ce chip se con- Stată pronunţarea hotărârii Şi ce anume t i i 
„pri , rebue hotărârii sub pedepsă de nulitate. i i copringă pedaețimnea „Cercetarea nstră va Îmbrăţişa prin urmare următârele trei puncte: 

te, în privinţa punctului din discuţiune, 

Lă
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“1. Conclusiunile părţilor în causele civile ; 
2, Procesul-verbal de audienţă ; 
3. Redacţiunea hotărârii. 

ŢII, 

“Conelusinnile părţilor în causele civile. - 

Părţile se pot apăra singure. Impricinutul, care nu se apără singur, 
nu pâte însărcina cu apărarea sa de cât numai pe un aduocat înscris 
în tabloă (arg. art. 94, pr. civ. V. art. 84, pr. genev. şiart. 7 și 8 a 
leg. genev. asupra advocaţilor, din 20 Iinie 1834). 

Cestiunea e însă controversată.” a o 
Jurisprudenţa Curţii supreme a consacrat părerea opusă, care con- .. 

sistă în a dice : că un împricinat pâte încredința apărarea sa unei persâne - 
- care nu are titlul de advocat, având un asemenea apărător neadvocat 
dreptul «să pledeze fără a întra îndirect şi pe lăcule în exercițiul 
«profesiunii de advocat'la care nu are drept, şi al căreia nume şi 
«sarcină nu le porlă» (v. decesiunea Curţii de casaţiune, secţ. Il din 2 
Maiă 1873. Compar. $ 137. proj. proc. germ. «Tribunalul pâte să respingă 
«pe mandatarii ne-advocaţi, cari sar apuca să practiceze apărarea din- 
«naintea tribunalelor, într'un chip profesional» 1). . 

Intrebarea este. dacă dreptul de a representa pe părţi şi a pleda 
“pentru ele dinaintea tribunalelor este: exclusiv reservat advocaţilor, cu 
alte cuvinte dacă libertatea profesiunii de advocat este sai nu limitată ? 

. Limitaţiunea -resultă, 'mi pare, clar din art. 94. pr. civ., care dispune: 

__- «Părţile se vor înfăţişa sai înșile, sau prin advocați declaraţi la 

«audienţă saii având procură legalisată, saii prin pers6nele sub puterea: 

pa 
Acestă disposiţiune-e limitativă. Qui dicit de uno, negat de altero. 

„Decisiunea de mai sus a Curţii supreme, departe. de a contradice 

acestă soluţiune, recunâsce din contră în principiă că numai udvocaţii 

au dreptul de a pleda, urmând a se constata, în fapt, în fie-care cas parti- 

cular, dacă apărătorul neadvocat este saii nu un advocat de contrabandă. 

(Compar. leg. îr. asupra advocaţilor din 27 ventâse, an. VIII, art. 94). 

«Dar care va îi criteriul pentru a se cun6sce daca o atare persână 

«înțelege sai nu a intra indirect și pe tăcute în exerciţiul unei profe- 
«siuni la care nu are. drept, şi ale căreia nume și sarcini nu le pârtă ?> 

Care va mai îi apoi modul de procedere în cas de contestare, adică | 

când apărătorul laic ar protesta, că nu se amestecă unde nu'i îierbe Gila, 

şi adversarul săi de altă parte Var acusa că îace intrusiune în profesiunea 

de advocat? a IE îi Pa | 

Să se autorise în asemenea cas, recursul 2) la mijlcele ordinare de 
probaţiune, aceea ce ar face să se nască un proces în proces? 

1) Acâsta are'loc în sistemul proectului proc. germ. în aşa numitele Partei- 

prozesse (vor den Amtsgerichten und Handelsgerichten) adică în acele procese unde 

părţile se pot înfățișa neasistate de aduocați. | zi 

. 2) Derogarea la dreptul comun n'ar putea să resulte de cât din o disposiţiune 

expresă ca aceea a $ 197 cit. proj. germ. <Orl-ce contestare e intergisă». 
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“Acest sistem-care, pe lângă că repausă pe o distincţiune imposibilă, 
ar aduce cu sine o mulţime de învăluiri de procedură, nu este Şi nu 
pote să fie sistemul legii .n6stre, care permite de a se primi ca apărători 

numai advocaţi declaraţi:în, audiență sai având” procură legalisală, 
„ „tocmai pentru a evita contestările în privinţa legitimaţiunii ad processunn. 

„» Numai advocaţiă, tutorii, curatorii, ete. sunt în drept a represinta 
pe părţi dinaintea tribunalelor civile :) şi a pleda causele acestor de 
pe urmă..! o o | 

„ Dinainteu judecătorilor de plasă şi dinaintea tribunalelor comerciale 
se, p6te presinta ori-ce pers6nă, care ar avea o împuternicire de a pleda 
în numele împricinatului (art. 1$ pr. civ. V. Chauveau- Carre, I, quest. 42, 
quater art. 1 proc. com, art. 672 pr.com. în. V. Regnard, L'Organisation 
judiciaire»). : - a a - 

» Ori-ce funcţionar saii agent judecătoresc, este oprit de a pleda saii 
de a: represinta pe părţi înaintea justiției, afară de casul-când va fi vorba 
de propria sa causă, sai de aceia a celor puși sub tutela Sati curatela 
sa, saii de aceia a soţiei, a -ascendenţilor sat descendenților săi, sati a 
iraţilor ori a surorilor sale (art. 118, leg. org. jud. Comp. art. S6 pr. În: 
«Pentru soţiele, rudeniile și afiniă lor în linie directă). | 
„* Conelusiunele” scrise, “cari: se dai în mâna grefierului înainte de a "incepe pledările, sunt baza și fundamentul conclusiunilor. orale. 
„+ «In tâte causele advocaţii sait părţile, dacă nu ai fost indatorați 

«a depune în scris mijlâcele de apărare, vor îi datori a da gretierului 
<0 scurtare, subscrisă de dânşii, de conclusiunile lor. motivate». 

«Grefierul va subscrie aceste  prescurtări» (art. 101 pr, civ. V. art. 
„86 pr. genev.). a 7 a 

„Părţile prigonitâre, cari nu sciii a scrie, sunt datâre a dicta greti- erului conclusiunile lor (art. 308 Reg. org. V. art. 88 pr. genev.). Presintarea conclusiunilor (petita) : iscălite “de: părţi, sati dictarea lor, trebue să aibă loc înaintea pledarilor, i In practică, lucrurile.nu se petrec așă.: Pa Ă Procesele se hotărăsc, în cele mai multe casuri, neimpiedecat de neîndeplinirea art. 101 cit. pr. civ, Conclusiunile scrise -nu se daă nici: o dată înaintea pledărilor, ele se dai câte-odată chiar după pronun- ţarea hotărârii. -- e i 
Acest desirii judiciar aduce cu sine. rieorânduelile și scandalurile Sus arătate. * 

___Nici sub Regu 
așa de mare, -- Se 

, «Directorul cancelariei este dator», prescrie art. 307 lit. D. Reg. org, <a ţine o condică de practicale, în care se înscrie tâte lucrările fiește- » însemnând cele mai însemnăt6re imprejurări ale pricinei, 

lamentul organic nu era o coatusiune şi o perplesitate 

i 
| . | Su W 

.1) Dinaintea tribunalelor civile şi dinaintea Cur pen.). În privinţa trib. corecţionale, v, art, 181 pr. pen. îi Su Jurați (7, azt. 218, pr
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Era cu, tâte astea şi în Regulamentul organic o lacună supărătâre : * | 
lipsa sancţiunii!). :. : 

„_Conelusiunile părţilor nu se mai pot constata într'un chip autentic -- 
„prin procesele-verbale, ce le-ar încheia grefierii tribunalelor, tâte legile 
anteridre, relative le procedură, fiind desființate (art. 740 pr. Civ.) 

„Grefierul nu mai are astă-qi alta de făcut de cât numai dea paraia 
conclusiunile motivate iscălite de părţi (art. 101 pr.. Civ). i 

Quid însă în casul când o parte ar da un resumat de conclusiuni, 
nu înainte ci în urma pledărilor, în care S'ar articula și s'ar ştabili mai 

„multe fapte decisive, de cari nu s'a vorbit de loc în audienţă ? Să se ţie . 
semă, în asemenea cas, în detrimentul părţii adverse, de. aceste fapte 

„decisive, articulate în dosul acestei de pe urmă, saii să 'se constate în: 
- motivele hotărârei că acele fapte n'aii fost articulate în audienţă ? 

„O asemenea constatare în motivele hotărârei ar îi cu desăvirşire 
inoperantă. In adevăr, motivele şi dispositivul: hotărârei nu pot prevala. 
în contra conclusiunilor înserate în calități (Chauveau- Carră, Î,. 735 
quest. 601 bis). o De - 

„Ne aflăm prin urmare dinaintea următârei alternative: Saii să recu- 
n6scem că conclusiunele scrise trebuesc a îi date, în: înţelesul adevărat 
al arț. 101 cit. pr. civ., naîntea pledărilor, saă să dăm voe părţilor. a face 
oposiţiune 'în contra conclusiunilor serise ce s'ar da în urma pledărilor.. 

Legiuitorul nostru, ne adoptând disposiţiunea art. 144 pr. îr., care - 
autorisă oposiţiunea în contra conclusiunilor înserate în calităţi, şi apro- 

 piinduși, de altă parte, disposiţiunea art. 87. proc. geneveză (art. 101 pr. 
civ.. rom). care reguleză aceiași cestiune. numai” întralt chip, ne face să 
vedem clar şi lămurit că, în înţelesul art. 101.cit.-pr. civ.,.depunerea în 

„ mânele grelierului a conclusiunilor. scrise trebue să precedeze pledărilor. 
" Art. 87. proc. genev..are următârea coprindere: | 
«mainile de a pleda, advocaţii şi procuratorii vor citi conclusiunile 

«lor motivate, le vor iscăli şi le vor remite grefierului, care le va parata. 
“<Tot aşa se va urma, dacă în cursul pledărilor sar 'mai lua alte 

conelusiuni>. | | 
„.. De ce se cere” ca avuaţii să iscălâscă conclusiunile lor și să le depue 

la greiă,;-se' întrebă: Merlin (v. Loi $ 5, No. 9)? Evident, dice d-lui pen- 
tru că numai aceste conclusiuni se pot considera ca luate de părţi. în 
audienţă și pentru că numai singure aceste. conclusiuni iscălite și depuse | 
la grefă sunt destinate a [i reproduse, sub pedâpsă de nulitate, în hotărârea 
judecătorescă (v. art. 123 pr. rom.) NEO 

„A dice că numai conelusiunile enunciate în motivele sai în disposi-: 
tivul hotărârei sunt a se considera -că adevăratele conclusiuni luate de 
părţi în audienţă, ar fi a se lăsa părţile fără protecţiune în contra erorilor 
ce sar comite. In adevăr : Voies de nullile mont lieu contre les jugemenis. 

Saii să credem p6le în :infalibilitatea judecătorilor ? | 
“ Ce.ar mai însemna atunci, dacă am adopta acestă soluţiune stranie, 

disposiţiunea art...101 pr. civ: «In t6te causele advocaţii sai: părţile n... 

  

; 1) Proj. proc. germ. $ 144 : «Observarea formalităţilor prescrise peniru desba- 
cterea orală nu se pote proba de cât prin protocol. Cele coprinse în protocol sunt 
«credute până” la înscrierea în fals>. cu , . 

7
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"> «vor Îi datori a da grefierului o prescurtare, subscrisă de dânșii, de 
«conclusiunile lor motivate». 

Grelierul va subscrie aceste prescurtări ? o 
Dar ce sens ar mai avea art. 101 pr. civ. dacă sar admite soluţiunea 

„ stranie că “punctele de fapt și de drept ale procesului se pot enuncia, din 
memorie, în considerantele sai în dispositivul hotărârei, suveranmente şi 
lără recurs? ,..... | 

| Evident, părţile sunt datâre a da conclusiunile lor scrise înaintea 
„pledărilor. Argumentele în sprijinul acestei soluţiuni sunt în resumat cele 
 următâre: , . - 

„L. Art. 101 pr. civ. ar îi lipsit de sens, dacă sar admite părerea 
opusă, care consistă în a dice, că nu e nevoe să se incâpă instrucţiunea 
causei, înaintea pledărilor, prin depunerea la greiă a conelusiunilor scrise, 
acestă de pe urmă Iormalitate, care are de scop a face imposibil de u se 
trece în resumatele de conclusiuni aprâs coup îapte relevante cari n'ai 
lost menţionate în audienţă, nepresintând nici o.utilitate în sistemul legii 
n6stre, rectilicarea erorilor şi a nepotrivirilor, putându-se face sub codul 
nostru cu autoritate în motivele şi dispositivul hotărârei, conclusiunile 
scrise, iscălite de părţi și parafate de grefier !) ne fiind alt-ceva de cât 
ca nisce instrumente mnemotechnice pentru memoria magistraţilor. 

II. Magistraţii nefiind intailibili, trebue să existe o garanţia în contra 
erorilor, de unde resultă că, înscrierea în fals în contra holărârilor nefiind 

- admisibilă, legiuitorul n'a înțeles și n'a putut înţelege de a atribui jude- „ Cătorilor facultatea de a contradice suvernamente, in motivele şi dis- 
positivul hotărârei, cele coprinse în  conclusiunile scrise si încredințate 
grelierului, coniorm: art, 101 pr. civ.. | - 

HI[. Tăcerea legii în privința mijlâcelor de rectiticare a erorilor ce le-ar coprinde resumatele de conclusiuni (v. art. 144 în), tăcere care de altmintrelea ar, Îi neexplicabilă, devine din contră naturală şi explicabilă 
interpretându-se art. 101 pr. civ. în sens că conclusiunile scrise sunt a se depune la grelă înaintea pledărilor, | i Ca . IV. Fie-care hotărâre trebue să coprindă sub pedâpsă de nulitate, intre. altele, conclusiunile părţilor (art. 123 .punct. 2,'pr. civ). 
n poli 9 lege nu autorisă pe judecători să enunţe cu deplină autoritate 

| Grea lor conclusiunile, mărturisirile şi declaraţiunile părţilor. desbaieețiu iunile judecătorilor chemaţi a decide un litigii după terminarea 
Resumatul de e erminate, intrun chip limitativ, în art, 115 „pr. cit. mu este de ca one usiuni, 'de care se vorbesce in art. 118 pr. Civ; 

Legiuitorul a ecunal al votului emis de majoritatea tribunalului. 
arat din contră expres în art, 101 pr. civ., că hotărârea judecătorescă n â iuni 

iscalite de ugecătore u se p6te ionda de cât pe conelusiunile motivate, 
, „Declaraţiunea contrară judiciară enunciată în consid acestă enunciare, dacă preti 

a unei părţi, căreia se atribue o mărturisire 
erantele. unei hotărâri, face să se spulbere 
nsa mărturisire judiciară nu este constatată 

1) Legea n'a 
fără înscriere în false 

utut însărcina pe ă parafeze, coi iunil | i 
arefier să parafeze conclusiunile părților carl, şi 

b | 5 ar putea taxa de mincindse, | , . pari A
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într'un proces-verbal, sai în î6ia de audienţă (Bellot, proc. civ. du Cant. 
„de Genâve, a 2-a ediţiune, pag. 138, hotărârea No..47).. 

Tribunalul decide cestiunea pusă în contestare secundum allegata 
et probaita. | aa Pa „o 

Trebue să .resulte din conclusiunile scrise, iscălite de părți şi parafate 
de grefier, ce anume s'a alegat şi ce sa probat. 

Aceste conclusiuni scrise trebue să precedeze pledărilor; ele sunt 
- acte esenţiale ale desbaterei contradictorie și ca atari supuse şi ele criti- 
„cei și controlului părţii adverse. | 

„Mărturisirile sai recunâscerile, coprinse în conclusiunile 'iscălite de : 
părți şi paralate de grefier, nu se mai pot revoca după pronunţarea 
decisiunii. Curţii de apel1), chiar dacă sar dovedi că aii iost făcute din 
erdre de fapt (art. 1206 cod. civ). Error facti, necdum finito negotio 
nemini nocet: nam causa decisa velamento tali 'non instauratur (L. 7, 
cod. de juris et îacti ignorantia. Compar: L. 2 cod de errore advocatorum). : 

- Dar unde este atunci garanţia pârţilor în contra, acelora cari, fără - 
- împuternicire, sar apuca a'i represinta sai în contra procuratorilor, cari . 

ar fi iăcut o' mărturisire în numele clienţilor lor lără procură specială? 
'Tribunalele, pentru. evitarea neorânduelilor de felul acesta, vor obliga 

înainte de t6te pe procuratorii părților absente să se legitimeze ad pro- 
cesum. Procura legalisată produsă da aceşti procuratori se va opri la 
dosar, (Fiiger Wersseley, Gerichiliches - Verfahren în Slreitsachen, I, $ 
12, pag, 13), îăcendu-se menţiune expresă în hotărâre despre împuterni- 
cirea de: care e munit procuratorul (v. Ord. Fr. 10 Mars 1825. Zripier, 
Codes Frangais, 24. 'edit., pag. 694, nota 2). : - , 

Citaţiunile şi semnilicările hotărârilor trebue .să se. îacă părţilor în 
persdnă, şi nu procuratorilor lor (art. 74 proc. civ.), alară dacă procu- 
ratorul ar avea și pentru acest slirşit o autorisare specială, despre care 
se va face de asemenea o menţiune expresă în hotărire. | 

Hotărârea, care ar interveni, nar îi nici cum 'oposabilă mandantului 
dacă, omiţendu-se aceste precauţiuni, n'ar mai îi cu putinţă a se stabili 
faptul împuternicirii....... «si mandatum non est, quum neque in judicium 
«<quidquam deduxerit, nec tu ea comprobasti, -quze invito te acta suntu, 

tibi non prejudicant.....» (L. 27, pr. Dig. de procuratoribus et defensoribus, 

i, ) Landau ad lites, chiar dacă ar îi un mandalum generdle cum 
libera, nu cuprinde virtualmente imputernicirea de a indeplini actele - 

“pentru cari legea cere o -autorisare specială ($ 1352 coa. Calim.) de 
exemplu pentru a lace o mărturisire sai o recunâscere (v. Giic, Pen- 
decten, V. p. 293, $ 401). , ! _ 

| Dreptul îrancez, consfinţind principul opus, a creat în schimb, pentru 
a contrabalansa prejudiciile ce ar resulta din transgresiunea mandantului, 
procedura en desaveu (Chauveau-Carre, Il, p. 252, quest. 129, Proi. 
proc. germ. $ 75). „. Si | 

  

1) Sentința tribunalelor de prima instanță nu ai acest efect. Causa se începe 

1 ab integro prin efectul devolutiv al apelaţiunil, SE 

în *P2) Avuaţi al Eăror minister e indipesabil pentru părţi, se constituese prin Pexploit 

dajournement. E 
*
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IV,. 

Foile de andienţă. - 

Art. 507 Reg..org., în loc de a determina ce anume să se trecă 
în î6ia de audienţă, dispune în general: «Directorul cancelariei e datora 
«ţine o codică de practicule în; care se înscrie dle lucrările seansei,.». 
„Determinarea, omisă în art. 307 cit. Reg. org., se găsesce acum, 

clară şi precisă în art. 118 şi 124 proc. civ, | ÎN 
F6ia de audienţă este procesul-verbal, care coprinde minutul hotă- | 

rârii şi mărturisirile, declaraţiunile, primirile sai lepădările ce ai făcut 
părţile în audienţă. - . o 

| Sar părea, după litera art. 124 proc. civ., că mărturisirile, decla- 
"raţiunile, primirile. sai lepădările se stabilesc, nu conform art. 118 proc, 

„iv, în procesul-verbal de audienţă (minuta), ci in redacţiunea complectă 
a” hotărârii prin aplicaţiunea art. 123 proc. civ. -- _ 

„* Leginitorul nostru, tradueând art. 108 proc. genev, (124 proc. rom.), 
“a irecut cu vederea tocmai aceste cuvinte cari lămuresc acâstă cestiune. 

| «Acestă redacţiune, dispune art. 108 proca genev., va mai coprinde 
„mărturisirile, declaraţiunile, ofertele, aquiescementele: şi lepădările iacute . 
sîn. audienţă și cari vor fi fost. înserale în Joia de audiență după 
«cererea părţilor, a ministerului public sai din oficii». i 

Cuvintele sublineate nu se găsesc în art. 124 al procedurei n6stre 
“civile, care dispune: A i . 

«Acâstă redactare-va mai coprinde, după trebuinţă, mărturisirile, 
<declaraţiunile, primirile sai lepădările ce ati puiut face părţile la înfă- 
<ţişare, verbal sati înscris». e | . 

__ Cu t6tă deosebirea de text, credem. că sensul art. 108 proc. genev. 
e integralmente conservat în art. 124 proc. civ. | | | „__ Constatarea rnărturisirilor, declaraţiunilor, primirilor, lepădărilor, se 
jace în adevăr saii de către însăși părţile prigonitâre, pe calea semniti- 
cării calităţilor sati de tribunal din oficiu. Ra | . In casul întâi nu e nici un pericol în întârdiere. Partea, care voesc6 
Să scâtă o : hotărâre contradictorie, pâte 'mui curând sai mai târdiă să semnilice adversarului aşa numitele calităţi (art. 142 îr.). i „În casul al doilea, din contră, nu se pâte amâna, fâră grave incon- nienie, constatarea imediată a mărturisirilor,' declaraţiunilor, primirilor, lepădărilor făcute în: audienţă. - ” a 

„__"Pe cinea învestit legea nâstră cu. putere de a constata întrun „chip autentic, mărturisirile, lepădările, etc. fscute în audiență ? : Pe Judecălori:, cari decid litigiul. (art. 118 proc. Civ). „Acești judecători sunt însă supuși, ca toți muritorii, la o mulțime - de vicisitudini. -Mortea i pâte răpi. Memoria li se pote eclipsa de o dată, etc. ra Interesul este. tocmai de a se garanta hotărârile și constatările „Aăcute în audienţă în contra unor asemenea vicisitudini.: Redacţiunea complectă'a hotărârii cere timp.. Trec adesea (nici nu pote să fie alt-iel) Săptămâni întregi . până la apariţiunea redacţiunii cu motivele desvoltate ! 
. d . a 

. i . Ş : N 
De aceia sa prescris în art. 118 proc. civ. că: <Indală ce. majo- 

?
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«ritatea s'a Iormat, se va resuma opiniuneă sa întrun proces-verbal, sub- 
«scris de judecători, pe care preşedintele îl va citi îndată părţilor în 
«audienţă. publică». (compar. art. 47 leg. judiciară genev. din 5 Dec. 1832). 

Constatarea mărturisirilor, declaraţiunilor, primirilor, lepădărilor 
jăcute în audienţă, trebue să se facă de asemenea îndată în procesul- 
verbal de audienţă. £st eadem ratio. Reducţiunea - complectă a hotărârii 
(art. 114 proc. civ.), va coprinde numai mărturisirile, lepădările, gte., cară : 
a fost inserate în procesul-verbal de audienţă conlorm art. 118 proc. civ.. 

Tot în procesul-verbal de audienţă trebue să se tacă îndată men- 
„țiune de procurorul care a asistat (arg. art. 118 comb. cu art. 123 No.4 
proc. civ.; v, art.-138 în). - a 

Minuta hotărârii, iscălită de judecători, trebue să precedeze pronun- | 
țării hotărârii. Preşedintele, qice art. 118 cit., va cât; procesul-verbal 
îndată în audienţă. Da a | 

Legiuitorul nostru, părăsind în „punctul acesta sistemul proc. gene- 
veze, nu se mulţumesce cu o simplă pronunțare de viii grai a hotărârii 
(v. art. 307 Reg. org. lit. 9). | E , 
„„ 'Yote regulele prescrise pentru tribunalele de prima instanţă, se aplică 
şi la Curți (art. 353"proe. civ.). E ” A 

- Hotărârile se pronuriţă, cu tâte acestea, la unele din Curțile n6stre 
de apel de vii grai. Minuta sai procesul-verbal de audienţă nu se 
redige. Răspunsul la cestiunea de a se şti care este coprinsul hotărârii 
pronunțate, se dobendesce numai prin un apel la memorie! Dar ce este | 
memoria ?. O ţiiră. fără cheie! | = 

„Ce este hotărârea pronunţată, dacă nu se constată indată în pro- - 
cesul-verbal de audiență ? O simplă oscilaţiune a undelor sonore, de - 
air baltu!/ pa A IN | 

Secţiunea a doua'a Curţii de apel din Iași a părăsit de mult acestă 
practică judiciară. Indată după soluţiunea cestiunilor supuse litigiului, se 
incheie un proces-verbal în -coprinderea următâre : 

"Şedinţa din 16 Maiii 1875. „ 
Preşedinţa D..... “ A ae 
Membrii prezenţi D-nii.... 
Fotoliul ministerului public a lost ocupat de-D.. 

, Pentru astă-qi fiind amânată pronunţarea decisiunii Veniamin Sehvartz 
„cu Fanea Felder pentru .bani. 

Sirigându-se părţile, sai înfățișat Schvartz şi Fanea Felder. 
Curtea, | | Da 

In basa considerantelor ce.se vor expune mai pe urmă În hotărâre, 
Decide: . IN , - 

Respinge apelul etc. a 
Procesul-verbal se citesce îndată în audienţă. | 
Acestea sunt adevăratele principii... . | IE 

>Mi permit numai a 'observa că redacţiunea care precede, prezintă | 
o lacună.. Motivele 'hotărârei nu. sunt, cel „puţin în resumat, enunțate. 

« Desvoltarea molivelor hotărârei, dispune art. 118 procedura civilă . 
«alin. .2, se va citi, sai în acea „di, şi atunci nu se va mai redacta resu- 

“<matul de conclusiună sus menţionat, sai va rămânea a se: face mai | 

“<târdiu în redacțiunea hotărârei>, + i 

Al. Degră, vol. IV... - o a - | al:
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“Legiuitorul distinge între desvollarea molivelor şi resumatul con- 
cluziunilor (mai bine dis resumatul voturilor -molivate) și dispune că 
procesul-verbal de audienţă trebue să coprindă neapărat resumalul votu- 
rilor motivate, rămâind ca desvoltarea motivelor să se facă pe urmă în 
redacţiunea hotărârii. N | 

«Obligaţiunea -de a ' motiva silesce de a examina causa sub tâte 
«aspectele ei, a o aprofunda. Judecătorul “și-a schimbat adesea părerea 
«de mai înainte, din causa - imposibilității de a motiva bine hotărârea, 
«Este absurdă practica certor state, precum e Savoya, care nu obligă pe - 
«tribunale a da motivele de cât după pronunţarea hotărârii. Mijlocul de 
«încercare este ast-lel aplicat la un lucru. consumat». (Belloţ, op. cit., p. 
98, nota). Aa a 

| Nota : Am invocat, între altele, în sprijinul părerii că conclusiunile 
„ scrise trebue să precedeze pledărilor, şi următorul argument : «Magistraţii, 
„nefiind infailibili, trebue să existe o garanţie în contra erorilor, de unde 
«resultă -că, recursul -sati apelul în - contra molivelor unei hotărâri 
«ne fiind admisibil, legiuitorul n'a înţeles și n'a putut înţelege a atribui 
«judecătorilor lacultatea de. a cotradice suveranemente, în motivele şi 
<dispositivul hotărârii, cele coprinse în conclusiunile, scrise şi încredințate 
<grefierului, conlorm art. 101 Proc.: Civ», | 

Din erbre sa scris «înscrierea în ialş în contra hotărârilor (moli- 
*velor hotărârii) nefiind admisibilă», în loc de. «recursul sai apelul în «contra motivelor unei hotărâri nefiind admisibil». - 

V. 

Redacţiunea hotărârei, 
; 

<Fje-care decisiune sai sentință va coprinde: | „sI. Numele, pronumele, domiciliul ori reşedinţa părţilor; calitatea «in care proccd; numele, pronumele advocaţilor. 
«2. Obiectul cererii şi conclusiunile părților. a „__<3: Resumatul actelor ce părţile au înfâţișat spre a-și susţine «fie-care cererile Saii propunerile». m . „+ «4. Menţiunea că ministerul publie "şi-a dat  conclusiunea,- dacă el «Sa pronunţat, Ia - = 
«5. Cestiunile de fapt şi de drept. 
«6. Motivele. a 
«7. Dispositivul, adică aceea: ce judecata ordonă în virtutea legilor» (art. 123'pr. civ.). - 7 

(j Observarea, ae pormalităţi, atrage saii nu nulitatea hotărârii? actelor de proceduaă E ri. 735 pr. Civ. care trateză despre nulităţile 
termenul cererii în derbi pol propune în ori-ce timp, legea ne'limitând 

“ TETIL | e (v. art. 747 vroc, „No. 2 îmbră- țișază hotărâril dec: j x Cc. genev, No. 2.), nu îm 
1Ș drile judecătoresci. In adevăr autoritatea lucrului judecat ar fi o vorbă gâlă de s d: o tatea lucrului judecat ar 

ens, dacă ar îi adevărat că hotărârile” judecătoresci se pol ataca în infinit i i i 

prenati dt aerepana pentru călcurea formelor cari causeză părţilor un 
Art. 123 pr. civ, nu pronunţă pedepsa nulității. |
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“Credem, cu tâte acestea, că unele din jormalităţile prescrise de acest 
-articol, sunt formalități substanţiale, neobservarea lor autorisând pe cei 
în drept. a cere infirmarea hotărârii. 

- Examinând, una câte una, iormalităţile din cestiune, vom vedea 
-care este importanţa lor, deosebind 'formalităţile substanţiale de acele 
“cari nu ati de cât importanţa secundară. 

1. Numele, pronumele domiciliul ori reşedinţa părților ; ; calitatea , 
în care proced; numele, pronumele advocaţilor. 

Aceste indicaţiuni sunt indispensabile. «Nu sar ști altmintrelea în 
«profitul cui saii în contra cui.sa dat hotărârea». (Chauveau-Carr, I, 
p. 713 şi- 714 quest. 594). Partea, al.căreia nume, pronume, etc. nu se 
arată clar în hotărâre, pote pretinde; cu drept cuvânt, că n'a lost jude- 
.cată, conservându-și tâte drepturile, (Chauveau- Carr, loc. cit.). 

2. Conclusiunile părților. 
Acestă iormalitate e de esenţa hotărârii. Legea cere o reproducţiune 

n extenso a conclusiunilor. scrise, care aii fost depuse la grefă conform 
art. 101 pr. civ. Îndicaţiunea sumară a cererilor 'respeciive nu e.de 
ajuns (Chauveau- Carră, op. et. loc. cit). 

Jurisprudenţa franceză a introdus în acestă privire un temperament, 

care consistă în a dice că cerința legii e sub acest raport îndeplinită, 

când o hotărâre se referă, în privinţa conelusiunilor părţilor, la o hotă- 

“râre. precedentă sai la petiţiunea introductivă de instanţă. 

_ Adopţiunea acestui temperament sar putea legitima şi în dreptul 

„nostru, dar numai în sensul că hotărârea se pâte referi la conciusiunile 

scrise cari a iost depuse la grelă. 
3. Resumatul actelor ce părţile aă înfăţişai spre aşi susţine. 

fie-care cererea saă propunerea. 

Inţeles'a legiuitorul să resusciteze disposiţiunea art. 307 Reg. org. 

lit. B în coprindere: «La qiua când va îi a se lua pricina în trataţie, 

<amândouă părţile... să fie datâre a: da perilips de tâte documentele ce 

«vor avea în pricină, în care perilips se adeverâză prin iscălire că “alte 

«vovedi în acea pricină nu mai ai... „2 

- Conelusiunile părţilor o dată reproduse, ce sens mai are resămatul 

perilipsului de documente ! 
- Acâsta este o formalitate ultra- secundară. 

4. Conclusiunile mânisterului public în casuiile prevădule de 

art. 80 pr. civ. 
Legea se mnulțumesce cu menţiunea: că „ministerul public” a luat 

-conclusiuni (v. însă art. 120 pr.. civ.). | NE 

5. Cestiunile de fapt şi de drepl. 

Legiuitorul, edictând acestă formalitate, a avut lără îndoială în 

“vedere cestiunile de fapt. şi de drept, puse de judecători. i - 

- Curios e numai că s'a omis a se ordona judecătorilor în ce chip 

anume să pue şi în care ordine anume:să resolve cestiunile de fapt și 

.-de drept,. i. 
«Judecătorii, dispune art. 104 pr. geneu., : procedend la judecată, 

«vor începe prin a pune cestiunile de Îapt şi pe drept supuse decisiunii. 

o 

„ 

+ 

«Ei vor vota separat asupra îie- căreia din aceste cestiuni. Ei nu vor E
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«trece la cestiunile de drept, de cât după ce vor fi decis mai întâi cestiu- 
«nile de fapt». . | 

"Hotărârea ar îi isbită de nulitate, dacă o asemenea expunere sumară 
a cestiunilor de fapt şi de drept, n'ar resulta cel puţin din motivele hotă- 
rârii (Boilard-Colmelt-Daage, |, 9-a ediţ., pag. 272). 

6. Motivele. a . 
Hotărârea este o operaţiune logică. O părere nemotivată e o atir- 

mare gratuită. | NI Ă 
Hotărârea în sensul logic, presupune necesarmente o parte molivală. 
A dice hotărâre nemolivală, este prin urmare a.se comite o con- 

tradicţiune în adjeclo. “ 
Motivile sunt de esenţa hotărârii. 
7. Dispositivul holărâri;. - 
Sancţiunea sui reiusul sancţiunii constitue dispositivul hotărârii. 
Hotărârile, cari nu coprinde nici o declaraţiune asupra existenţei 

dreptului contestat (dispositiv), nu aii şi nu pot avea autoritatea lucrului 
». judecat. (Dreptul, 1875). . | o



Foile de audienţă, şi” conclusiunile părţilor în proectul 
„NOU german de procedură. civilă. 

Proectul german coprinde, în privinţa ioilor de audienţă în causele 
civile, următdrele disposiţiuni: 

, -. $. 139, II aa i 

„Se + va încheia un protocol. despre desbaterea orală care a avut - 
«loc dinaintea tribunalului». 

«Protocolul coprinde : 
„ «Locul, şi diua desbaterii; 

2. «Numele judecător ilor, al “grefierului şi al interpretului care. sar 
«fi ascultat; € 

5 «Arătarea' obiectului „litigiului; 
4. «Numele părţilor - cari s'aii presintat, al apărătorilor legali şi al 

<imputerniciţilor ; 
E 5. «Menţiune că desbaterea a: iost „publică ' sali că publicitatea e 
"exclusă. 

| ş 140. 

. «Mersul desbaterii se va indica numai întrun chip general. 
„Se vor stabili prin recepţiunea în protocol: | 
1, <Mărturisirile, renunțările, transacţiunele, prin care Sar termina 

«pretenţia ridicată în tot sai în parle; 
2, .« Conelusiunile (Antrăge) şi declaraţi unile, a cărora constatare 

„e prescrisă; 
3. «Arătările martorilor. şi experţilor... - 

4. «Resultatul inspecţiunii. oculare trcetare în faţa locului) care 
«Sar î făcut; | 

5. «Hotărârile... 
6. “Pronunțardii hotărârilor, 
«Recepţiunea. în protocol se pâte înlocui prin recepţiunea într'un - 

„înscris separat, care se alipesce la protocol ca anexă, făcându-se despre. 
«acesta menţiune i în protocol, 

N 

N 

| $. 142... 

| «Protocolul se citesce ori se supune "verificărilor. celor interesaţi, în 

«cât privesce N-rele 1—4 a Ş 140. In protocol se menţioneză aprobarea 

«celor interesați saii obiecţiunile ce le-ar îi lăcut. 

2
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Ş. 143. - 
«Protocolul se iscălesce de preşedinte şi gretier...». i 

__ Comparând aceste disposiţiuni cu prescripţiunile corespundăldre 
ale procedurei geneveze, constatăm înainte de t6te un punct important 
de dilerenţă :: E ă | 

| Conclusiunile părţilor se citesc în sistemul procedurei geneveze 
înaîntea pledărilor şi se parafeză de grefier. (Art. 86 pr. genev.). 

Proectul german nu îngădue un asemenea recessus scriptus loco 
oralis.. , a 

- Desbaterea trebue să fie după prescripţiunile proectului german ($ 
124) exclusiv orală. Grefierul notâză din oficii în protocol conclusiunile 
orale ce le-a luat părţile în audienţă. Protocolul se citesce pe urmă, sai 
se supune verificării celor interasaţi, bine înţelegându-se înainte de a se 
pronunţa hotărârea, menţionându-se în protocol aprobarea sai obiecţiunile 
care sar Îi facut. . - Ă 

Intre aceste sisteme pentru care să ne decidem? 
Preier. fără. hesitaţiune principiile procedurei geneveze, 
În adevăr, art. 86. pr. gen, care ordonă citirea conclusiunilor: 

înaintea pledărilor, e singura precauţiune destinată a contrabalansa sacri- 
ficiul general al formelor inutile de procedură, inaugurată de acest admi- 
rabil cod de procedură civilă. - o. 

- Proectul german, din contră, cu tâte că accentuiază în $.124 
oralitatea exclusivă, nu e tot aşa de radical în privinţa tradiţiunii formelor, 
„Acest proect pune desbaterea' sub tutela. presidentului tribunalului, 

paralizând  ast-fel principiul: Jus vigilantibus. Litigiul nu se decide numai 
după o discuţiune aproiundată. și nu în starea în care se găsesce, adică 
după cum a pledat părţile, bine sati răi. 

Preşedintele trib. să provâce o discuţiune seri6să ($ 123), îăcend 
să se lămurâscă bine conclusiunile şi să se arate cu precisiune . faptele 
pe care se jundeză părţile ($ 126). Preşedintele pâte să ia cuvântul părții, 
care nu se supune ordinilor ce le-a dat pentru. elucidarea discuţiunii ($ 
123). Tribunalul pâte să statueze din oficiii, îără “a ordona un prepara- 
toriu determinaț, ca să se reincpă desbaterea, dar ar resulta 'din delibera- 
țiune că pledările n'a lămurit destul de bine vre-unul din punctele impor- 
tante ale procesului ($ 136), martorii şi experţii se citâză din oficiii ($$Ş 326 şi 848), fixarea. termenului de audiență se pâte face din oficii (Ș 194). 

In mijlocul acestor precauţini quasi-providenţiale, e evident că a 
îost de prisos d'a se mai prescrie citirea conclusiunilor serise înainlea pledărilor. ” : | | 
doțial ge Piecomnitore a proectului german este: intervenţiunea provi- 

“ partibus. | ; judec torul trebue să suplinescă quod - deficii 

nopyRĂNTCA pt a procoăure genere esta: Autonomia arțier, subuei Veda puna alui, Jura  vigilantibus et non dormienlibus 
audiență : ca fea că pledarea a fost regulat iixată pentru acestă 

«Curtea. respinge cerere, de ant trebue să fie gata a susţine apelul săi: <a pleda india (Eotă ce amănare a apelantului și îndrumâză pe părți . 
. rărea citată de Bellot, pag. 272). - -
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Ori-ce penetraţiune promtă şi adâncă am presupune că ai judecă- 
. torii noştri, credem că procedura geneveză e mult mai potrivită cu mora- 
vurile: şi temperamentul nostru. | 

Regrediăm !) numai că nu s'a, declarat expres în art. 101 pr. n6stră 
civ. că coclusiunile motivate, iscălite de părţi, trebue să fie presintate 
înainlea pledărilor.— o E 

Acestă idee resultă însă din îericire virtualmente din art. 101 comb. 
cu art. 103 pr. civ. - | a Pa 

Acest de pe urmă art. sună astfel: 22 Aa 

„Instrucţiunea fiind terminată și causa ascultată, judecătorii 'și 
«vor pronunţa hotărârea». * " | o - 

Conelusiunile motivate, iscălite de părţi şi paratate de grefier, de 

care vorbesce articolul. precedent (101) impunând părţilor obligaţiunea 

de a le presinta înaintea pledărilor, sunt prin urmare acte de înstrucțiune 

a causelor civile, adică acte esenţiale ale desbaterii şi ca atari supuse 

criticei şi controlului. părţii adverse, . a a | 

__ Este în natura lucrurilor, ca actele de instrucţiune să precedeze 

pledărilor, căci, urmându-se alt-iel, ele sar sustrage necesarmente de la 

controlul părţilor. | a | | a 

Deosebit de acesta, ni se mai impune înlăturând ori-ce dubiă (atât 
e de evidentă) o deducţiune ad imposibile vel ad absurdum care milită, 

n îavorea acestei soluţiuni, - | 

“In :adevăr, iată contradicerile maniteste' în consecinţile părerei 

opuse: , - 

1.- Art. 101 proc. civ. ar îi lipsit de sens, dacă sar admite părerea 

opusă. In adevăr, ar îi o incaiiticabilă inepţie de a se dice: Nu e nevoe 

să se încâpă- instrucţia căusei prin depunerea: la greiă înaîniea - pledă- 

rilor a. conclusiunilor motivate, iscălite de părţi, acâstă de pe urmă ior- 

-malitate, care are de scop a iăce imposibil de a se trece în resumatele” 

de conelusiuni - apres. coup îapte relevante cari. p'aii îost articulate. în 

"audienţă, ne presintând nici o calitate în sistemul legii n6stre, rectilicarea, - 

nepotrivirilor putându-se îace sub codul nostru cu autoritate în motivele 

şi dispositivul hotărârei, conclusiunile scrise iscălite de părţi şi paraiate 

“de grefier ne fiind alt-ceva de cât nisce instrumente mnemotechnice 

pentru memoria magistraţilor! | 

| 2. Magistraţii -ne fiind infailibili, trebue să existe o garanţie în contra" 

erorilor, de unde resultă că, recursul pentru 'denaturarea conclusiunilor 

părţilor” nefiind “ admisibil, legiuitorul n'a înţeles și n'a putut înțelege de 

a lăsa pe părţi îsră protecţiune în contra erorilor. Judecătorii ne având 

- prin urmare îacultatea a contradice, în motivele şi dispositivul hotărârii, 

cele coprinse în conclusiunele scrise şi încredințate grefierului, contorm. 

art. 101 proc. civ., este neapărat să recun6scem, că aceste. conclusiuni, 

departe de a îi numai nisce instrumente moemotechnice, ad usum Delphini,. 

sunt din contra acte formale de instrucţiune, cari .«ai a sluji de temeiii 

la 'hotărârile judecăților pricinilor> (art. 307 Regi org.)... ” 

3: Dacă s'ar admite că conclusiunile motivațe și iscălite de părţi 

2 

  

1) "MI permit acest neologism, pentru că nu găsesc un alt cuvânt epre a exprima 

- ideia ce o exprimă. cuvântul francez regretier (lat. regrediari).
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se pot presinta şi în urma pledărilor, atunci sar putea întâmpla ca să 
se întâlnescă, în resumatele de conciusiuni, articulaţiunea unor îapte 

- decisive, de care nu s'a vorbit 'de loc în audienţă. - , 
Ce să facă tribunalul în o aşa stare de lucruri ? Să reproducă resu- 

matul de conclusiuni tale guale, cu alteraţiunile ce le reprobă ?2 Cu maniera: 
acesta sar. surpa însăși busa hotărârei ! Să constate alteraţiunile ? Con- 
clusiunile enunțate în motivele saii dispositivul hotărârei nu pot prevala 
în contra conclusiunilor, iscălite de părţi şi paratate de grefier! 

Să se relere în acestă privire la constatările ce le-ar îi lăcut, en 
" amaleur,. grefierul de audienţă ? Conclusiunele părţilor nu se mai pot 
constata astă-di, intr'un chip autentic, prin procesele-verbale ce le-ar 
încheia grefierii tribunalelor, tote legile anteridre - relative la procedură 
fiind desfiinţate (art. 307 Regulamentul organic, art. 704 procedura civilă. 

Din acestă coniusiune nu putem eşi de cât închinându-ne dinaintea 
adevărului că conclusiunile scrise trebue să .precedeze pledărilor. Con- 
clusiunile motivate, iscâlite de părţi, se paralâză atunci de grefier şi nici 
o alteraţiune nu mai e de temut 1). . e e 

Revenind la paralela dintre procedura nâstră civilă şi proectul 
german, constatăm că, cât pentru rest,- numai este în privinţa îoilor de 
audienţă nici o diferenţă substanţială intre aceste două sisteme. | 

, „Procesul-verbal de audienţă trebue să -coprindă specislmente, în 
amândous sistemele, mărturisirile, declaraţiunile, primirile, lepădările îăcute 
de părţi în audienţă, hotărârea cu resumatul: motivelor,. menţiunea :că 
hotărârea sa pronunţat în audienţă publică, menţiune despre impulerni- 
cirea de care e munit procuratorul, etc. 2). * : 

Proectul german declară expres că mandatul general ad lites coprinde 
implicitamente autorisarea de a face mărturisiri, lepădări, transacţiuni, etc. 

„(5 75 proectul german). : » 
Acestă regulă a dobânăit și în dreptul -îrancez sancţiunea legislativă, 

cel puţin virlualmente prin aceea că sa organisai procedura en desaveu, 
(Chauveau- Carre, Ul, pagina 252, quest. 1296). 

Principiul opus, consacrat de dreptul roman şi de codul Calimach . 
($ 1352), ne fiind contrarii regulelor prescrise de codul noi civil, a 
rămas la noi în vig6re şi după promulgarea codului civil actual (art. 1912 codul civil, Gisick, Pandeclen, V, pagina 293, Ş 401). - „Erorile cari sar fi strecurat în. redacţiunea hotărârei, se pot -proba inscriu geeae- verbale de audienţă 3), fără ca să fie: trebuinţă de o e în falş / -| i | 
vele d ai (aveau Carr€, |, pagina 706 quest. 593).  Procesele- 

german, $ 144), . | 

nn 0 OR ! _ ENE: _ , 

1) Articolui mei pubie ti . 105 RI - provisa. Principiul citat Pia! în Drephul No. 41 an, 1875, a fost scris re non bene 
A E de nullită ont lieu cont ; de . osermenea străin Subiectului din discuţiune, re les jugemenis, e 

— Umisiunea acestel i x , : holărârea mandantuluj, stel de, pe urmă precauţiuni ar face să nu se mal potă opune 27, pr. D, 1, a n'ar fi cu putință de a stabili faptul împuternicirel. (L. 
3) Procesul-verbal de augi ă. est igi căruia înfățisi se p cere 

tot-da-una (e -audienţă. este originalul a căruia înfăţişare se pâte cere xegistr i (art „185 codul civil). De ce se mal trec atunci de giaba hotărârile în 

credute până la înscrierea în falș (proectul
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Am îăcut paralela de mai sus numai pentru ca să dovedese cât 
de temerar ar fi să alergăm după cai verdi pe păreţi, scormonind pro- 
cedurile germane cele. mai răsuilate, când nu avem de cât să facem un. 
pas.pentru ca să ne apropiem și cele-lalte dispoziţiuni înțelepte ale pro- 
cedurei geneveze, care-am putea dice că e făcută înadins pe talia - 
n6stră; atât de bine ne acomodăm cu formele ei în acelaşi timp simple 
şi salutare ! Da | - IE | 

E timp ca să siîrșim o dată cu odiseele n6stre legislative | 
Recepţiunea integrală a procedurei geneveze ar îi și dintr'un alt punct 

de vedere justilicabilă. .- a 
In adevăr, necontenitele .n6stre reforme legislative în peșus sunt de 

natură a înălura ori-ce dubiii că nu am ajuns încă la măestrie în arta 
de a legitera. - - . E az 

Sar putea obiecta că instituţiunea Curţii de casaţie introdusă la 
noi şi străină organizării judecătoresci geneveze, iace să se nască nece- 
sitatea de a se crea nouă combinaţiuni legislative. 3 

- Ac6stă obiecţiune ar îi pâte peremptorie, dacă faimosul precedent 
. legislativ 'de dată recentă nu: ne-ar indica mijlocul de a conserva Curtea - 
supremă, ba încă de a crea, dacă cere trebuinţa, 'mai multe Curți de 
justiţie, făcând numai să se substitue -atribuţiunilor de astă-di ale Curţii 
supreme acele ale Curţii de justiţie din Geneva. (art. .303, 334 procedura 
geneveză), combinaţiune care ar aduce cu sine numai dispariţiunea Curţilor 

“actuale de apel. - 
“ Proectul german a rupto cu desăvirşire cu Curtea de casaţie, pe 

care o trimete în tâtă forma ad patres ($ 14, Allgemeine Begriindung)! 

Savigny (System, 1, pagina 315—317, $ 51) se exprimă ast-lel: 
iu.«Fixitatea şi unitatea dreptului sunt în Francia garantate în contra 

«interpretărilor arbritrare prin Curtea de casaţie care, aşedată mai 

«presus de. tâte jurisdicţiunile, exercită o supraveghiere înţeleptă şi tute- 

«ară... Scopul ar îi complectamente atins dacă Curtea de casaţie ar 

“ «avea dreptul, casând o hotărâre, de a judeca ea însăşi afacerea. Dar; 

«hotărârea o dată casată, ea trebue să trimetă afacerea dinaintea unei 

«alte Curți, ast-iel că causa pâte să primescă. mai multe hotărâri eronate . 

«şi să provâce mai multe hotărâri de casare. Aceste forme complicate . 

«şi dispendidse vin de acolo că, altă dată, casaţiunea nu aparţinea 
- 

«unui corp judiciar, ci. unui corp administrativ, - consiliul regelui, „care 

«reprima violaţiunile legii, fără a face el singur justiţie. După revoluţiune, 

«motive nu mai subsistă, funcțiunile Curţii de casaţie sunt curat judiciare 

«şi ea oleră aceleaşi garanţii de independenţă ca și restul magistraturei, 

'«S'a facut încercări de a se remedia la inconvenientul ce "1 semnalez..... 
«Legislaţiunea franceză. în provinciile rinane unde e în vigâre, sa modi- 

«ficat ast-tel: Curtea de casație, după casarea unei holărâri, judecă 

" asingură definitiv. (Dreptul, 1875). Me a 

* , 
NIN NI SI



„ Imamovibilitatea magistraturei. 

Fenomensle sociale nefiind aceleaşi în t6te timpurile şi în tâte locu- 

rile, e evident că nici idealurile sociale îmanente nu pot fi pretutindenea 

aceleaşi.. o | | | N 
Pcincipiile pentru soluțiunea problemelor sociale trebue să fie trase 

din fenomenele vieţei reale, căci causalitatea ideală nu se pte separa de 
causalitatea reală nici în ordinea îisică, nici în ordinea morală. | 

Soluţiunea. cestiunii reconstituirii magistraturei nu este dar posibilă 
"de cât în cadrul statului existent. | . 

Acesta fiind: punctul nostru 'de plecare, ne propunem să discutăm 
tema n6stră din ordinea următâre: 

I.  Inamovibilitatea magistraturii: este tipul necesar al monarchiii 
constituţionale. a a | 

| II. Relele sociale nu se pot vindeca de cât prin un tratament: 
adaptat antecedentelor bâlei. î | 

III. Instinctele populare nu întâlnesc la noi nicăeri un îond solid, 
„ asupra căruia să exercite influenţa lor salutară, materialul istoric dat fiind 

de o fragilitate extremă, aceea ce este un semn indubitabil că avem tre- 
* buinţă, înainte de t6te, de așezăminte durabile. 

IL 

- Inamovibilitatea magistraturei e tipul necesar al monarhiei | 
constituţionale. ” ! 

Legile nefiind de cât nisce constringeri odi6se, dacă nu sunt îun- 
date pe moravuri pure, este neapărat să formăm înainte de t6te carac- 

-terul 6menilor și să nu modilicăm instituţiunile de cât în proporţiune 
cu progresul învăţămîntului şi al educaţiunii 2). 

___Ga să ne incredinţăm dacă interesul bine înţeles al ţărei reclamă 
saii nu domnirea exclusivă a majorităţilor parlamentare, reducerea celor 
trei puteri ale statului la o singură putere, reconstituirea magistraturei 
pe basa electivităţii, ca precursâră îie a monachiei elective, fie a repu- 

  

1) D- E. Duhring, (Cursus der Philosophie. als streng 1vissenschaftlicher 
pr elaussehaung ud Lebensgestaltung, pag. 413) pretinde că. de se va RA socie- 
rămâne fetialiunea Ub care se găsesce astă-A1 împărţită între bogaţi şi săracy, şeâla va 
iți viloRE e Sub dependența celor bogaţi şi educaţiunea ru va înceta-de a fi 
ticulart si ep str mbă.. Să se ia dar tote capitalurile şi 16te proprietățile de la par- 
ciiloa sosiale îi ea statului, făcându-se între particulari. numai o repartiţune a benefi- 

înainte că vom cer able ue punca-şi prestaţiunile fie-căruia. Declarăm de mal aderent pe față în țară acțiune de aceste teoril socialiste cari nu ati nici un singur 
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blicei, trebue. să cercetăm înainte de t6te dacă aceste reforme ar găsi în 
situaţiunea actuală a ţărei un tărâm pregătit pentru acâsta, un tărâm 
roditor. | 

“In lipsa unor antecedente istorice favorabile, cari să ne pue în posi- 
iune a ne equilibra spontan între "noi, îără intervenţiunea protegiuitâre 
a unor organe durabile şi nemijlocite ale: legii, e evident că organele 
ordinii sociale nu se pot lăsa fără pericol la bunui plac al mulţimii, saii 
al unei representaţiuni mai mult sai mai puţin dependentă de o mulţime 
vecinic agitată, căci, întemplându-se una ca acâsta, putem să predicem 
cu certitudine că cei mai vicleni, cei mai şireţi, cei mai rafinaţi vor sti 

„tot-da-una să surprindă voturile alegătorilor, linguşindu-i, captându-, 
"bătând în struna pasiunilor lor, - .., 

Puterea judecătorescă, care se exercită după prescripțiunile legi, 
nu pâte să fie patrimoniul nică al unui singur om, nici al contribuabililor, - 

Funcţiunile publice nu se pot institui după principiile administraţiunii _. 
economice prin alegere din partea celor interesanți, ci după lege!): 
Omnes legum servi sumus, ut liberi esse possimus. ! 

Francezii, ameţiţi de vârtejul revoluţiunii 2), nu-ţinură s6mă de aceste 
adevăruri şi, precipitându-se, reconstituiră magistratura pe basa electivi- 

tăţii 3). In contra - acestei stări de lucruri anormale, se ridică o iurtună . 
cumplită, îurtună care, prin reacțiune, coprindea în sinul ei, în loc de 
elemente de ordine, elemente de asuprire, iurtună care, dând nascere. 
cesarismului, nu' putea să nu -isbucnâscă, căci instituţiunile neadaptate 
antecedentelor. istorice şi contrare legilor naturii omenesci nu aii durată. 
In Englitera, din contră, se inaugură după revoluţiunea din 1688 o 

reformă organică, cumpătată, trainică, o relormă care, ţintind la înirinarea 

si nu la nimicirea regatului, lăsă numirea magistraţilor în mâna Cor6nei 

determinând. numai că -magistraţii, o dată numiţi, vor îi independenţi de 

puterea executivă, vor îi inamovibilă 4) | | LL 

- Inamovibilitatea era ast-iel o barieră opusă usurpărilor, regatului și, 

în acelaş timp, o chezăşie solidă a. ordinei, o stâncă de care se va isbi 

atât despositismul cât şi anarchia, - 

  

. Ifqovermmnent, ediţ. II, $ 153, pag. 311. E | 

5 Gneist, Selfgoveria istorice i Franciei ocupă fără îndoială şi, Revoluţiunea 

cea mare un ro! însemnat. În privinţa. importantei principiilor Revoluţiuni!, v. înfra, UL 

. 3) Constituţiunea din 3 Septembrie 1791, titlul III, cap. 5: «Le pouvoir judi- 

ciaire est d6legu6 ă des juges 6lus î, temps par le peuple>. M6rtea tragică a lui Louis 

XVI, care a jurat pe acestă Constituţivne, ne dovedesce. că monarchia constituţională . 

va fi tot-d'a-una aprâpe de prăpastie, dacă monarchul nu va sci să se pue în centrul 

şi în vârful vicţii publice (compar. îmfra teat şi nota îl şi 12: Inconjuraţi cum suntem. 

de monarchii a-tot-puternice - tendinţele republicane ar putea să fie peirea nostră. Ten- 

dinţele nostre republicane ar merge mână în mână cu tendințele nihiliste din Rusia. . 

4) Funcţionarul numit, dice Gneist, (Selfgovernment, ediţ. LII, $ 153), funcţio- 

«narul numit ca organ nemijlocit al legil, trebue să fie, ca puterea monarchică însăși, 

«independent de starea limporară a intereselor şi a claselor în luptă, independent de 

«nemulţumirea. majorităţilor timpurare». Ce ne pasă, dic însă -unij, de sârta funcţiona- 

rului, de independenţa sa, de asigurarea viitorului săi. Aceia ce ne intereseză este să 

garantăm justițiabirilor justiţia cea mai bună posibilă. şi justiţia influențată de puterea 

executivă, nu merită numele de justiţie. Justiţia nu trebue să fie dependentă, răspundem, 

nic! de tirania unui singur om, nicl de tirania majorităţilor parlamentare. Acestă după 

urma tiranie este mal funestă de cât cea dintâi, în țările unde nu se găsesce un iriă 

morăl intern, ca în America. . E | , 

„:
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Este de datoria n6stră, cari ţinem cu toţii la reînvierea virtuţilor 
_strămoşesci, să ne apărăm, să ne îngrădim, să ne înarmăm, atât în contra 
tiraniei unui singur om, cât şi în contra tiraniei mai cumplite a masei, 
a uliţei şi a mulţimei. _ , 

«In curs de dou&-deci şi cinci de ani, dicea Berfamin Constaul, 
la 1818, tribunalele, judecătorii, hotărârile, nimie nu era liber. Diteritele 
partide ai luat pe rend în mână. instrumentele și formele legii. Curagiul 
resboinicilor celor mai intrepizi ar îi fost abia de ajuns magistraţilor noştri, 
pentru a 'şi pronunţa hotărârea în consciința lor!)». 
„In interesul dar al închezășuirei ordinei și al păcei publice, se stabi- 
liră în Constituţiunea n6stră din 30 Iulie 1866 aceste două principii 
fundamentale: e E | 

Constituirea: unei Domni “ereditare şi inamovibilitatea magi- 
siratureă 2). Sa e 
. Să nu se. dică că în pactul nostru fundamental nu se prevede expres 
inamovibilitatea magistraturei, căci inamovibilitatea magistraturei e tipul 
“necesar al ori-cărei monarchii constituţionale; căci art. 38 al convenţiunii 
din Paris din 7/1 August 1858, hotărăsce formal că membrii Curţii de cusa- 
„iune sunt înamovibilă ; căci art. 103—106 Leg. org. jud. din 5 lulie 1865, 
exige să se întindă inamovibilitatea încetul cu încetul şi asupra tribunalelor 
şi Curţilor de apel; căci art. 38 cit. al convenţiunii din Paris, departe de a 
contradice cele aședate de Constituţiune, corespunde din contră cu desă- 
virşire "spiritului şi idealului acestei Constituţiuni şi formeză cu dânsa un 
tot armonic... . a Ma po | Constituţiunea n'a- abrogat de cât legile, decretele, regulamentele 
conirariă cu cele aşeqate de ea (art, 130)... a 

Principiul inamovibilităţii magistraturei să fie el 6re în antagonism 
cuart. 31 al Constituţiunii? . | . Câtuşi de puţin: - N a 

Art. 3 citat e ast-iel conceput: «Tâte puterile statului emană de 
«la naţiune, care nu le pâte exercita de cât prin delegaţiune - și după 
«principiile şi regulele aşedale în Constiluţiunea de jață».. N „Acest. articol, dispunând că națiunea nu  pâte -exercita puterile 

„Statului de cât prin delegațiune, n'a vrut să dică prin acâsta că ori-ce 
uncţiune, care nu este exercitată de însăşi colectivitatea: socială, nefiind 

timpuraza, cas articolui aăugue iune, drebue st ie electiv, revoeablu he 3 SALI GLLICUILUL AUa0gă:;,... e 1U şi regulele aşedate în Constiluţiiinea de abia pre Pee poe Puterile - constituţionale ale Domnului sunt ereditare (art. 82 al PNI 
| - 

ps 

2 a Lomissen, Constitution belge, art. 100, . - 
, apistrature t incipiă i i i- julionale (7. Buntsehli, Allgemeines' Staabsreot, chit. Eat or opiog consti a magistraturel pâte să fie, după împrejurări, un r&ă sensibil şi sub: republică, 

morte de judecători aleşi. Alegerea pretorilor în vechea Romă,. 
astă-d irui jei 
educația exemplu După biruința: plebeilor se făcură reforme cari nu erai în raport cu pin ațiunea n e poPorulul : Cesarismul luă nascere, Montesquieu caracteriseză fârte ul: <Quelquefois avec. cent mille brăs îl renverse tout ; quelque- fois avec cent mille pi 

i 
cap. îl. e pieds il ne Ya que comme les insectes>. Esprit des Lois, Livre 1],
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Constituţiunii), cu tâte că aceste puteri emană de la naţiune, care nu 
le p6te exercita de cât prin delegaţiune. - a - 

" Funcţiunile membrilor Curţii de casaţiune sunt înamovibile . (art. 
38 convenţiunea “din Paris, comb. cu art. 130 al Constituţiunii), cu t6te 
că şi aceste funcțiuni nu sunt de cât o emanaţiune a naţiunii, care 
nu le pâte exercita de cât prin delegaţiune, i „ 

“Art, 81 citat al Constituţiunii -nâstre e calcat după art. 25 al Consti- 
tuţiunii Belgiei, și ârt. 100 al acestei Constituţiuni prescrie expres: <jude- 
călorii vor fi: numiţi pe viaţă». Sa Ea o 

Şi dacă nu se găsesce şi în Constituţiunea n6stră o asementa recu- 
n6scere textuală, raţiunea este că inamovibilitatea membrilor Curţii de 
casaţiune “fiind deja expres consacrată de art. 38 al -convenţiunii din . 
Paris, nu era trebuință de o nouă sancţiune iormală. - 

In legile n6stre se găsesc adese expresiuni nedeterminate, formule, 
defectu6se, cari exprimă incomplet o cugetare determinată, neîndoelnică 
a legiuitorului. - i - 

" «Pentru întregul stat român este. o singură Curte de casaţiune, 
“dispune art. 104 al Constituţiunii, aliniatul ultim. Legiuitorul constituant 
a menţinut dar Curtea de casaţiune aşa cuin -este, adică așa cum a îost 

- simţ necultivat, după analogia 

organisată prin art 38 al convenţiunii din Paris şi prin legea organică 
din 24 lanuarie 1861. ă | . 

_.-. Şi acâstă disposiţiune' constituţională, așa interpretată, era şi este 
expresiunea unui raport necesar care resultă. din. chiar natura lucrurilor. 
"Para avea în trecut un aspect de vecănică - mobilitate 1). Cor6na 
era prada nevoilor externe dilnic renăscânde ; gospodarii, domnind de agi 

pe mâine, nu ţinteaă de cât la exploatarea. poporului; „guvernul era 

asupritor ; poporul dicea: <Cup plecat nu tae sabia» ; nicăeri nu se găseau 

elemente de ordine, elemenie de îorţă, Clemente de control... a 

Causa eficientă a acestor rele era. ingerinţa .puterilor străine în. 

afacerile interne ale ţări. Ma - 
7 

Ac6stă constelaţiune externă funestă făcând în îine.locţunei conste- 

laţiuni mai favorăbile, poporul era de o dată pus în posiţiune să "'ȘĂ 

croiască, singur s6rta sa. - _ : , 

:Ce putea însă să resulte dintrun mijloc social supus secole întregi 

influenţei conrupătâre a cotropitorilor, dintr'un mijloc social cangrenat, 

veştejit ? a . Si 

  

1) Să nu credă cum-va că o tară, care presintă un asemenea aspect, este ţara ' 

făcăduilă a socialismului. Valansterele lui. Fourrier, atelierele sociale ale lui Louis 

Blanc, presupun acesta sare la ochi — existența unel industrii forte inaintate. Socia-- 

lismul ar degenera dar în Orient prin forța lucrurilor în zihilisnz. Nihilismul este însă 

o utopie din cele mai nesănătose şi văt&măt6re. Nihiliştii, al căror scop imediat este 

de a răsturna tote asezămintele ce se datoresc moravurilor, culturel, politcel, nu propun 

veri un sistem de organisare socială positiv, în locul organisărit politica existente. E 

eşteptă reformele cele mal raţionale de la inițiativa instinctelor populare, "nstincle 

cari ar fi mal proguetive de cât tote proectele doctrinare (. Duhring, Kritische 

Geschichte des Socialismus, edit. II, pag. 512-516). instinctele ” populare să fie ele 

5 il6 m îşi inchipuesc ni 

gre aa de root cet dată Principiile cele mal. nemerite de guvernare ? Evident 

că nu. Descoperirile în domeniul sociologie! vor avea de basă sciința și nu bunul 

descoperirilor celor mari în mecanică. Galileii a cugetat 

ămădise în cursul secolelor. 
IS 

cu forţa 'de cugetare care se gr 

hilişti? Insticctele populare, - lăsate fără fr, |
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Neapărat că din un asemenea mijloc social nu se putea nasce un 
_ Augustus și mai puţin încă un “Pericles saii un !Vashinglon. 

Fie hasard, fie fatalitate, resultatul final era formarea unui guvern, 
care, de și inspirat de un nobil patriotism faţă cu străinii, era viţios, 
asupritor, asiatic în ceea ce privesce administraţiunea internă. 

Poporul se ridică în contra acestui guvern și culcă la pământ pe 
acest vrășmaș intern. 

Să alegem, dicea poporul, să alegem un Domn străin, care, neavând 
nică o legătură cu-capii bizantini ai partidului oligarchic și ai partidului 

- popular, va lăsa vrând-nevrând curs liber admirabilului instinct social al 
poporului, și, dacă este adevărat că, r&ă-nărăviţi cum suntem, a-tot-pu- 
ternicia n6stră ar putea să ne arunce în prăpastia anarchiei, remediul în 
contra acestui r&ă trebue să'l căutăm, nu în omnipotenţa administraţiunii, 
ci în omnipotenţa justiției, ca în Belgia 1). E 

Inamovibilitatea singură a asigurat judecătorului în Belgia indepen- 
dența alât de necesară pentru îndeplinirea  augustelor sale iuncţiuni. 
Inamovibilitatea singură a făcut să se iormeze în acestă ţară o jurisprudenţă 
naţională, originală, . specifică. Independenţa singură a stimulat pe jude- 
cătorii belgiani să'consacre t6te silinţele lor studiului dreptului, căci pentru 
o carieră precară, pentru un post amovibil, nu face nimeni jertie, - 
„Noi ne inflamarăm cu toţii pentru acest ideal şi ne grupăm cu 

entusiasm în jurul acestui 'stindară. 
Inamovibilitatea magistraturei era dar pentru noi o formulă sciinţitică 

dedusă cu nscisitate din viaţa nostră politică, din antecedentele Şi mora- 
vurile n6stre. . Ma Da Poporul, diceţi, are-astă-di alte idealuri? Cine ne inchezășuesce 
că idealurile sale actuale nu vor uvea în curând sârta idealurilor sale 
de eri? îi a i 

Poporul are îără îndoială puterea de a târi în noroiii idealurile 
pentru cari sa entusiasmat' un moment. Un popor înţelept însă îsi 7node- 
reză puterea în propriul sâii interes: Quod poluit fecisse timel! ” 

Și poporul sciu să 'şi. modereze puterea 'sa.. 
__ Acâstă moderaţiune âdmirabilă întări bazele magistraturei n6slre, 

care, controlată de un popor înţelept şi nu de 6 administraţiune centra- 
lisăt6re, lorma o jurisprudenţă..: metodică Şi populară, jurisprudenţă care 
nu âre nici o asemânare cu jurisprudenţa subtilă şi reacționară a iribu- 
nalelor din ţările occidentale. ” - | Elementul popular fiind la noi mult mai desvoltat de cât i6te cele- 
Valte elemente sociale, și clasele altă dată domnitâre ne mai avend adi nici . latilundi;, nici virtuţii sociale, nici experienţă politică, nici vre-o 
iorța „de Pl riai nu avem nici un cuvânt să ne temem că magistraţii : 
Şcâla Va pecd, ii vor Îi și ei o dată organele auxiliare ale reactiunii. 

| a produce la noi resultate mult mai satistacătâre de cât stabili- 

. 

2 - . 

1) Justiţia trebue să aibă un rol j tub arch tur . . eD . ol precump&nitor atât sub monarchia constituțională ci Îi sub republică, Membrii Curţii supreme -a Statelor-Unite ale A mericel de Nord, aleşi de popor nicl de legislatură. Preşedintele Statelor-Uuite îi numesce după avisul Sena uliu Ş dată NUMIȚI, el 
d 

; , 
nt 

VIS | tul , 1 09 4, su înamovilili . V, Tocqueville, De la Dem
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“mentele de învăţămînt ale ţărilor occidentale, educaţiunea. va fi mai 
largă, -cunoscințele vor 'p&trunde nealterate în masa poporului prin mii 
de canaluri. Spriritul secolului nostru este vn spirit 'esenţialmente demo- 
eratic, Ă i 

Regatul și magistratura inamovobilă vor avea în acestă atmosteră 
numai o putere de opiniune, de rațiune, de logică. . 

“Aceste aşezăminte vor însoţi pe popor, ca demonul lui Socrates, . 
"1 vor opri de a cădea în justiţie, şi vor pregăti încetul cu incetul transi- 
țiunea la alte forme de stăpânire mai apropriate de ideal, 
__” Inamovibilitatea magistratuei este dar un postulat imperios al Con-: 
Stituțiunii n6stre, -un principiu esenţia! al vieţei. n6stre politice, întrun 
cuvânt mijlocul cel mai nemerit pentru a indrepta materialul istoric dat 
spre ideal.. : | e 

“Rămâne acum să examinăm dacă, după Constituţiunea nstră, 
magistrații ai a se alege pe viaţă de “popor, sai a se numi pe viaţă - 
de către Cor6nă: . - ” 

Starea dreptului nostru asupra acestui punct înainte de a se promulga | 
Constituţiunea din 1866, era acesta: A 

Toţi iuncţionarii publici se numeaii de Domn (art. 14 al conven- 
ţiunii din Paris), exceptându-se numai primarii și judecătorii comerciali, 
care se alegeuii în modul prescris de lege şi se confirmati numai de 
capul :statului. (vedi art. 83 Leg. comun. din 1 Aprilie 1864 și art. 51 
Leg. org. jud. din 5 lulie 1865). i | . a 

Legiuitorul constiluant a dat acestei stări tradiţionale a dreptului 
nostru 0 sancţiune expresă : - .- ai 

«Domnul, dispune art. 97, aliniatul 7, al Constituţiunii, mumesce 
saii confirmă!) în tote. «iuncţiunile. publice». | | N 

Din apropierea acestor texte resullă cu evidenţă că, după Consti- 

tuțiunea. nâstră, magistraţii au a fi numiți de Domn, iar nu a se alege 

de către vre-un corp electiv, caci este de esenţa legilor existente în 

momentul când se întoemesce o Constituţiune de a subsista, de a iace 

corp cu paciul fundamental, dacă execuţiunea lor se pâte concilia cu -- 

disposiţiunile aședate de Constituţiune (art. 130 al Constituţiunii). | 

Constituţiunea n6stră se. deosibesce în acest punct de Constitu-. 

i giei. .: Ia , - | 

unea, leg Ja tâte gradele ierarchici sunt numiţi în Belgia de către. 

Rege, care însă, în ce privesce Curțile de apel şi Curtea: de casaţiune, e 

dator să numâscă pe unul din candidaţii presentaţi pe două liste, și 

anume pentru Curțile de apel pe două liste, presentate una de Curțile 

de apel şi una de consiliile provinciale, şi pentru Curtea de „casaţiune 

pe” două liste, presentate una de Curtea. de casaţiune și una de Senat. 

Acest sistem nu este cel mai bun; jurisconsulţii cei mai eminentţi îl 

combat 2). Capul statului nu 'şi pote îndeplini sub imperiul acestui sistem 

misiunea de a conserva equilibrul între cei-laţi actori, de cât iorte cu grei. 

Dreptul de presentare: nu .este compaţibil cu condiţiunile de exis- 

  

1) Confirmarea primarilor şi a judecătorilor comerciali este excepţiunea care 
rel în casurile neexceplate. A 

confirra e "sprit, origine et progres des îustilutions judiciaires, t. V, p. 343. 
- 9 . . . : a . 

7
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tenţă a monarchiei constituţionale: eligibilitatea iace să pătrundă pretu- 

tindeni un spirit ostil monarchiei constituţionale: spiritul republican 1), 

sati, mai bine dis, pseudo-republicun, căci elementul monarchic s'a infil- 
trat adânc in moravurile europene 2). _ 
| Şi, dacă “este controversă asupra acestui punct în Belgia, unde 

dreptul de presentaţiune găsesce numerâse precedente în vechiul drept 
naţional), unde nu există „ca la noi o. tendinţă de desintegraţiune și de 
sub-divisiune în secte în sinul celor dou& mari partide politice, unde nu 

„este lipsă de 6meni speciali, nu rămâne nici cea mai mică indoială că 
acest drept de presentare, care a dat râde bune în Belgia, ar întâlni la 
noi un t&rim steril și ingrat, căci noi nu găsim în acestă privire nici un 

“precedent în tradiţiunile nâstre; partidele nostre politice sunt rupte în 
bucăţi prin o mulţime de diverginţe, îie-care diverginţă fiind punctul-de 
plecare al unei secte particulare ; legiştii noştri eminenţi, puţini la număr, 
aleg de preferinţă cariera politică care e mai comodă și mai lucrativă; 
descompunerea iace progres ; fie-care sectă exclude pe membrii celei-lalte 
de la tâte beneticiile sociale; lorţele ţărei se risipesc; guvernul nu are 
nici o autoritate, şi mediocrităţile 4), ajutate de curenturile cele rele, ai 
cele -mai multe şanse de a ocupa posturile cele mai inalte in magistratură, 

Guvernele nu ai, în generul, de cât două mijiâce de a birui anarchia : 
forţa materială, care este un răi, și forța morală ce le dă hotărârile 

„tribunalelor, care singură este un îrîii salutar5).. -. 
Așa dar: i i Si 
Atât raţiunea cât şi învăţămintele experienţei ne silese să adoptăm 

aceste două principii lundamentale : inamovibilitatea magistraţilor şi numirea 
lor de către Corână. | i 

Aceste principii ai căpătat o consacrare formală în art. 93, aliniatul 
7, şi în art, 104 al Constituţiunii nostre. | 
| Aşa sa înțeles, așa s'a interpretat aceste texte, îie expres fie tacit, 
de tote Adunările n6stre legislative de. la 'Constituţiune încoa, de tâte 
guvernele cari au luat succesiv în mână îriul stăpânirii, şi chiar şi de capul 
Statului, în mesagiile de deschidere a Adunărilor legislative. ” 

Dar este știut că o lege, ori cât de perlectă, ori cât de salutară, 
„ori cât de bine întocmită ar îi, devine o injustiţie, o plagă, un blesten, 
dacă se părăsesce de o dată principiile stabilite de o jurisprudenţă con- 
Stantă, înţeleptă, metodică, și se hasardeză o interpretare revoluţionară, 
d&rimaâtâre, nihilistă, IRC a | Ei 

, 
- 

- - . v 

  

d Jules avre, piforme judiciaire. | e untschita, Die: Politik als Wissenschaft ag. 374 şi 815. Adăogăm pe lângă cele dise de d-l Biunischli că ăcaia ce face să di fie vitan republica de curetă stabilită în Francia, este că q i ită în ia, ă democratismul francez a luat o direcți i- ină, Americanii, Elveţienil se disting prin moravurile lor pi6se, * direețiune antiehregiină "3) Thonissen, La Constitutioau annotce, "No. 462. 
4) Susţinut'aă 6 re. setari = 31 câtază c că, şi pi astenat aă Șre Jules Favre, pe care contradictori! noștri '1 citeză atât de des, 

| 4 e tucrauri, « ection ou as dux iuți s 
<consommeâs dans la pratique des affaires» ? " vre Se5 range au jurisconsulte 

5) Alexi i FR pag. 22 lexis de Tocqueville, De la Democratie en Amecrique, edit. XVI, t. |, -
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N. 

. m 
nu se pot vindeca de cât printr'un tratament | 
adaptat antecedentelor bilei, E -- 

Relele sociale 

O idee nouă, care remişcă de o dată deprinderile înrădăcinate ale 
unei. părți însemnate a societăţii, pâte să fie, după împrejurări, saii o 
bine-facere, sait un blestem... Ca Pi i . 

Istoria ne arată popâre cari s'aii entusiasmat, ca printr'un îarmec, 
„pentru. o idee mântuitore, ai rupt într'o clipelă de ochi i6tă legătura 
cu trecutul lor cel dureros, aă părăsit deprinderile cele vechi și rele, şi, 
inenținend ân- acelaşi timp legămiîniul cu desvoliarea” istorică, ai 
învățat să pășescă cu pași siguri pe noul tărâm. - 

Alte popâre, mai. turbulente: şi pasionate, s'a resculat în contra 
chiar a istoriei și a naturei, ati dărimat tote aşezămintele existente, şi, 

lepădâna ast-tel prada ca să apuce umbra, ai dat puterea politică când 
ignoranței şi corupţiunii, când Cesarilor, când oportunismului în concurs 
cu socialismul revoluţionar. ae ” | 

Sciinţa analisând aceste fenomene sociale, a constatat cu o -certi- 
tudine matematică că adevărata metodă pentru vindecarea relelor sociale, 

adevărata vis natura medicalriz, s'a: revelat în casul întâii şi nu în . 

casul al douilea : relele sociale nu se pot vindeca de căt prin un trata- 

_ment „adaptat antecedentelor bâlei î).  . “ az 

- Statele din Europa occidentală s'aii pus pe calea cea adevărată; 

statele din Europa orientală, din contră, înclină mai mult către maniera 

iranceză, . ” A o ! 

Principiul mișcărei neputându-se însă equilibra în aceste state; ca 

în Franţa industriălă, cu principiul. antecedentelor, se născu în unele din 

aceste state o mişcare. nihilistă de jos, în altele o mișcare nihilislă 

“de sus. - e 

“Relele nâstre sociale 'şi-aii isvorul lor.mai mult în obiceiurile socie- 

tăţă, de cât în aşezămintele n6stre. Ar îi virful demenţei din parte-ne, 

dacă neam ridica în contra acelora cari se încercă de a stabili o ordine 

durabilă în ţară... | | . Aa a 

Sciinţa ne arată cum se pâte. închezășui libertatea îără a se împie- 

“deca întemeiarea ordinei atât de. necesară Statului. Şi precum ar îi ab- 

surd să părăsim casele n6stre și să ne culcăm sub bolta cerului de tema 

- cutremurilor cari .saă, întâmplat la Chio, tot._aşa de absurd ar îi să 

dărâmăm ordinea existentă de temă pericolelor problematice ce ascunde 

- acestă ordine. “Temerea care se arață fără o causă raţională, se numesce 

'spirit de imitaţiune, ameţire epidemică, irenesie. i j 

ȘI, cu i6te că nimie nu'ne stă în cale. ca să ţinem consilii cu noi 

însine, ca să cumpănim serios tote actele și fuptele nâsire, iată că se 

agită de odată în mijlocul nostru un problem abstract, care nu 'și are 

“isvorul s&i dătător de viaţă nici în antecedentele, nici în aspiraţiunile 

n6stre reale-ideale. 

: a vicii i . Nu cităm volumul şi 
1) V. Tes origines de la France contemporaine r 

pagina ei Da ea ad ov&rulul enunțat în text, este caracterul esenţial al acestei 
2 7 

opere faimyse.. Ă i - 

  

| ” - | 19 
Al. Degră, vol. IV. Ă | - , , ii i
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Ori-care Român, ni se dice, doresce, trebue să dorescă și să voiască 
ca justiţia să se .reorganiseze pe basa .electivității, căci numai ast-lel 
pote să fie a treia putere a statului liberă şi independentă. , 

Ce probe se aduc. pentru a se legitima, a se justifica, a &e acredita 
acestă .ipotesă.? - Ei a , | a 

„» Cerem probe, căci iormulele abstracte ale școlei deductive, nu sunt 
de cât nisce chei mincin6se, nisce sfinţi zugrăviţi.. _ i 

Cugetarea omensscă, observă Draper, variază intrun chip continui, 
ideele noui isvorăsc din cele vechi, fie ca corecţiuni, fie ca desvoltări ale 
acestor vechi. idei, -dar neproducându-se „nici-odată spontan. Este în 
privința lor ca în privința lormelor organice, fie-care cere un gerimine, 
O semînță.), Ei Si | 

Nu vom exclude a priori ori-ce' ipotesă nouă, căci cum. am putea 
să ajungem atunci la cunâscerea atât de necesară a unei: cause noui care 
să ne explice mai bine lucrurile ? Dar vom exclude ori-ce ipotesă temerară, 
ori-ce ipotesă care nu ' este basată pe observaţiuni certe, pe investigaţiuni 
“sigure. Hypolheses non fingo. SR , | 

„Probele ce ni le cereţi, răspund contradictorii noştri, sunt acestea: 
| Vechile n6stre deprinderi, practica făcută de noi înșine, de tote 

societăţile, şi scrierile temeinice ale unui mare număr din cei mai eminenţi 
bărbaţi ai lumei. .: Ta LE 

Să examinăm. aceste diceri una câte una. 

l. Vechele ndstre deprinderi. 
Vechele n6stre deprinderi, cotropiloriă ni le-ati inculcat. _. 
Ori-ce- român își întârce capul. cu scârbă când'își aduce aminte de aceste deprinderi urite, esecrabile. - e De “„_  Aveai, din întâmplare, şansa de a ocupa 'vre-o funcţiune - publică? „Datoria ta era, după ideele «domnitore de atunci, să faci trafic cu acestă " uncţiune, să .tragi dintr'ensa cel mat măre câștig posibil: «Pe rând se mănâncă pita. lui Vodă»: pe a Dumnedei ne-a ajutat, societătea română s'a regenerat, ţara n6stră a ajuns să fie un element necesar al equilibrului european, națiunea a contractat, obiceiuri stabile, Aa Acestea sunt antecedentele de cari 'trebue să ţinem s6mă. „ Nu societatea a creat acestă stare de lucruri satistăcătore, ci 6menii de stat cărora ea s'a supus.de bună voe cu o. supunere ' durabilă, şi funcţionarii publici numiţi de dânșii... a 

= 
1, 

2. Praclica făcută de .noi-înşine. 
Care este acâstă practică ? Experienţa ce s'a făcut în ţară la noi cu tribunalele comerciale, cu Curțile îu juraţi ? = . Judecătorii comercianți “se numesc, este adevărat, prin alegere 

- - - . . i ” - - 

1) Histoire du developpement intel tatel a "ur sar 3 traduction de Vanglais par Auber t. Ul, p. ue de VEurope, par Z W, Draper
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periodică din partea comercianților, dar de la acești judecători nu se cer 
studii preliminare, cunoscinţe întinse. | a 

Obiceiurile” ati. în domeniul dreptului comercial un rol mai însemnat 
de cât regulele sciinţei. In dreptul comereial sunt: principii î6rte impor- 
tante cari nu ai altă: bază de cât obiceiul. Materiile asupra cărora nu . 
există o lege scrisă, sunt adesea regulate de usanţele comerciale. Comer- . 

- cianţii cunosc aceste usanțe și buna credință generală :) care singură . 
- dă viaţă comerţului, mai bine decât judecătorii profesional. 

Dreptul nostru” câvil, din contră, cel puţin în :iorma sa actuală 2), 
_- se râzemă pe baze esențialmente diferite. 

Să  generalisăm instituţiunea juriului ?” Experienţa ne învaţă că. nu | 

este bine să păşim pe acâstă cale. Legea din 15 Februarie 1874 a restrîns 

- atribuţiunile Curţilor cu .juraţi. O. serie de crime sa corecționalisal. 

Opiniunea publică a aprobat complect acestă măsură legislativă. Să insti- - 

tuim juriul în materie “civilă ? Nu suntem de acâstă părere.. Societatea 

n6stră nu are.0 prosperitate uniformă ca-acea engleză sai ucea ameri- 

cană. - Juriul sar compune în cea mai mare parte din 6meni săraci” și 
suspecți. Magistratura n6stră e încă într'o stare de incubaţiune 5) şi cu 

. grei sar. găsi preşedinţi ai Curţilor de asize' care să fie în stare să 

închee “un misi prius prolocol*) cu o precisiune îndestulătâre, să resolve 

întrun libagiă accesibil gradului de cultură al juriului tâte dificultăţile 

juridico-technice ale casului concret, să reducă masa complicată de probe : - 

“ Ja elementele ei cele mai simple, să arate raportul între dileritele probe “ 

- care se complectâză reciproc și efectul lor concentrat. Preşedintele Curţii 

“ de asize e:organul de. căpetenie al juriului în materie civilă 5). : 

Nici unul din sistemele de mai sus nu funcţionsză la noi așa de exact, 

_ asa de corect, aşa de precis, ca. să putem dice că a căpătat sancţiunea 

.experienţei și să lim în drept a 11 generalisa.. n - 

“Curentul social general. preleră cu drept cuvânt . sistemul inamo-. 

Dreptul. necontestat al guvernului de a depărta din funcţiune . pe 

- membrii tribunalelor şi ai Curţilor de apel, e de lapt esențialmente limitat. 

-Ori-ce schimbare Irivolă provâcă interpelări indignate în parlamentul nostru. 

Presa combate cu 'energie ori-ce atentat la principiul stabilităţii. * - 

"- Asemeni 'curenturi sociale persistente -sunt un criterii sigur al ade- 

“vărului, căci ele exprimă opiniunea consequentă a elementelor luminate şi 

independente “în oposițiune cu opiniunea masei ignorante care se formeză 

şi dispare după- bunul plăc al agitatorilor. , : 
y 

Critica, ce. se îndrâptă în contra: așezămintelor. n6stre, trebue să fie - 

= 

  

DV. Tnoel, Handelsrecht, edit. IV, pagina 49, text şi nota 1. Să nu se con- . - 

4unde buna credinţă generală. cu buna credinţă în concreto. „o , 

2) Reorganizarea radicală a magistraturei presupune retopirea codurilor. în 

„sensul radicalismului. <Rtorganisez la magistrature, dice Accolas (Droit civil, LXXXIII), 

«soit sur des bases analogues ă celles de la juridiction consulaire, soit en gencralisant 

«Vinstitulioa du jury, tous vos efforis seront inutiles: vous aurez beau accumuler les 
iols 'aboutira, si vous ne refondez les codes». , _ 

“pro “Alegerea populară a magistraţilor ar spulbera puţin! germini care s'a plantat 

în acestă stare de incubaţiune. : a 

4) Nisi prius protocol. corespunde cu formula pretorulul roman. 

5) V. Rueltimann, Dev Englische Civilprocess, p. 201—203, 

„
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basată pe fapte precise trase din experienţa -n6stră proprie: căci la ce 
ne-ar servi analisa fenomenelor sociale cari se produc.în alte ţări și nu 
aii "nici o asemănare cu fenomenele sociale cari se produc la noi? 

+ 3. Practica făcută de tote societățile. 

- Francia e centrul. şi lumina Europei, par a dice contradictorii noştri, 
și producţiunea - cea mai. sublimă a geniului irancez sunt prâncâpiile 
revoluțiunii franceze. . .. : e . E | 

Sistemul electivităţii magistraturei. s'a practicat în Franţa în mijlocul 
îrigurilor revoluţionare, . şi, în ceea ce privesce acestă experienţă, «nu 
<ăm auzit nici-odată, a dis Jules Favre, citându-se un singur îapt precis 
«spre a» sprijini -criticile de teorie pură, îndreptate în contra alegerii 
«magistraturei». . : PI a m 

„Principiile. revoluțiunii franceze le primim si noi bucuros ca punct 
de plecare al cercetărilor n6stre sociologice. ” : 

- “Interesul esenţial însă este 'să nu denaturăm, să nu îalşilicăm aceste 
principii. - -- e - 

Este în adevăr. un guid divinium, în natura omenâscă, care, în faţa 
„unei enorme nedreptăţi care ne oprimă, isbucnesce și ne dă o îorţă şi un 
curagiit care ne pune pe o linie cu martirii creştinătăţii. : 

Spiritul de jerifire! Iată principiul suprem în care se resumă revo- 
luţiunea îranceză. a a 

„Este înșă şi un alt adevăr psichologic- tot aşa de necontestabil, - 
„Martirii libertăţii, o dată. ajunși la domnire, nu. mai sunt însufleţiți de 
același spirit de jertiire. Carnea, păcatul ereditar, prevaleză. Ei se îmbracă 
cu mantaua principiilor şi sunt mișcaţi de sordide interese. Un element 
mortal se introduce în sistemul politic: rotaţiunea funcţionarilor.. Curajul 
r&sboinicilor celor mai intreprigi este abia; de ajuns magistraţilor pentru 
a ŞI pronunța hotărârea în consciinţa lor ), Representanţii puterii execu- 
tive, nai nici o umbră de putere, şi tâlharii fac afacerile lor. 

Lovirea de stat este atunci singurul mijloc de scăpare. Un tiran 
usurpă i6te puterile publice, distruge libertatea și organis€ză tribunalele 
pe acelaşi picior ca armata, și acâstă. nenorocire e meritată | Poporul avea in mâna sa mijlocul de a “preîntâmpina acâstă nenorocire. De ce 
nu “şi-a moderat puterea în propriul: săi interes, de ce n'a. menţinut legămîntul “cu desvoltarea continuă ? Aaaa 

„Cesarismul, care -a -eșit-cu o forță elementară din. sînul. redicalis- 
mului exirem, este, credem, un fapt f6rte. precis, o dovadă a briăle 
pourpoint, uu experimentum crucis, în sprijinul criticelor. sciinţilice cari se indrâptă în contra” radicalismului şi in contra alegerii magistraţilor, care e un reflex al radicalismului. NE Ia rată aci E de 909 respinge priit ag în tâte statele europene în fejaturei -se consideră ca o tradiţiune sacră 

Membţii Curţii ne în nglitera, Belgia, Italia, Germania, Austria. 
preme ai Uniunii ainericane nu sunt aleşi de 

1) V. 'supra text şi nota 6, ăi a
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„popor, nici de legislatură. Preşedintele Statelor-Unite îi numesce, și, o dată 
„numiţi, ei sunt inamovibili. - A o. 

Organisarea tribunalelor federale ale Statelor-Unite este modelul ce 
irebue să imilăm mutulis mutandis, iar nu organisarea -tribunalelor 
diieritelor state americane. «In mânele celor șepte judecători federali, .- 
«observă Alezis de Tocquevile, repausă neincetat pacea, prosperitatea, 
«existența chiar a Uniunii. Fără dânşii Constituţiunea este o literă 

Constituţiunea lederală e superidră Constituţiunii diieritelor state 
americane. . - 

Judecătorii nu sunt numiţi în unele din aceste state de cât pentru 
un timp. aceea ce “i despâe de o mare parte a forței şi a libertăţii lor2), 
Elecţiunea a pus pe judecători într'o dependință. servilă de majuritate, a 
purtat adesea la, sediurile tribunalelor membri incapabili și nedemni și a 
slăbit până la un grad înalt increderea în justiţia civilă și criminală a. 
ărei 3). DE - " , 

fre dacă acest sistem n'a -născut rele aşa de cumplite în America, 
„ca în Francia, raţiunea este că legiştii americani sem&nă din îericire mai 
mult cu-preoţii Egiptului, de cât cu escentricii legiști irancezi. Ei sunt 
forte apuşi spiritului revoluţionar şi pasiunilor nereflectate ale democrați; 
ei sunt singurii interpreţi ai unei sciinţe oculte, și iormeză, așa dicând, 
ramura mai tin&ră a aristrocaţiei -engleze 4). A E 

-“ Aşezămintele americane, ca și cele. elveţiane,-transplantate în alte 
„ări, par fi de.cât nisce schelete anatomice din cari a pierit .viaţa.: 

Spiritul care însuflețesce aceste așezăminte este o particularitate 
inalienabilă a societăţii americane şi elveţiane. Şc6la și Biserica ai trebuit 
să lucreze. continuii (sute de ani: ca să producă aceste particularităţi 

inimitabile. Geneva era de la“1541 centrul reformaţiunii calvine, care a 

avut efecte atât de salutare asupra desvoltării populațiuniă de jos. 

«Temerea, qice Bellot, vorbind de legile judiciare ale cantonului 

«Genevei, temerea de a deturna de la acâstă onorabilă carieră (cariera 

- «de magistrat) 6menii cei: mai proprii pentru acesta, nu mai este fundată 

«sub un regim care oieră în caracterul alegătorilor, în formele de alegeri, 

«atâtea garanții în contra .a ori-ce decisiune 6rbă și caprici6să» 5), . 

Mulțumită acestui caracter social auster, incomparabil 6), se întemplă 

că alegătorii aleseră adesea aceleași persone, şi aceiași magistrați rema- 

seră două-deci de ani pe scaunele lor.: : 

-1) Tocqueville, de la Democratie en Amerique edit, XVI, t, I, pag. 252. 

2) Tocauteville, op. et loc. cit., pag 254—20v. e 

3 Arâns, Dioite uaturel, edit, XVI, pag. 397. Tot în acest sens, Georges Picot, 

Reforme judiciaire en France, 1881, pag. 161, Se „arată deja certe indici! a unel 

reacţiuniI în contra acestor desordine. <A deux reprises, observă Picol, la legislature , 

de VEtat de New-York avait adopte un arhendement constitutionel qui rendait au 

gouvernement la nomination des Înges? „pag. 0040 | | 

iul „cit ag. 103-176, - | 

. 2 Boa cot fait art conseil administratif, le 5 Noenibre 1832, au nom 

“de Ia conission nommee pour Pexameti des projeis de lois judiciaires. 

D ] judiciair j -fel analisa moravurilor 
6) D. Picot, Reforme judiciaire, p. 206, resumă ast fe l 

juâiciati elveţiane : Re mot, les hommes et les meeurs r&parant, autant qu'il est 

“«possible, les defauts de institution: voilă, ce qu'on renconire dans Lorganisation 

«judiciare de la Suisse», . ni 
- > -
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Istoria acestor state ne arată mai bine de cât ori-ce “altă conside- 
rațiune, că progresul societăţilor către un volum mai mare, către o cohe- 
renţă, multilormitate şi precisiune mai mare, nu este posibil fâră ajutorul 
_unui aparat regulator stabil; în America justiţia iederală, în Elveţia biserica. 

4. Scrierile unui mare number din cei mai eminenţă 
- „bărbați aă lumi. 

Părerea autorilor cari inclină către sistemul electivităţii magistraturei 
nu “este părerea domnitâre (communis opinio) în doctrină!) 

- Cea .mai mare parte a autorilor a îmbrăţisat tesa opusă 2). 
«Obiceiul introdus în unele state americane, observă Stuart Mil, 

«de a expune pe judecători la o realegere populară periodică, este greșsla 
«cea mai pericul6să comisă până acum de democraţie, şi, dacă simţul 
«practic sănătos, care nu părăsesce nici-odată pe poporul Statelor-Unite, 
«nu va provoca in curând o reacțiune, care să aducă cu sine o exter- 
„«minare a erorii, ea va trebui să fie considerată ca cel întâiii pas mare 
„care duce la degenerarea_guvernelor. democraţiei moderne» 3). 

„Dar chiar. de am admite ' teoria autorilor disidenţi, e evident că 
„_acâstă teorie nu sar putea aplica în Statele din “Europa orientală, fâră 

modilicări esenţiale. . - e _ 
„In statele în care s'a născut acâstă de pe urmă doctrină, există un 

Număr infinit de lucrători cu' mâna cari, asociându-se între dânşii, 
Trades-Unions, a căpătat consciinţa puterii lor. «Codicii, dice Accolas, 
trebuesșc retopiţi 4). Justiţia, administraţiunea,. statul, trebuesce adaptate 
acestei nouă stări de lucruri>, 
nost Să generalisăm acestă doctrină, ca să facem plăcere anatagoniștilor |. 

ştri, a | - 
i 

. . 

  

1) Accolas, Jousserandot, Jules Favre, . " - „2) Benjanin Coiistant, Picot, Thonissen, Ahreus, Stuart Mill, Bluntschli, R. 
Gneist. Cităţiunile sar putea îmulţi în înfinit, 

- 3) Stuart Mill, Cousidtrations of represi i ă în li germană de” Wee. can ratione f ei esentative government, tradusă în lioba 

, 4) V. supra nota 20, Legile cele ma! defectudse sunt naturalmente, după acest autor, acele care reguleză dreptul de “proprietate : proprietatea trebue să aibă un alt Ben e cât ezalitatea materială şi chimerică: în profitui numărului celuf mai mic, care Sire ie cucerire şi robire. D-l Accolas trămite în privința amă&nuntelor acestul „ste n la cele lise de Johu Stuart Mill: (V. Accolas, Droit civ., |, p. 573, nota 1). di să € „este maniera de a vedea a acestul „de pe urmă autor. Nol nu _scim. încă, 
fă par 24, Ce pote să producă motorul individual în forma sa cea mat perfeclă, Sel po e să producă socialismul în forma sa cea ma! perlectă, şi dar nu putem să de ie caro din aceste forme va fi forma definitivă a societăți! omenesci, Ţinta însă, pro pictate ea a progreselor omenesct, trebue să fie, nu suprimarea sistemului de 
ret e individuală, ci îmbunătățirea lui. Nimic nu justifică, continuă Stuart Mill, mult "Ss £ mostenire ab întestato şi mal cu semă succesiunea colaterală.. Ceva. mal (V Sci e reptul a-şi însuşi moşiile particularilor dându-le o despăgubire potrivită. Sootoge : il inciples of political Economsj, tradus în limba germană de Adolf 
există aia » cap. 1,S$ 3şi 4, şicap. 2, 8$ 3și 6) In Franţa şi în Englitera 
privința ia or stabil, în care acestă doctrină își pune !6tă încrederea - el în Pi vii relor formaţiuni sociale. La noi din conlră, lipsind un asemenea regulator sabii, cel intâr lucru ce avem de-făcut este să creem un asemenea regulator stabil. 

- - 7



  

  

| 
i 
i 

  

INAMOVIBILITATEA MAGISTRATUREI . - 183 

Formula: sciinţitică care. va: resulta. din acestă generalisare, va E 
acesta: 

O pătură nouă socială, care s'a eqailibrat de fapt prin propriile ei 
- forțe cu cele-lalte pături sociale, trebue” să tindă a se equilibra şi de 
'drepl cu aceste păture, sociale, luând parte împreună cu ele la punerea, 
„în mişcare a aparatului regulator stabil!:). - 

Lucrătorii cu mâna sunt astă-di, se dice, noua pătură socială în 
Francia. 

Nu vrem să căutăm -cârtă adversarilor noştri pe acest tărâm, amin- 
tindu-le că șcâla opurlunistă a amânat realisarea proectelor' radicale, 

Intrebăm însă: | - 
Să se: îi equilibrat. 6re lucrătorii cu mâna: şi în societatea nâstră 

“prin propriele lor. îorţe cu cele-lalte păture sociale ? 
Evident că nu.- .. 
“Ţăranii noştri sunt într'o stare înapoiată de desvoltare. Cultura 

intelectuală şi morală a 'sătenilor nu se pâte desvolta de cât prin activi- 
tatea continuă u bisericei, a stâtului, a şcâlei. Prosperitatea insurăţeilor 
de curend împropietăriţi va îi fictivă 2 ca şi aceia a sătenilor: impro- 
prietăriţi la 1864, dacă le va lipsi o asemenea ocrotire continuă, Mese- 
riaşii români vor merge de asemenea din scădere în scădere, dăcă nu vor 
E ajutați de un aparat regulator stabil. - 

"Noua. n6stră pătură socială sunt clasele - înteligenle : profesorii 
magistraţii, avocaţii 3). - 

-umenii de sciință ai început sa ocupe rangul întâi în societatea 

română. Sciinţa e putere. 
In istorie însă nu găsim nici un singur exemplu al unei societăţi | 

care a propășşit în sciinţe şi în. arte,.de şi era lipsită de un aparat regu-: 

lator stabil 4). - 
Aparatul regulator . în societatea română nu este încă destul de 

stabil. Trebue să! întărim. - 

Trebue' să creiem legi cât se pote mai favorabile desvoltării 

- specialităţilor în diferite ramure ale sciinţei. Impărțirea muncel este.-o 

lege naturală a societăţilor, nu numai în ceea ce privesce interesele econo- 

mice, dar şi în ceea ce privesce interesele: superidre ale sciinţei. 

Cine va lumina  populaţiunea de. jos, cine o va moralisa,, dacă nu | 
2 , E - - , 

1) Tâte partidele (şi socialişti!, v. Duel ing, Cursus der Philosoplie, | p. 396) 

țintesc a întrebuința în” profitul. lor aparatul administrativ care e admirabil organisat 

în Franța şi în Germania. 
2) Dacă vom mai adăoga pe “lângă aceste ficțiuni şi o ficţiune regală (v. - 

„Românul din 11 Aprilie 1831) şi o ficţiune judecătorâscă, ce va mat fi atunci real,: 

stabil, durabiL.în ţară la no!?. , 
3) Aceste clase formeză astă-di eleimentul popular în societatea nâstră. Libera- 

lismul acestul element n'a putut să capete încă o expresiune complectă, Partidele 

reacționare "1 combat. Aceste partide sunt partidul fanarioţilor de sus şi partidul fana-. 

rioțilo bas ctage, : 
oi Sa sub pretest de a stârpi corupţiunea administrativă a Eupatridilor,. 

în ruină complect ca partid. Demoeratismul nu: ma! avea din acest moment nici o 

forță vitală în vechia Athenă.. V. Ershine May, Histoire de la democratie, tradus 

„din englezesce, pag. 52. 

N
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vom avea 6meni de sciinţă, prolesori!), magistrați? Şi cine se va 
"consacra unei asemenea vocaţiuni, lucru care este însoţit cu atâtea jertle, 
dacă legea nu îi va asigura viitorul? Geniile, care aii consacrat 16te 
forţele lor sciinţei. și adevărului, fără nici o protecţiune din partea statului, 
ba încă în ciuda prigonirilor celor mai crude, precum Bruno, Galilei, 

> sunt rare excepţiuni. o 
Rupând în bucăţi o țesătură, care sa lormat, sa. conservat, s'a 

înrădăcinat de decimi de ani, ne vom aila dinaintea unui necunoscut 
care va coprinde în sînul s&ă relele cele mai cumplite. 

Regatul nostru, diceţi, este un regat fictiv; forma de stăpânire la 
care tindem este republica? - | Ie 

“Inamovibilitatea magistraturei este -mai necesară încă într'o repu- 
blică de cât într'o monarchie. Se a 

«Independenţa puterii judiciare, -dice Storz, devine mult mai irnpor- 
tantă pentru siguranţa drepturilor cetăţenilor intr'o republică de cât într'o 
monarchie, căci justiţia este singura barieră în contra opresiunii unei 
iacţiuni dominante, armată pentru moment de putere şi abusând de influ- 
ența câștigată prin excitaţiuni trecătdre, pentru a resturna instituţiunile 
şi libertăţile născute din libera voinţă a poporului». | 

„Să desvoltăm, să intărim, să consolidăm aşezămintele astă-di existente. 
"Legile nostre presintă încă multe lacune. Să le umplem. 

*  Inamovibilitatea magistraturii să se întindă imediat şi asupra Curţilor 
de apel. Curțile să alâgă din sinul lor pe preşedinţii şi vice-președinţi 
(art. 99 Const. belgiană). Să nu fie permis judecătorilor de a accepta 
iuncţiuni. salariate de la: guvern. Să se abroge legea care a instituit 
decoraţiunile. Jurisdicţiunile disciplinare (art. 120—143 leg. Org. jud). să 
se compue numai din magistrați având un grad academic. Magistraţii 
inamovibili să se pâtă destitui pentru ignoranță crasă şi pentru rele 
purtări notorii. Să se introducă noviciatul 2) şi să se înăsprâscă condi- 
țiunile de. admisibilitate în funcțiunile “judecătoresci. Magistraţii. să fie 
numiţi de rege după două liste, din cari una să fie presentată de căire 

„Curți, cea-laltă de către jurisconsulţii resortului 3). Ii 

1) Adoptâna principiul revoluțiunii franceze, "după care orl-ce funcţiune care nu este exercitată de colectivitatea socială, nefiind de cât o delegaţiune, trebue să fie electivă, 
revocabilă, timpurară, vom trebui să dicem, împreună cu d-l Aecolas (Droit civil Introduction, P, LXVIII), că or-ce învățământ trebue să fie exclusiv lăsat la libera Înițiatită a îndivicdilor. Agitatori! noştri ignoranţi, incapabili de a ţine ensembiul 
ipeapatl de A distinge, nu văd lucrurile de cât dintr'un colţ, : ! 

> Licoi, 0p. Cit., pag, 439—416, Legea Ora. jud. m -l Pi ctratară o QReză, coprinde E eatorea disposii ao pă. dCapacititia CEA 1 Biz: SUI preotăeze un Mud! alegaP Isi ou ETamene, Gear gin, osamen tb trehue să se consacre cel puţin trei țe! dreptului lao universitate. Din acest trienii 
re examenul întâiă şi cel de al doilea trebue să fie un spațiii de timp de cel puțin 

minier gari Sunt a se întrebuința în vre- un serviciă la tribut la un avocat sPila 
oa 9) V. în privința amănuntelor Picot, op. ci , — i i 
Eiemaţi de a presenta una din listele enunțate în iat vo 1, poată risconsall Curtea de casaţiune, membrii consili isci 

( j , ri consiliului de d i i i i decanul impreună - cu o delegaţiune a facultăţi ta rep Duca ar pentu
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Acestea sunt dorinţele reale şi raţionale ale naţiunii. Acestea sunt 
nevoile tangibile, actuale, palmitânde als ţărei. . - 

UI | 
Instinctele populare nu întâlnesc la noi nicăeri un fond 

solid, asupra căruia să: exercite influenţa lor salutară, materialul 
istorio dat fiind de o fragilitate extremă, aceea ce este un seran indu- 

 bitabil că avem trebuinţă de aşezăminte durabile. 

Masa poporului și representaţiunea naţională, mai mult sai mai puţin 
dependentă de acestă masă, urăse superiorităţile. <Omul care se distinge 
“prin inteligenţă saii virtute, devine suspect şi merită ostracismul ca Aristide 
“sai otrava ca Socrate, -Taleniele individuale sunt o ofensă pentru me- 

“ diocritatea colectivă. Funesta prejudecată a nivelării universale împiedică 
demogagia de a înţelege că un cetăţean eminent e o comâră nepreţuită. 
Dumnedeii, când vrea să favoriseze un popor, nasce Gmeni mari pentru 
a juca rolul de iniţiatori. Vai naţiunilor cari, în loc să-i pue în iruntea 

lor, i proseriii saii "i descurajeză !î)>. a 
Tristul sistem” al elecţiunii judecătorilor a îost condamnat prin 

experienţa făcută în Francia de la 1789 până la anul VIII. Societatea 

este absolut incapabilă de a alege judecători buni : condiţiunile de capacitate - 

sunt f6rte grei da apreciat 2).- | . Pi 
D-l Jules Simon crede că a se alege un judecător, care interpretă: 

legea, e de o mie de.ori mai uşor de cât dea se alege un deputat însăr-... 

cinat de a scrie legea 3). 
| “ Nimic nu este mai depărtat de adevăr de cât acestă alirmare. | 

Misiunea de căpetenie a depuiatului este de a apăra interesele 

economice ale ţărei, lucru. pentru care se cere mai mult o probitate: 

“încercată de cât o capacitate strălucită. Și omul' cel mai simplu scie că 

„acela “care risipesce finanţele sale private, acela care alrgă după câștig 

neonest, nu pâte să fie o strajă bună a finanţelor statului. . 

- Elaborarea proectelor de lege nu e ir6ba deputatului. , 

O adunare numer6să.nu este aptă nici pentru legislaţiunea imediată, 

ici pentru administraţiune 4). | Pi 

ne ” Consiliul de pn) ed: stituit ast-lel ca să nu aibă altă influenţă 

de cât aceea a talentului şi a experienţei, lucrând ca un simplu auxiliar 

ca un sfătuitor al guvernului, preparând proectele de lege, interpretând 

Constituţiunea,-este o instituţiune excelentă, de care nici un stat bine 

organisat n'ar trebui să fie lipsit 5. IEI o 

Invasiunea societăţii în domeniul dreptului și al sciinței se-maniiestă 

la noi nu atât prin domnirea bunului simţ popular în concurs cu sciinţa * 

împrumutată, aceea ce nu este un răi, dar mai ales prin stimularea - 

1 A. Saint-Girons, Essai sur la separation des pouvoirs dans Vordre poli- 

tique, administratif et judiciare, ouvrage couronnt par l'Academie des sciences morale . 

et politiques (1881), pag. 164... , DE | 

e 2) A. Saint-Girous, op. cit, pa. 434—435, | 

3) Citat de d-l Saint-Girons, pat. 436, text şi nota 2, 

4) Stuart Mill, Considerations of ihe representative governement, cap. V. 

5)'De Fooz, le Droii administratif belge, I, pag. l5l. - 
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&menilor noștri de sciință puţin la număr, de a se ocupa exclusiv cu 
politica şi de a.neîngriji nepedepsit datoria ce le incumbă ca proiesori, 
legişti, ete. de a desvolta consciinţa dreptului şi concepţiunea seiiinţitică 
a lumii şi-a vieţei. - | e | - a 

Trebue să îmbunătăţim sorta materială a profesorilor și să “i inda- 
torăm: apui să se ocupe exclusiv cu specialitatea lor. 

„Locul legiştilor noștri eminenţi este mai mult în Consiliul de Stat, 
în magistratura inamovibilă, de cât în Parlament. 

“Camera şi Senatul să se compue în cea mai mare parte din negu- 
țători, maseriaşi, proprietari. i : | 

Poporul şi representaţiunea sa se va supune de bună voe cuo 
supunere durabilă sciînței, represintată prin Consiliul de stat, Șc6lă, Presă, 

Unde există, ca în Franța, o magistratură inamovibilă, care s'a 
făcut un€lta partidelor reacționare și a ultramontanismului, şi, în oposiţiune 
„cu acâstă magistratură, pe de o parte un număr imens de legiști pro- 
fesionali, pe de alta un număr infinit de lucrători cu mâna, ocupați în 
nenumărate stabilimente industriale, lucrători cari-aii căpătat consciința 
puterii şi. val6rii lor și saii asociat între dânşii.sub conducerea unor 
legişti austeri şi luminaţi, acolo se pâte susține cu 6re-care aparenţă că 
este trebuință de formule noui ale. filosofiei dreptului, că trebue să se 
excludă tradiţiunile romane şi cutumiere, să se introducă juriul. în. materie 
civilă, să se.reconstruiască magistratura pe baza electivităţii 1). 

| Intr'o ţară insă ca a nâstră, unde este o lipsă-mare de legişti prole- 
sionali şi.de Gmeni de sciinţă, unde există o-clasă nouă de proprietari 
mari şi mici îzră prejudecăţi sociale, cari, în faţa unui sistem economic 
raţional-ce sar pune înainte de o administraţiune înţelâptă și consequentă, 
nu sar împotrivi să intre pe calea cea adevărată, de a fi drepţi şi generoși 

"către ţărani, de a desvolta, îmbunătăţi și perfecționa cultura moșiilor, 
„„într'o ţară, în care, pe lângă acești proprietari mari și mici, se vede pe 

de o parie o populaţiune rurâlă î6rte înapoiată, pe de altă parte negu- 
țători şi meseriaşi pământeni puţini la număr, cari, şi :unii şi alţii, sunt 
prea puţin. desvoltaţi ca să p6tă .propăşi prin. propriile lor .forţe fără 
intervenţiunea tutelară a statului ; într'o ţară, unde, lipsind o asemenea 
protecţiune continuă din partea statului, advocaţii ocupă scena şi pescuesc 
în apă turbure ameţind administraţiunea publică cu corciocurile și solis- 
mele lor ; într”o ţară, unde miniştrii și magistraţii numiţi de denșii pronunţă 
s guri un Quos ego ventos în mijlocul valurilor sociale -vecinie agitate, 
intro asemenca țară există un interes esenţial de a se cere, nu un noi 

1. teoretic, ci un noi ideal istoric, nu excluderea tradiţiunilor ci 
cunoscerea amănunţimilor dreptului tradiţional al ţărei, nu eligibilitatea, 
ci inamovibilitatea magistraturei. i 

um iu eae dcznla aPagistratură, „dice di 4. Saint-Girons, să păstreze 
ortodoxie guvernarea? a cere de -la densa un credo politic, un fel de 

“Şi arta solismelor, a ostula mu hota CL sciinţă şi caracter, dar: suplesa a 0 desnatura: si A că a nu hotărâri ci servicii, este a slabi justiţia 
| IL > a 0 injosi> 2), - Si 
DN IO 

1) Accolas, Droit civil, di i za „9 di Pet, pet Iroănte, L-AU şi, are



—
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Omenii de stat populari dar fără nici o autoritate. morală saii intelec- 
tuală iubesc pe judecătorii populari dar ignoranţi. Rana amat rana 
et.ranam pulat esse Dianam ! i 

În resumat; - | 
Trebue să iormăm. caracterul alegătorilor noştri ; trebue să reor- 

ganisă învățămîntul public şi: educaţiunea morală şi religi6să ; trebue să 
combinăm bunul nostru simţ individual cu bunul simţ tradiţional ; trebue 

„să desvoltăm așezămintele existente, iar nu să.le dărimăm „cu o mână 

impie, trebue să deosebim situaţiunile .cari nu sunt identice, şi să nu 

punem, caricând radicalismul irancez copilăresce, căciula: irigiană pe capul 

nostru ; trebue să căutăm miniştrii cu popularitate și autoritate ; trebue 

să dăm Corbnei t6tă puterea de câre are trebuinţă şi să nu o considerăm 

“ca o ficţiune de paradă; trebue să întindem inamovibilitatea și asupra - 

tribunalelor 1) şi Curţilor de apel, în'loc de a o spulbera acolo unde 

există astă-di; trebue să respectăm Constituţiunea, s'o_ venerăm, să ne 

fanatisăm pentru dânsa, în loc de a o stișia prin subilităţi bizantine. 

Mare este puterea lui Cleon. Mai mare însă este şi va îi puterea 

opiniunii publice luminate. (Dreptul, 1881). 
4 

7 a: . 

1) Cât pentru tribunale am “propune sistemul unuf singur judecător inamovibil 

  

_ asistat de doi-accesori din popor, cum se aleg judecători! comerciali (Zribunaux de 

„ 
7 

baillage, — Schâffengericht).



_Inamovibilitatea magistraturei şi politica de partid. 

Reorganisarea magistraturei pe baza inamovibilității e tema discu- 
țiunii publice. Un noii proect se pune înainte, şi, dacă idealul nar îugi, 
atunci când întindem mâna ca să-l apucăm, am concede admiratorilor 
elaboratului că însuşi geniul legislaţiunei "l-a scris. Dar lumea e plină de 

- contradiceri şi lucrul ne pune pe gânduri..Ne sună încă în urechi strigătul 
"partidelor, recitativele cele iurtun6se, acusările reciproce însoţind proectul 

de electivitate periodică a magistraturei. De o dată se schimbă scena și 
adversarii de eri 'şi declară amorul în adagiurile cele mai melodise, 
unindu-se cu toții în principiii să dea precăderea sistemului inamovibilităţii. 
„Armonia abslractă a. ideilor. e ast-iel realisată; dar lupta reală dintre 
partide, în loc să. înceteze, continuă cu o turie şi -mai mare. Teoriile 

„abstracte aii pierdut îarmecul lor. Mai bine un dram de libertate practică 
de cât un car de libertate abstractă. Aprâpe unele de altele trăesc ideile, 
dice poetul, dar virtos în spaţiii se lovesc lucrurile, : E 
_ "Inamovibilitatea magistraturei răspunde urării țărei, urare care a îost 
in parte realisată prin convenţiunea din Paris din li» August 1857. Aci se 
relevă în art. 7 alin. II: «O lege va hotărâ condiţiunile de primire şi de 
inaintare în magistratură,. luând drept bază aplicarea progresivă « 
principiului înamovibililății», iar în art. 38: «Se va: înființa o înaltă 
Curte de Justiţie şi casaţiune...... Membrii se. vor fi inamovibilă». Legea 
pentru constituirea Curţii de casaţiune şi. Justiţie din 21 Ianuarie 1861 
declară în consequenţă în art. 17: «Funcţiunile de preşedinte şi de membru 
la Curtea de casaţiune sunt inamovibile», adăogând in art. 90 sub rubrica: 
<Disposiţiuni transitorii» că până în opt ani de la înființarea Curţii: de 
casaţiune se vor putea numi președinții și membrii Curţii. de casaţiune și 
dintre personele cari nu ai grad academic. Vine apoi anul 1866 şi inamovibilitatea  magistraturei se din. noi mărul discordiei, despărţind partidele. Un compromis fiind imposibil, se. înseră în noua Constituţiune un articol de perplexitate (art. 104 alin. III) care sună  ast-fel: <Pentru intregul stat romăn este o singură Curte de casaţiune». Inamovibilitatea 
ie stiati de casațiune şi Justiţie încetat'a ea în urmarea art. 101 
fundamemtâl a] „ să fie. o garanţie constituţională, un principii 
rome a N „Contractului nostru social, baza: esenţială a societăţii 
o lege aşa de importa urnă de abrogare expresă. Să îie Gre adevărat că 
Abrogară tăcută sia ă ast resturnată prin o simplă abrogare tăcută ? 

veche și legea cea nouă, și sape la Pui mli Să se aplice simultan legea patib lic.to “ge ca nouă, ȘI sare la ochi-că nu există nici o incom- 

pe membrii Curţii ds. Constituţiune (convenţiunea din Paris), care declară 
de țiune inamovibili, și. noua Constituţiune care
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"dice că pentru întregul stat român este o singură Curte de casaţiune. 
Rspunderea ministerială e îără îndoială un principii constituţional (v. 
art. 101 al Constituţiunii revisuite: din 1884). Miniștrii responsabili sunt 
justiţiabili de Curtea de casaţiune și justiţie. A atribui judecarea miniştrilor 
unei magistraturi, a cărei inamovibilitate s'ar putea revoca prin '0 lege ..- 

- ordinară, ar îi a se pune un priacipiii constituţional sub sancţiunea unei 
legi ordinare, aceea ce ar îi absurd. Cine vrea scopul, acela vrea şi mijlocul.. 
Inamovibilitatea-membrilor Curţii supreme ca garanţie şi sancţiune constitu- 

“ ționalăe un'colorariă necesar, esenţial, neapărat al r&spunderei ministeriale. 
p Experienţa îăcută cu Curtea de casaţiune şi de justiţie, data ea 

- “resultate mulţumitâre.?  Scim că îie-care partid care vine la cârmă (şi 
cel conservator) se încercă să schimbe lucrul, să sgudue inamovibilitatea 
membrilor Curţii de casaţiune, şi,. aceea ce e mai grav, că liezcare partid, 

- “ când'-nu- mai e -la.putere, se resgândesce. şi apără unguibus et.roslro . 
prerogativele Curţii supreme. Acestă politică cu două feţe, acestă restăl- 
măcire a Îaptelor dovedesce că moravurile -n6stre sociale ai devenit mai 
rele de cum eraii la 1858. Nivelul morul nu s'a ridicat,.a crescut desiriul, 
însălbăticirea moravurilor, Care să fie causa disoluţiunii moravurilor ? 
Credem -că râul se înrădăcineză in regimul popular, ori-care ar îi el, 
căci regimul acesta presupune, ca să dea râde bune, o emulaţiune gene- 
rală: de jertie. Dovadă despre acâsta este.exemplul Americei de Nord, pe 
care o urmeză t6te statele civilisate şi liberale. lacă ce dice în acestă 
privință Henry George, ilustrul economist american: «Copii politici ce . 
suntem, dice el,:noi atribuim unor bărbaţi r&i saii unor partide viţiose 
aceea ce în realitate răsare din cause adânci şi generale. Acumulările de . 

davuţii ati un efect conrupător. Cei de tot săraci nu au nici curagiul nici - 

priceperea .să resiste. Cei avuţi, de exemplu, 'compăniile private de căi 

ferate, înlătură prin mituire tot ce le stă in cale, daii preşedintelui Arthur . 

un bilet de liberă călătorie, când se duce la Florida ca să pescuescă, 

“monopolis6ză prin usociaţiuni tot câştigul şi pun ast-lel piciorul pe gru- 

maziul populaţiunii muncitâre. Cetăţenul are ast-iel în multe locuri mai - 

puţină înriurire asupra guvernului de cât ar avea în China. O. companie 

de cale ferată face pe advocatul săi. judecător la suprema instanţă, 

precum face un lord englez pe caplanul s&ă episcop 1), Deosebirea “este 
-că la noi avuţiile se acumul6ză, nu prin asociaţiune, ci într'alt chip; 

aceia ce îace ca majoritatea domnitore, ori-care ar îi partidul ajuns la 

domnire, năvălesce asupra. budgetului statului. Ori-ce răspundere, indivi- 

duală dispare, fiind acoperită prin neresponsabilitatea colectivă. Acestă - 

stare de lucruri îndâmnă pe 6meni să alerge după câștig cu o lăcomie 

nesănătâsă. Prost se numesce acela care 'şi consacră viața studiilor. Se 

“ ride de acela care nu ştie să. se îolosâscă. Trebue o voinţă siintă, o. 

voinţă oţelită în contra seducţiunilor şi sugestiunilor de tot îelul, ca să 

t „poţi resista curenturilor celor rele, ca să ţi păstrezi caracterul curat și 

| “neatins. Mulţi din noi ai suferit dar.în lunga n6stră Odisee liberală o 

i 

preiacere, o metamoriosă, care ne” reamintesce s6rta companionilor lui 

Odysseii, pe cari vrăjitârea Circe “i-a transformat în -animale necurate, 

Contusiunea moravurilor e însoţită de 'o coniusiune corespundătâre de 

    

"1) Henry George, Problâme sociăle, 1885, tradus de Stolpel, passin, pag. 10-——19.
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idei. Noi experimentăm continui, iără să avem un sistem de: idei pre- 
cise. Legile se schimbă dintr'o 'di într'alta ca t6nele 6rmenilor. Insăși 
Constituţiunea o; schimbăm şuerând. Nimic nu resistă pasiunilor dilei și 
ori-ce: garanţie la care am recurge pentru magistratură sai pentru vre-o: 

"altă instituţiune, ar fi ilusorie. Ce 'sunt iegile fără moravuri! Consulatul 
roman -era de sigur o instituţiune din cele mai strălucite, dar ce însem.. 

“nătate mai avea. consulatul atunci când Caligula decretă că calul săi 
este consul? _ , : _ | 

- Moravurile fiind stricate, se recurge .la oratori ca să se scape de 
_anarchie. Naivitatea „maselor e de sigur un bun medicament în contra 

- anarchiei, dar narcotisarea mulţimii e o metodă care nu măi e aplicabilă. 
"Un timp oiticos ca al nostru are trebninţă de 'alt-ceva de cât de lapte 

- (adică un element dependent de 

“membri aleși de Curtea de ca 

“ce o oleră o justiţie independentă... : ...- 

“loc, fără voia 

de măgar ca să se întărescă. Anarchia trebue combătută cu forţa morală 

1...0 stăpânire înțeleptă are consciinţa datoriei “sale, ea nu se râzemă 
„ca pe un stâlp putred pe popularitatea ce a dobendito, ea dărimă 
credinţa că statul e o pradă de împărţit, ea păşesce energic înainte sub 
'Stegul dreptăţii, și adaogă la lorţa materială, de care dispune şi care e 
o spadă cu două lăişuri, puterea ce se câştigă prin realisarea practică 
a principiilor de drept și de morală. Un partid, care nu se supune durabil 
legilor, nu respectă, nu cruță organele ce le: aplică, : zimbescă-i: norocul 

“la alegeri ori-cât de mult, nu are viitor. .Răul ce se deploră. mai mult, 
este că lipsesc caractere;. dar se “uită udesea că aplicarea constanlă, 

„. consequentă, uniformă a legilor, e: mijlocul cel mai eficace pentru ridicarea 
nivelului moral al socieţăţii. Reorganisarea dar a magistraturei pe basa 
inamovibilităţii,. e o reformă 'care se impune, Aa 

Intrebarea este dacă proectul de. care s'a vorbit mai sus răspunde 
tutulor cerințelor. Dânsul admite drept principii inamovibilitatea magistra- 
ţilor, dar cu restricţiuni cari nu sunt de aprobat. Inamovibilitatea adevă- 
rată presupune că judecătorul nu se pâte depărta, suspenda, muta în alt 
l oia lui, de cât în puterea unei hotărâri pronunţată de o instanţă disciplinară neatârnată. Articolul însă 44 din proect prevede mutarea judecătorilor, “fără voia lor, fără. judecată, numai după avisul 
unei comisiuni în care figureză şi procurorul general al Curţii de apel 

m guvern). Art. 2) pune apoi în perspectivă permutarea silită a judecătorilor 
aceea ce de asemenea provâcă critica. Cine are să judece abaterile disci- plinare ale judecătorilor? Proectul institue pentru acest sfirşit un consilii 
Superior de magistratură; Consiliul superior este centrul domnitor care 
imbrățișază cu razele sale tote părţile pruectului. El se compune din cinci 

saţiune din sînul ei şi din doi membrii 
e apel din Bucuresci. Atribuţiunile sale 
lor și tribunalelor tablourile de admisibili 
a presenta ministerului listele de candidaţi 

Suplimentari aleşi de Curtea d 
sunt a face cu concursul Curți 
pentru fie-care grad erarhic !), 
N ! 

1) Aptitudinea pentru func | diplomă” de. doctor saii licenţiat țiunile judecătoresci se dobândesce după proect prin 0 Ă în drept “din țară sau străinătate și prin un examen SS capacitate (art. 14). Pe basa diplomelor de capacitate se întocm se tablourile de didaţit Se ta „Superior. de magistratură cu- concursul Curţilor de apel, ete. Can- pot alătura cu titlu de auditori pe lângă vre unul din tribunalele, parchetele 

, = 

de ocol titraţi cu membrii tribunalelor,
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pentru numirea saii înaiutarea în posturile vacante: la Curți sai tribunale 
(ministrul: putând, după o decisiune favorabilă a consiliului de miniştrii, 
să facă abstracțiune de persânele trecute: de consiliul superior în listele 
de merit, art. 40), a judeca abaterile disciplinare (art. 35). De ce nu s'a 
dat şi avocaţilor un vot :.au chapitre? . Baroul are: multe talente; dar 
trebue să ferim magistratura de ori-ce element eterogen, şi sciut * este 
că oratorii politici, 6menii de-stat, miniştrii, es din rindurile avocaţilor. 

“Proectul dar întrece tâte așteptările şi reincepem să respirăm, de 
6re ce vedem că se dă în îine vieţei politice o 'direcţiune ideală. Dar ne: 
lovim de îndată cu nasul de realitatea lucrurilor atât de depărtată de 
ideal, şi acesta ne răcesce entuasismul. Multe decepţiuni ne-ai inăcrit în 
contra înovaţiunilor de tot îelul, neincrederea reciprocă a atins.proporţiuni 
înspăimintătâre, ne temem de propria n6stră umbră. Proectul e mono-. 
logul unui. Ilamlet al majorităţii parlamentare, :proclamarea unui ideal 
abstract admis şi de minoritate, dar a cărui realisare practică fie-care! 
partid "și-o închipuesce alt-lel. Vrem, o reformă r&spundend urărei tutulor 

- şi nu putem obţine de cât o compilaţiune de partid. Ne stă pe inimă un 
principiii fundamental obligatoriii pentru t6te partidele şi nu putem formula 
de cât un principii eterogen în programul unui partid care înclină pote .: 
mai mult către electivitatea periodică a magistraturei,  -! - a 
_....- Ce dar este de făcut ca să: restabilim -unirea dorită? Antagonis- 

“mele. politice sai înăsprit! şi este de-temut că acei care vor avea să” 
recruteze personâlul magistraturei inamovibile, se vor. resimţi de prejude- 

- căţile partidului căruia aparţin. O absolută uitare de sine, disposiţiunea 
“de a r&splăti.cu- bine r&ul ce.ni s'a lăcut, opera supereregationis, se pot » 

aştepta: numai de Ia. sfinţi. Sciinţa exactă, care se întemeiază pe obser- 
vaţiune, calcul, exemple, învaţă că cea mai sublimă abnegaţiune nu este 
de cât un egoism rafinat. Omenii se unesc, se înlrățesc, faţă cu un mare 

pericol care “i ameninţă, caută iubirea religiunii naturaliste.. Fiţi şireţi 

ca șerpii. și blândi ca -turturelele, dice Christos, și acesta este un cuveat . 

slint, care concordă perfect eu principiile naturalismului. Fie-care caută 

să întrebuinţeze în lupta pentru existenţă armele cele mai victori6se. 

Forţa brutală face loc forţei morale .şi intelectuale atunci când o mare: 

nevoe reapropie partidele unele de altele-şi face posibil un compromis . 

durabil între dânsele. n i 

“ Principiile constituţionale t6te nu sunt.de cât oţesătură de jantome, . 

dacă lipsesce un asemenea compromis. Fără dânsul, ori:ce. guvern e silit 

să suiere atâtea abusuri, lăsându-le nepedepsite, să se inconjore cu un : 

stat major de sotişti, să pună s6rta țărei ca un cartotor pasionat pe o 

singură carte, isbândă la alegeri. Este la noi o c6ţă politică.așa de dâsă, 

sai judecătoriile de veol (art, 13). In cas' de vacanţă, se numesc cu preferență candi- 

daţii cari, 'pe lângă examenul de capacitate, ai făcut un stagiii ca auditori (art. 17). 

-Auditorii pot fi delegați chiar de preşedinte de a lua parte la judecarea proceselor 

(art. 15): Examenul şi noviciatul ai o rațiune de a fi în complectarea unei magistra- 

turi vechi şi excelent organisate. Dar unde .e lipsă de forțe eminente, ca la nol, unde 

practica la tribunale se consideră numa! ca o pregătire pentru avocatură şi cariera 

politică, nu înțelegem ce remedii ar putea să; aducă relelor existente, examenul şi 

noviciatul. Fără examen practic de capacitate nu poţi să fil judecător de ocol, dar 

poți să fit deputat, senator, ministru | 

re
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că nu.mai poţi deosebi amic de inamic. Spiritele cele bune se cârtă între 
"dânsele, şi iznoranţa şi îrauda trag iolosul. Un partid strigă : Beat; possi- 
dentes, cel-l-alt: Ole toi que-je mia mette! Acest dublu - caracter al 
evenimentului e întipărit în tâte fasele evoluţiunii n6stre sociale. $ 

“Acestă stare de lucruri pâte să ne ducă cu timpul la marginea 
prăpăstiei. De ce să așteptăm să vină pericolul cel cumplit şi să nu gândim. 
la timp la ocrotirea n6stă? Mintea e dată omului ca să preîntâmpine 
relele. Lumea se conduce nu numai de causalitatea reală, dur şi de causa: 
litatea ideală. Să fim dar un popor unit de Iraţi, un Socrates între popâre, 
avant-gardă omenirii periecte. Statul, îie el oricât de mic, care va realisa 
acasă Ja dânsul principiile de morală şi de dreptate, va cuceri lumea 
prin superioritatea sa morală. Unirea e astă-di mai necesară de 'cât ori- 
„când, căci o cestiune vitală a ţărei. aștâptă soluţiunea ei, căci e vorba 
"să reorganisăm magistratura ţărei, căci e vorba să transtormăm pe Saulus 
„în Paulus, o societate biciuită de pasiuni în un stat bine organisat. Să 
„arătăm continuati” ţărei spaimele anarchiei și anarchia va pieri. Povestea 

” dice că există un animal înspăimântător numit Basilisc, care are o privire 
omorât6re și pe care nu-l poţi nimici de cât arătându-i oglinda. Basiliseul 

„e anarchia; să-i arătăm oglinda, şi ea va dispare. (Dreptul, 1887).



Electivitatea, periodică a magistraturei. 

Comisiunea parlamentară, instituită ca să elaboreze un proect de lege 
de organisare a puterii judecătoresci, 'și-a terminat în fine lucrarea - cu 
-care a îost însărcinată, Me ” - 

Proectul elaborat de majoritatea comisiunii, se întemeieză pe elec- 
tivitatea periodică a magistraturei. . 

" “Proectul e însoţit de o lungă expunere de motive. - . | 

_ Tradiţiuni, dice raportul, adică ceea ce o ţară produce din rărunchii 

săi şi învetereză prinir'o lungă durată în moravurile şi instituţiunile sale, 

putem mărturisi că nu avem mai de loc. Legile, sistemele, aşezămintele 

n6stre, Francia cesariană ni le-a inculcat. Ideele de ordine, de provenienţă, 

străină, introduse abia mai deunădi în societatea n6stră, de și dânsele 

ai început a se absorbi în substanţă naţională, de şi legile și Constituţiunea 

nâstră portă întipărirea' lor,:nu se pot considera ca idei tradiţionale, 

“ înrădăcinate. Nimic dar nu ne împiedică să ne conducem numai de raţiunea . 

filosofică, cara promite râde mai bune de cât ori-ce tradiţiune. Regulele . 

de interpretare sunt elastice. Constituţiunea, ca o bucată de câră, va: îi 

„tot-d'a-una în armonie. cu teoriile momentan domnitâre. E - 

Vedem de la început cât de îalsă este. premisa de la care se plecă. 

Ideele nsstre 'de ordine, de şi cu o origină streină, constituesc o cugetare 

continuă a societăţii nsstre, şi, precum 'şi-a asimilat limba n6stră atâtea 

- elemente str&ine, absorbindu-le' în substanţa naţională, tot aşa s'a întem- 

plat şi cu dreptul nostru. Inlăturându-se aceste elemente, sar nasce un 

_gol care cu grei Sar mai-putea umplea. E a 

“ Admitem că nu trebue să punem greutate decisivă pe tradițiună, 

cu t6te că s'ar putea opune la acâsta că mișcările societăţilor sunt de : 

tot regulare și se determină, ca şi cele-lalte mişcări numai prin antece- 

dentele istorice 1); nu putem însă să ne entusiasmăm pentru o .raţiune 

filosofică nedefinită, abstractă, lunatică, care, manilestându-se în afară, 

produce diversităţi nestirșite şi lace să nu ne mai îie cu putință să ne 

- orientăm în chaosul simulaţiunilor şi al.făţărniciilor *). 

| Un popor, câre se îeresce de legea istoriei, pentru că nu suleră 

  

1) Thomas Duchle, Istoria civilis engleze tradusă de Arnold 'Ruge, Ea II, 

. 316. ” Ă o - = ... . . *. ă 

»5 „9, Când ne vine la socotlă, invocăm tradiţiunile şi strămoșii; când nu, afişăm 

etiqueta falsă a raţiuni! filosofice, a bunului simţ, a evidenţei, destui numa! să ajungem 

la ţintă; care este să câştigăm orl-ce causă, fie bună, fie rea. Cato, după ce a ascultat 

pe filosoful Carneades, care a ameţit spiritele cu subtilităţile sale, a cerut de la Senat, 

să "1 expulseze (V. Monunsen, Bom. Geschichte, eâit. 1, pag. 634). Sciinţa fără con- 

sciință este. ruina sufletului. , , 

“AL, Desre, rol. IV. - : | | 13-
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contactul cu cultura străină, adică educaţiunea prin istorie, un asemenea 
popor, dice Jhering, a pierdut printr'acâsta dreptul de a exista; peirea 

“sa profită lumei 1). . . 

„ 

Istoria ne arată cari sunt adevăratele legi ale naturei omenesci, cum 
logica şi morala, cugetarea şi simţirea, se însoţese şi se pălrund reciproc. 

Funcțiunea şi legea fundamentală a istoriei este sporirea valore) 
vieței, care se opereză mai cu s6mă prin o mai liberă desvoltare a 
virtuților 2). o a | | 

Lucrul cel mai important este ce sunt 6menii, nu ce fac 3), Voința 
determină faptele n6stre. a 

„Omul găsesce în colţurile cele mai ascunse ale pieptului săă jorţa 
» care produce: voinţa morală căl&uzită de cugetarea esactă. 
„Viaţa reală nu o putem idealisa prin exerciţii logice sterile, Numai | 

prin spiritul nostru de jertiire şi de abnegare, prin zelul nostru pasionat 
pentru bine, adevăr, drept, o înâlțăm, o inobilim, o idealisăm.. e 
„Nu trebue să recurgem la o logică, care 'și trage copelusiunile sal 
din simţiminte vage, şi nu din fapte precise. In sfera în care ea se mișcă, 
nu întâlnim nicio dată tapte, nimie de cât abstracţiuni, înşirări de sentințe 
“asupra nature, . rațiunii poporului, tiranilor, libertăţii, un îel de bal6ne 

-- umflate şi întreciocnite inutil în spaţiuri 2 
Trebue să păstrăm brasda care s'a tras la noi în țară. Străinul ne-a 

"învăţat să-0 tragem? Puțin importă. Ne trebue un tărim solid sub pici6: 
“rele .n6stre. Spiritul rasei e lipit de. condițiuni reale și particulare de 
viaţă. | . o Ra 
, Spiritul individual, care aspiră la ideal 5), e o forţă impulsivă organică întrun stat, numai când: lucrâză spontan, când represintă o cugetare continuă şi o voință. morală curată a 

Dacă aceia cari se erigieză în reformatori nu ai o cugetare a lor proprie, dacă. nu e vorba de cât de îmitaţiună 5), de ce să jucăm rolul 
„ unei giruețe, de ce să conservăm legile și aşezămintele n6stre, cari, de LEE A A-i și S'aii' imprumutat de la s 

societăţii n6stre ? -- 
a Individualismul, ca să fie .o forţă, trebuesc condițiuni sociale con- solidate, evenimente externe favorabile, cari să ne permită -să lacem din cea de pe urmă armă un plug. Cedant arma loga! - | Partidele sunt datâre să se apere prin legi durabile în contra propriei lor Slăbiciuni. Justiţia trebua să . fie sustrasă influenţei lor și să le domine. 
n-a 

- 7 

trăini;au intrat deja în sângele şi. în carnea 

1) Ihering, Geist des Rom Rechies Introdu Te, : 2) Duhrang, Cursus der Philosopluie, pag. 339.7 PE. VL, 3) Taboulaye, IrHtat et ses limites, edit, V, pag. 60, ÎN a Taine, Les Origines de la France contemporaine, t. XI, pag. 262. Raţiune. ieoriogul n'a precisat raţiunea filosofică, de care se face așa de mare cas. piane, filosofie secolului n6stru este, după unit individualismul, după alțit socia- » dupe alţii socialismul combinat cu individualismul (socialismul ex cathedra), ete, Socialismul e, la noi hors d ivi : mi - : constituţională numa! pe jumetate, (e ana vidualismmul sa adoptat în practica nâstră pai a despre acesta legea asupr tocmelelor de Sa neueaaricole, de curând votată de Cameră şi Senat, Să fim dar Conseguenii. De ce 
6) Cosa preptur peniru o masă înapoiată, de care nu dânsa va trage folos? esarul e culcat la pământ, Francia "31-a schimbat părul. Să mil oshimbăr |
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Statul nu eo ieroglilă a minţei, cum se credea altă dată!); el e o 
- garanţie. 

«Judecătorul, observă Blunischili, trebue să fie nu numai nepărti-. 

“ nitor, trebue să avem grije ca partidele să aibă încredere în nepărtinirea 

“sa. Acâsta însă nu este cu putință când judecătorul ia o parte activă 

la lupta politică a partidelor. Numa? când un parlid atacă .însușă 

statul şi ordiviea de drept, densul trebue să scie că judecălorii vor fi 

tol-da-una în partea statului şi a dreptului» 2). a 
Inamovibilitatea s'a creat şi sa considerat tot-dauna ca o garanţie 

în contra Corânei, nu pentru. că sa presupus că Corâna e un debitor 

nesolvabil, precum se insinuâză in raportul “asupra proectului în cestiune, 

ci pentru că s'a sciut din experienţă că elementul “popular a - pasionat, 

turbulent, iubitor de schimbări şi, dar, incapabil să domnâscă cu înţelep- 

ciune, tact şi prevedere, ori-cari ar îi garanţiile constituţionale ce sar 

lua în contra lui, pe când din contră Cor6na, în contra căreia sa sta- 

pilit cautele constituţionale eficaci, se bucură de încrederea tutulor. - 

Masa, când pune o. dată mâna pe o instituţiune, nu suferă nici o 

umbră de nepârtinire din parte-i. Ori-cât de- rigur6se ar îi condiţiunile 

de. eligibilitate, alegătorii vor da tot-da-una votul lor numai pers6nelor - - 

cari ?i linguşese. Probitatea, moralitatea, independenţa, întrun cuvânt 

caracterul, eari constituesc atâtea condițiuni indispensabile pentru a avea 

un bun magistrat, nu se pot resuma a apriori într'o tormulă legislativă, 

„abstractă. | IN II | i | 

Corpul electoral nu e siint, măreț, impasibil, cum 71 zugrăviți. Curen- 

“urile sociale: câle rele aii ajuns la noi în ţară la o domnire dprâpe ' 

exclusivă. : - - . 

«Sunt curente şi curente, sa exprimat: i6rte pitoresc unul din. cei 

mai distinși bărbaţi de stat ai ţărei... Sunt curente “cari se iormâză din 

pot6pa ; pentru acelea. omul cuminte dinainte a prevădut a le face şan- 

țuri, ca să'şi pâtă pune la adăpost de furia lor: proprietăţile sale. Sunt 

curente torențiale: sunt curente de acele tulbură care dărâmă tot. La * 

acestea omul cu consciinţă, omul cu minte se. pune sus pe mal şi nu 

se lasă să 1 ia curentul, fiind-că, dacă nu se potmolesce, cel puţin se: 

mânjesce, şi în contra acelor curente mă voii pune tot-d'a-una pe mal 

si mă voiii sui-chiar în viciul delului viei mele» 3).- n , 

” Omul de stat, precum vedem, nu suleră contactul cu elementele 

sociale cele rele, iniecte, necurate, i 

Corpul electoral, din contră, se întâree după vint. a 

Răspunderea alegătorilor se iracţioneză, se. îmbunătățesce, se risi- 

  

1) Hegel, Philosophie des Reclis, ediţiunea lui Eduard Gaus, pag.. 303. 

2) Bluntsthli, Politica ca sciință, cartea 11, cap. IV, pag. 495, în flne.— D-l 

raportor, alterând textui, Va reprodus asl-fel: «Judecătorul trebue să fie nu numal 

nepărtinitor ş el trebue să. aibă şi încrederea tutulor.. Orl-care partid urmeză a îi. 

„convins că'i va găsi în tot-d'a-una alături cu dreptul şi legea». 

3) Vedi Monitorul Oficial cu No. 29, din 1 Februarie 1881, pag. 754 (discursul 

d lul loan Brăuanu) Cato era sprijinit de curenturile sociale cele bune şi. 'şi. permite 

a cere dela Senat să expulseze elementele subversive de ordine. Y supra, nota 1). 

Omul nostru de stat, din contră, neavând nict'un rezăm.- moral, sa osândit singur la 

„ostractsm, Reiatorcându-se la putere, dânsul a rămas, mă tem, în aceiaşi isolare morală. 

. : , |
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pesce. Colectivitatea acopere, ascunde, sustrage răspunderea individului, 
Curentul te trage, te absârbe, te îace individual invulnerabil. 

Omul de stat din contră, ministrul, capul de partid,-are o reputa- 
țiune de pierdut. Opiniunea publică luminată înfiereză cu stigma intamiei 
pe ministrul care nu 'are curagiul a resista curenturilor celor rele, instinc- 

„telor sociale egoiste, subversive, deletere.. 
Constituţiunea putea-va ea să resiste atacurilor ce se. îndreptă in 

contra-i, dacă nu vom avea o strâjă neadormită cu să o apere? 
Constituţiunea n6stră nu va [i în cele din urmă de cât un pretext, 

o minciună, o jucărie, dacă, în loc să: o'interpretăm după regule precise, 
o vom lăsa să fie prada teoriilor ră&sturnătâre. | 

Rațiunea filosofică, aşa cum o concepea dreptul nostru posiliv 
înaintea promulgărei Constituţiunei (art. 14 și 38 conven. din Paris din 
1858 şi art. 103—106 Leg. org. jud. din- 1865), era o rațiune de ordine. 
Numirea funcţionarilor. publici de către Corână, inamovibilitatea judecă- - 
torilor, erai consecinţe -necesare cari decurgeaii din acâstă idee de ordine. 
Alegerea primarilor şi a judecătorilor comercianţi şi: confirmarea lor 
numai de către .Domn se considera ca excepțiuni de la acestă regulă, 

Constituţiunea n6stră din 1866, de bine de ră, prin aceea chiar 
că n'a statuat contrariul 1), a dat acestor principii o consacrare virtuală, 
căci prin tăcere şi omisiune nu se derâgă nici-odată la un principii de 
drept comun, ci din contră el se coniirmă. 

Nu trebue să contundăm dreptul comun cu dreptul natural abstract, 
care sbâră în nori. 

O regula de drept face parte din dreptul comun, când ea e conformă 
cu raţiunea. dreptului (ratio juris), aşa cum o concepe dreptul posiliv?). y . .__.. . . a : i Aceste. principii constituționale, uşa înţelese, nu constituese numai 
mecanismul exterior al pactului nostru fundamental : dânsele s'a dedus cu 
necesitate din viaţa n6stră politică, din antecedentele şi moravurile n6stre. * 

- Monarchia constituţională este, în starea actuală a progresului general 

domnirea masei se esclud. . 
”  Monarchia” ochlocratică, delirul cesariior, a avut -timpul săi de tristă amintire. . Ia E a 

„Ce autoritate, ce prestigiii mai aveati pretoriă în vechia Romă, când se născu cesarismul din gunoiul anarchiei, când religiunea de stat şi îilo- soiia stoică făcură loc sectei lui Epicur3). - a 

“al lumei,-cea mai bună -tormaă de Stăpânire. Monarchia constituţională și 

, 
ÎN o a II 

1) Art 36 şi 93 âin Constituţiune nai at „câ uţi ariul. ; ice + î-; : | statuat -câtuşi de puţin contrariul, Art. 36 dice :. « Hotăririle ŞI sentinţele se pronunţă în numele legit> put în numele popo- „. Tului), Ce vrea să qică ac6sta, dacă nu că fuucţiunile publice nu se pot institui după principiile administraţiunii economice prin alegere din partea celor interesați, ci după - lege? (V. Gneist. Selfgoverment, edit. IL, $ 153, pag. 911). Art, 93 al Constituţiunil 
Inlătură Pre îndoială în acestă privință. «Domnul 'nu pâte, dispune acest articol, 
mod în administeatie guest urmăririi saii al justiției, nic! a: interveni prin nici un 

1] 3 dar el pumesce sau î iuni ice». 2 IWăchier, Pandecten, IS 17 ă confirmă în tte funcțiunile publice» 
3. „1.5 în timpurile -cele mat hune ale republi N im iiloc soci 
; Plai n icei romane întâlnim! un mijloc social nimitabil. Patricienii domneaă, Sciința. secretă a augurilor pătrundea stă vinba socială și politică, Fi i i i i0di ; vii O disciphnă de fer ținca totul |PublițI 50 alegeatt periodie; augurii eraii inamovibili..
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Poeţii nu mai vorbeaii de cât cu dispreţ de pretorul din fundi şi 
de sdrențeroşii idili din Ulubres 1). 

| Alegătorii, divisaţi între dânşii, cerea de la împărat magistratul ce 
“ei nu erai în stare să'l al6gă. 

Am “creat constituţionalismul monarchic. Să întemeiăm. Acesta nu. 

- va”putea evea loc de cât numai dacă ne vom modera puterea în propriul 

nostru interes. 

| Cele trei puteri ale statului sunt şi trebue să fie. ierarchic orga- 

nisate. Judecătorul, ca “regele, trebue să planeze d'asupra partidelor, 

(Dreptu, 1882). 

pi , 

1) Horatiu, sat. |], 5, 34; Juvenal, X, 102, 

7 

 



Juriul civil. - 

"Magistratura, care se desparte de popor (juraţii sunt poporul), e 
pururea supusă unor înriuriri eterogene, un r&i de care o lege care i-ar 
-hărăzi inamovibilitatea, în zadar s'ar încerca să o scape. Că e aşa nu 
pâte să fie indoială. Istoria Franciei în adevăr ne dovedesce cum sistemul 
dinastic sai constituțional scie pururea să-şi: supună magistratura 
înamovibilă 1), a 

"Insiși autorii francezi văd lucrul ast-lel. 
«Nous nous sommes contentâs, dice Berenger, de placer un magnitique 

îrontispic€ devant les dâcombres du despotisme, monument trompeur, 
dont aspect s6duit, mais qui glace d'efiroi quand on y pânttre!.. Sous 

"des apparences liberales, avec les mots pompeux de fur6s, de dâbats 
publics,: d'independance judiciare, nous nous sommes doucement conduit 
ă Vabus de toutes ces choses» 2). Ia 

Trebue dar să trecem de la vorbe la fapte. Numai un popor neatârnat 
nasce magistrați neatârnaţi. Juraţii sunt poporul. Juriul nostru criminal 
nu dă încă râde bune, dar acesta nu este un cuvânt ca să nu întindem 
atribuţiunile juriului. De ce în adevăr să nu avem şi noi un jurii ca cel 
englez? De ce să nu ne însuşim obiceiurile engleze prin 2422 courageur 
effort sur nous m&mes? a Na | 

Experienţa dovedesce că pop6rele, daca vor, 'şi pot schimba. năravul, 
„Crescând civilisaţiunea, omul se mlădiază cu plan și chibzuinţă mijlocului 

social înconjurător,. obiceiurile se moștenese schimbându-se, moştenirea 
propăşindă, propaganda ideală, precumpănind asupra moștenirii conser- 
vatore. Poporul nostru va îndeplini şi el cu timpul, ca cel englez, cu zel 
Şi stăruinţă serviciul de jurat şi t6te tuncţiunile seligovernmentului. 

Nu este adevărat că juriul civil, chiar în Anglia, nu este de câto 
veche decoraţiuie, pe care orgoliul - naţional o menţine, dar însăși marii 
jurisconsulţi englezi, precum Blackstone, o. condamnă. Blackstone, .carâ 
laudă. juriul criminal! ca un. paladium al libertăţii, s'ar contradice, dacă 
ar condamna juriul civil. Un usirpator nu te lovesce 'numai în onârea și 
libertatea ta, el te isbesce şi în averea ta, care e r6zămul, chezăşia, viitorul 
familiei tale. Sa | 

„ Adevărul însă este, din contră, că Blackstone are o mare. iragere de inimă pentru .juriul civil. Iată în adevăr cum se exprimă el; <Noi am 
explicat cu deam&nuntul escelența judecăţei prin juraţi pentru hotărârea 
tutulor afacerilor civile ; dar chipul aceșta de a judeca e mult mai de 

1) R. Gneist, Kreisordnung, pag. 166 2) Berenger; De la justice crimânelle en France, pag. 2. 
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. 

“ folos încă pentru hotărârea afacerilor criminale în care, în timpuri de ' 
turburare şi de pericole, avem mult mai mult cuvânt să ne temem de 
“violenţa și părtinirea judecătorilor plătiţi.de corână, de cât in procesele 
cari n'aă de scop de cât hotarul a două proprietăţi» 1). 

„Juriul civil, în deosebire de cel criminal, lasă de sigur părţilor 
alegerea să câră saii nu judecata prin juraţi, după cum le vine mai bine 
la socolâlă. Părţile adică pot să renunțe, în civil, la judecata prin jurați. 
Aşa se explică că, în 1870, în Anglia, din 523,340 procese introduse 
înaintea Curţilor de comitat (New Counti Court), care judecă numai procese 
de mică valdre (până la 20 livre _sterling), 522,419 ai îost hotărâte do 
magistrat singur, iar înaintea Curţei din Westminster, din 23,577 afaceri, 
juriul nu a luat parte de cât în 2,632. a 

In procesele cele mici, care se judecă de Curțile de comitat, părţile, 
"plătind 'o mică cauţiune, pot cere asupra-cestiunii de fapt o judecată 

prin cinci juraţi. lar în afacerile cele mari, Curtea, dinaintea -căreia s'a 
introdus procesul, are facultatea, după cererea părților, a judeca causa - 
cu conlucrarea unui jurii special, care e compus din mari negustori, 
bancheri, ete. Procesul se judecă atunci de Curtea din Westminster. 

Părţile renunţă în timpuri bune la judecata prin juraţi. In timpuri 

însă de turburare şi de pericol, poporul S'ar teme de.sigur de violența 

„şi părtinirea magistraţilor şi ar stărui cu tot: dinadinsul ca să fie judecat 

prin juraţi. Aceea ce “nui sar putea lua în nume de râă, de 6re ce, 

cum ne urată R. Gneist, care nu pâte să îie bănuit că plutesce în apă 

radicală, și absolutismul şi anarchia scii pururea să-şi supună magistra- 

tura neamovibilă, Se Ia 
“Mecanismul juriului civil, aşa cum 71 vedem funcţionând în Anglia, . 

şi în Statele-Unite, împarte rolurile între magistrat. și juraţi în chipul, 

“următor: Părţile fiind de acord asupra îaptelor, sa mărginesc a întâţişa 

un special cas, adică a supune hotărârea cestiunii de drept Curţii 

competente, care e compusă din magistrați. In easul 'contrariii, juraţii 

“hotărăsc şi cestiunea de fapt şi cea de drept, dar aii facultatea să pro- 

“ nunţe un special verdict, adică să reserve „magistratului hotărârea. ces- 

 tiunii de drept. : Di Ă i | 
a Magistratul, care conduce desbaterile juriului, hotărăsce singur Înci- 

“ dentele (autoritatea lucrului .judecat, etc.), și cestiunea dacă faptul de , 

dovedit 'e hotărâtor în causă, adică dacă dovada e admisibilă. Magistratul 

“e neamovibil, el trece drept oracul, atât de stimat este el, și juraţii “] 

urmeză” ca o călăuză sigură. Dânsul resumă desbaterile, reduce masa 

- probelor la elementele ei cele mai simple, arată raportul între diieritele 

probe şi efectul lor concentrat. e Pe a 

Ori-care. ar [i .natura_atacerii “supusă juriului, reclamantul nu pâte 

cere de cât daune-interâse. Nu poţi conchide la 'execuţiunea literală a. 

"titlului (ăi, ci nnmai la -daune-interese resultând din neexecuţiunea sa. - 

“Vingătorul -pâte fi. condamnat a desdauna pe cumpărător de dauna ce 

a suferit'o prin neexecuţiunea vindării, iar nu a delăsa lucrul vindut. Ast-iel 

"se redue procesele civile la expresiunea lor cea mai simplă şi devin inteli- 

gibile şi pentru mintea cea mai de rând. . N 

'1) Apud 'M. Cotta, De Padmilistration de la justice criminelle en Angleterre 

cap. IV, Apercu de la procedure civile, pag. 140. , 

)
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Juraţii pot greşi, dar greşâla lor nu e îără leac. Un verdict -abătut! 
se p6le casa. Un verdict se pâte anula când în resumatul magistratului 
Sai strecurat greșeli de drept, când: juratul a comunicat cu alţii asupra 

» causei, când sa pronunțat o condamnare, cu tâte că nu există nici o 
dovudă, când verdictul e în nepotrivire evidentă cu o dovadă îăcută, când 
s'a adjudecat o sumă. din cale aiară mare, când s'aii descoperit dovedi 
noui, necunoscute fără culpă înainte, când pâritul a scăpat de. condamnare, 
cu t6te că a mărturisit dreptul reclamantului. - 

Juraţii civili judecă, o repetăm, şi cestiunea de fapt şi cea de drept. 
Dreptul însă j6că la noi, ca în Franţa, un rol mult mai mare de cât în 
Anglia. Dovada cu martori în adevăr pentru un lucru de 0 valâre mai 
mare de 150 lei fiind oprită sub codul nostru, cele mai multe fapte ai 
la noi ur caracter juridic şi judecarea lor atârnă de la regule cari alcătuese 
o sciinţă, pe care, se dice, că nu ori-ce cetăţean o pâte poseda. 

“Nu împărtășim părerea acâsta Şi credința n6stră este, din contră, 
că în afacerile cele simple, juraţii conduşi de un magistrat luminat, ai 
destulă pricepere și pentru hotărârea cestiunilor de drept, iar în afacerile 
“cele complicate, reamintim că, în Anglia, le este reservată facultatea să „Pronunțe un special verdict, adică să reserve magistratului hotărârea 
cestiunii de drept. - Me Juriul nostru criminal judecă şi fapte juridice, lucru de care nimeni 
nu se plânge. Dacă dar menţinem juriul criminal, cu (6tă năvâlirea sa 
pe tăremul dreptului, de ce ns împotrivim la introducerea juriului civil, 

„Sub cuvânt că sciința dreptului. trece peste orisontul juraţilor ? 
Ca juriul criminal pipăe - şi. cestiuni de drept, acesta nu se pâte tăgădui. Verdictul: de sigur caută-să nu .reproducă termenul tehnic, să “nu pârte că acusatul a săvirșit cutare omor, furt, ete,, dar, și ast-lel tot 

acolo ajungem, el are să reproducă elementele caracteristice ale omorului, îurtului, etc, Ce sunt însă aceste elemente dacă nu lapte juridice ? Inten- țiunea criminală, premeditarea, începutul de execuţiune (tentativa), casa locuită în înţelesul art. 357" codul penal, iată atâtea cestiuni de drept, cari aparţin competinţei juriului criminal. îi. „Așa fiind, nu e de mirare că însuși legiuitorul nostru e. favorabil 
juriului civil. Art. 105 al Constituţiunii. n6stre hotărăsce în. adevăr: „Acţiunea în daune-interese resultând din fapte 'şi delicte de presă, nu „Se _p6te intenta de cât înaintea aceleiaşi jurisdicţiuni. Numai comisiunea juraţilor va judeca și pronunţa asupra daunelor-interese si asupra cuan- tumului lor», . e : i 

Idealul dar de atins este introducerea juriului în materie: civilă și penală sub conducerea unui magistrat neamovibil. Numai cu ajutorul juriului se pâte trezi conștiința de drept a poporului. Poporul are nevoe -Să- cun6scă, nu numai legile criminale dar și cele civile. Juriul strec6ră dreptul în societatea întrâgă și inculcă ast-tel cetăţenului . obiceiul şi caracterul magistratului. E „«Juriul civil, dice R. Gneist, astâmpără puterea: prea. mare a magi- Straţilor şi păstreză conştiinţa de drept a poporului. Juriul civil are în Anglia, continuă dânsul, căderea să judece și cestiuni administrative: cestiunea mutării unui drum public, cestiunea despăgubirii în procesele e expropriare pentru causă de „utilitate publică. Plaga juriului civil, 

  
|



JURIUL CIVIL a 9017 

adaogă același. autor, este juriul special, care e compus din mari negu- 
stori, mari bancheri, etc. şi împregiurarea. că în civil serviciul juratului 
e plătit. Englezii cer cu drept cuvânt să se înlăture juriul special, să se 
întocmâscă un jurii civil compus de o potrivă din burghezimea cea mare 
şi cea mică, să se reducă cilru taxei de plătit juraţilor civili» 1). 

Juriul civil trece în ochii englezilor drept un palladium al libertăţii.” 
«Fio-care din uşezămintele n6stre, dice un scriitor englez, legile n6stre 
cele mai înțelepte şi cele mai folositâre aii tost-pe rând atacate de des- 
potismul ministerial...; o singură iortăreţă s'a înpotrivit și a rămas, din 

veac în veac în picidre în mijlocul vijeliilor.... Dacă Anglia e încă o ţară 

liberă, dacă, mai mult de cât ori-care alt stat al Europei, ea e avută şi 

înfloritâre, ea datoresce ăcesta citadelei poporului, Gibraltarului Consti- 

tuţiunii engleze, judecăței prin juraţi, ce. fie-care englez trebue să apere 

până la cel de pe urmă suspin» 2).. 
Nu este dar o crimă că am pus un cuvânt pentru juriul civil. Cute- 

sanţa mea 'mi-a atras totuşi o apostrofă violentă din partea unui con- 

irate, care susţine că a recomanda juriul în materie civilă și penală, 

«este a deschide o pârtă largă verdictelor seandal6se, a ridica până și 

ultima garanţie a respectului ondrii, averii şi libertăţii cetăţenilor, a- . 

înmorminta pentru vecie moralitatea publică». . 

_ Acelaşi conirate însă recunbsce «că la noi în ţară, caracterul, virtutea, 

ai rămas aprâpe numai nisce vorbe gâle. Vor trebui multe storțări şi jertie * 

şi un îndelungat timp ca să ajungem a avea o generaţiune necoruptă, capa- 

bilă şi muncitâre, care să înlocuiască pe cele putrede și parasite». Dar dacă 

„e aşa, și'lucrul acesta nu se pâte tăgădui, apoi e clar că verdictele scan- 

dalâse nu sunt de cât efectul putregaiului social existent, pe care "1 putem 

înlătura, nu condamnând sati apărând juriul, -ci schimbându-ne năravul. 

Aceea ce ne trebue înainte. de t6te este, o recunâscem, siguranţa 

dreptului, stabilitatea, unilormitatea jurisprudenţei. Inamovibilitatea magi- 

straturei ne-ar duce de sigur la ţintă, daca am rămânea eriţi de înriuriră 

“eterogene. Aplicarea constantă, consequentă, unilormă a legii, e mijlocul 

cel mai nemerit pentru ridicarea nivelului moral al societăţii. - Idealul 

acesta însă este el de atins când magistratul neamovibil, îndeplinindu-şi 

- sfânta sa misiune, se vede ocărit, sub aplausele mulțimii nepricepute, când 

de unii când de alţii, cari cer servicii și nu hotărâri ? N „ 

Nu avem în principiii nimic de dis în contra politicei de partid, 

care ne stăpânesce, dar cerem Cu stăruință să trecem 0 dată de la 

ficţiune la realitate. Plaga politicei de partid este că, masele fiind încă 

nepricepute, politicianii le înşâlă cu chei mincin6se, programe abstracte, 

ficțiuni nesănătâse. Cetăţânul trebue să fie o dată în fine pus în stare 

să se apere în contra politicianilor, săi controleze, să'i țină de scurt, şi 

experiența dovedesce- că dânsul nu - pote să înveţe a 'se ajuta singur, de 

cât făcând din serviciul public ocupaţiunea sa de căpetenie, îndeplinind 

voios şi cu stăruinţă. serviciul de jurat și tote funcțiunile seligoverna- 

mentului. (Dreptul, 1890).. a a 
Ea “, 
FN 

1) 2. Gneist, Selfgoverninent, a treia ediţiune, $ 31.text şi note. . 

2) Apud, Cottu, op. et:loc. cil., pag. 139. | 
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- Notariatul. 

'Tachigrafii se numeai la Romani nalari,: pentru că întrebuințai 
semne și abreviaţiuni (hol). | i Pa Notarii. moderni. însă, funcţionari cu -atribuţiuni fârte importante, 
n'aă cu acești simpli scriitori, făcându-se abstracţiune de nume, nici o 
asemănare. e a DE ie : 

Tabellionii, cari încheiai contracte şi iăceati suplice pe strada publică, se apropiăă mai mult de instituţiunea notariatului; | E de prisos să arătăm tâte fasele de desvoltare- prin care a trecut 
acâsță instituţiune, căci nu găsim. nicăeri, consultând sorgintele dreptului 
“nostru, vr'o menţiune de notariat. + a 

Civilisaţiunea Occidentului -a: rămas în vecul de mijloc străină Ro- 
mâniei din causa îrequentelor invasiuni ale “Turcilor.. 

Țara a îost tot-d'a-una sur le qui vive. In sgomotul bătăliilor se va Îi pierdut și memoria dreptului roman, precum ne putem încredința întero- "gând hris6vele domnesci. Sic volo sic jubeo a inceput a îi maxima supremă. 
Regeneraţiunea datâză d'abia un decenii, 
Istoria dreptului strein pote avea pentru' noi, sub ast-fel de împre- jurări, numai un interes secundar. | 
Articolii 813, 860, 1228, 1262, 1772 cod; civ. sunt împrumutaţi 

din cod. Nap. (art. .931,. 978, 1394, 1444, 2197). Aceşti articoli ' vorbesc 
de acte autentice, cari sub cod. Nap. presupun concursul notafilor, . " Legile franceze din -25 Ventose anul XI și din 2 Nivose anul XII, sunt complimentul acestor articole.. - = 

Comentarul. acestor disposiţiuni legislative va îi deci la noi, în lipsa unei legi, speciale de notariat, necesarmente de un laconism lără pereche... - , a a E Si Explicaţiunea va avea loc în ordinea următ6re: „1. Cui a atribuit legea nâstră actele de notariat ? | 2. Care este sub: legea. n6stră ' procedura pentru instrumentarea actelor de notariat? .. a „ 3. Interpretarea art. 1188 cod, civ. 

IL... 

Cui a atribuit legea nâstră, actele de notariat ? 
Codul: nostru civil a. încredinţat actele de notariat, - când unui colegiii de judecători (art. 860 cod. civil), când unui sîngur judecător, in Concurs cu complectul tribunalului (art. 61, „862 cod. civ.); 
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Deducem din art. 1$ Leg. org. jud. regule generale că tribunalele: 

de înțâia instanță sunt însărcinate cu actele de procedură graţi6să.!). 

Sunt fără îndoială acte de procedură graţi6să cari stai într'o legătură 

__strinsă cu contencicsul judiciar, şi cari prin urmare nu pot-să fie de cât 

de căderea unui singur magistrat saii a unui colegiii de judecători, de 

exemplu declarațiunea urgenţei pentru chemarea părţilor în judecată, 

chemarea unei părţi prigonitre în pers6nă spre a 'i-se face un întero- 

gatorii, punerea unui legatar "universal în posesiunea unei heredităţi, 

oprirea unei creanţe în mâna unui al treilea, ete. (Carr, |, p. 466, q. 378). 

Intervenţiunea judecătorilor nu e însă indispensabilă pentru înstru= 

+ 

menlarea aclelor autentice, cari nu stai nici cum într'o legătură indi- 

“solubilă cu contenciosul judiciar. 
Legiuitorul nostru ar îi trebuit să însărcineze pe un funcţionar din - 

greia tribunalelor. cu instrumentarea actelor autentice.. a 

Notariatul Occidentului a provocat, prin abusurile sale, multe nemul- 

țumiri întemeiate. Acâstă instituţiune are mulţi adversari serioşi şi leali. 

Nu înţeleg prin urmara de ce să decretăm noi, îmbrăcându-ne cu defectele 

străinilor, o lege de notariat. Dar intervenţiunea tribunalelor, cu oca- 

siunea instrumentării actelor autentice, aduce cea mai mare vătămare 

contenciosului judiciar! 
a 

Art. 18 L. Org. jud. pare însă a nu atribui tribunalelor instrumentarea - 

actelor autentice, atribuindu-le numai simpla legalisare a actelor. 

„Legalisarea actelor, adică atestarea iscăliturei, ar trebui „să intre, 

din contră, de lege ferenda, în atribuţiunile puterii administrative. 

Legalisarea actelor sai certiticarea datei este, după legea n6stră, 

un atribut al puterei judiciare şi al' puterei administrative 2 (v. art. 14, 

$ 5, leg. timbrului). Pribunalele concură sub raportul acesta cu auto- 

rităţile administrative! 
Impertecţiunea legilor n6stre pare a îi o fatalitate organică. Revenim 

la întrebarea: Cine e, sub codul nostru, competent a .da deplină auten- 

licitate disposiţiunilor şi contractelor ? Fără îndoială. tribunalele  (arg. 

art, 710 proc. civ.). . | 
IE 

N. 

"Care este, după legea n6stră, procedura pentru instrumentarea ; 

, actelor de notariat ?. 

"Contractele nu: devin autentice prin singurul efect âl legalisării,: 

adică al atestării iscăliturii părţilor contractante. 
Părţile singure sait prin representanţii lor, încheie contractele. Instru- 

menlarea actelor autentice nu este încredințată unui funcţionar public. 

Î Art. 18 Leg. org. jud. se exprimă: <Una din secţiunile civile din Bucurescl 

«şi Iaşi A i insăreicată E iranseripţiuni, legalisaţiun!, inscripţiunf, vîndări silite şi 

<alte acte de procedură graţi6să>. Câte neadevăruri! Vindqările silite acte de procedură - 

. i6 i ioți i transeripțiuni intervine din contra, după. art. 1782 cod. civ, 

Ea ate în pet er Cornb, cu Et 1819-cod. civ., numai preşedintele săi grefierul 
trib Ti. SR . ” exe 
r nel sarii şi directorii prefecturilor par a fi, după un us constant, autorităţile 

- administrative însărcinate 'cu legalisarea actelor.
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"Autoritatea judiciară se mărginesce a atesta că a citit disposițiunea sai 
contractul în audul disponenţilor sai a contrahenţiler, şi a menţiona, în 
adeverirea actelor, declaraţiunea disponenţilor saii a contrahenţilor că 
actul e al lor, iscălit de dânșii și făcut din libera lor voinţă ţarg, art. 
862 cod. civ.). - SD 

Ne vom ocupa specialmente cu procedura instrumentării testamen- 
telor autentice, acestă procedură fiind, sub codul nostru, procedura tutulor 

” . actelor autentice. 
Care e procedura ? Ce enunciaţiuni trebue să coprindâ testamentele 

autentice sub pedâpsă de nulitate? Sunt datâre tribunalele să conserve 
minuta testamentelor. autentice ? . 

„___ Testamentul, dice art. 861 cod. civ., se citesce din cuvânt în curent 
iestatorului și se adeveresce de judecătorie. Trebue să se facă menţiune 

„expresă in  audeverire despre îndeplinirea. formalităţii citirei şi despre. 
: declaraţiunea testatorului că testamentul. este al stă, îscălil de el şi 
iacut din libera sa voinţă (art. 862 cod. civ.). n 

Quid însă în cas când testatorul nu scie să iscălescă? 
„„_ Și acestă cireumstanţă! trebue să se menţioneze sub pedâpsă de nulitate în adeverirea tribunalului (v. art.. 68 leg. îr. din 25 Ventose anul XI). i a | 
„Legea n6stră. impune tribunalelor - datoria de a conserva mânula adică originalul testamentelor autentice 1) (arg. art. 1188 cod. civ.). 

Testamentul nu. va înceta a fi valabil ca testament autentice, chiar 
de Sar - dovedi că judecătorul, care a intervenit pentru a” primi, a îost numit în funcţiune făra să intrunâscă condiţiunile de virstă suii de naţio- “nalitate. Edictele şi decretele pretorului Harbarius Philippus ai lost 
menținule, măcar că Barbarius Philippus ca sclav fugitiv nu putea să „fie numit ca pretor, Barbarius Philippus, quum servus fugitivus esset,... Praetor designatus est... Quae edixit, quae decrevit, nulius îore momenti, 

an lore propter utilitatem eorum, qui apud eum egetunt vel lege, vel quo alio jure ?.Et verum. puto nihil eorum reprobari. Hoc enim 'humanius est, quum etium potuit populus Romanus servo decernere hanc poles- „tatem ; sed elsi escissel servum esse, liberum effecissel. (Selavul, prin numirea in iuncţiunea de pretor, a devenit liber!!!) 2). Ii „Testamentul autentic, având un caracter de solemnitate şi de publi- citate, e un act executorii (Troplong, Teslamenis, LV, No 1816). Numai lestamentel olograie şi mistice au trebuinţă de solemnitățile 
accesorii prevădute la 'îrt 892, cod. civ. și 062, 664 proza. civ. auten (i reneză a-se pune, după legea nâstră, formula executorie pe actele 

lată” ce dispune, sub acest raport art, 1173 cod, civ.: aq <Actul autentie are deplina credinţă în privirea ori-cărei. persâne «despre disposiţiunile ŞI convenţiunile ce constată»... De 
ÎN aa O . N . - ” . N 

1) aNotarit Sunt. ţinuţi să păstreze, după legea. franceză (art, 20, 68 leg. cit.) minuta a autentice. Se-pot elibera ex brevet, adică tără să se reţie minuta, numai certificatele de viţă procuraţiunil Ş 1 S m: : ej tele de notorietate, chitanțele d 1, chirii, salarii Pta ai e, ac notorietate, chitanțele de arenq!, chirit, 
o suna caraega te acte Simple, de exemplu obligaţiunile unilaterale când nu excedâză 

9 . . 
. . .: - E . . i ” 

2) De aicea pare a resulta că şi străinul devine prin numirea în funcţiune roman. 

— 
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«Executarea actului aulentic care este învestil cu formele execuloriă 
«va Îi suspensă prin punerea în acusaţiune, când se întentă o acţiune 

«criminală în contra pretinsului autor al actului. lar când în cursul unei 

«instanţe civile actul se atacă de fals, tribunalele pot, după împrejurări, 

<a suspenda provisoriă executarea actului». . - ” - 

Actele autentice, adică acele unde se atestă de judecători nu numai 

iscălitura disponentului dar şi coprinderea actului (art. 862 cod. civ.) se 

învestese cu formula executorie. N 

Formula executorie nu se pune însă pe actele legalisate numai în 

privinţa iscâliturei părţilor. | e 

Actele legalisate sunt autentice numai în sensul acesta, că aii deplină, 

forță probatorie in privinţa îscăliturei. + i. 

- Coprinsal actelor legalisate se pote combate cu succes, fără înscriere 

în fals. Se pote de exemplu întâmpla, ca-actul legalisat să nu fie scris 

în întregul lui de acela care la subscris. Actele legalisate nu suni prin - 

urmare ucte executorii. a E AI 
'Tribunalele pot conferi şi contractelor caracterul de autenticitate, 

jicând menţiune în adeverireu' lor despre citirea. contractului în. audul 

părţilor contractante şi despre declaraţiunea acestor de pe urmă că 

contractul este al lor, iscălit de dânșii și făcut din libera.lor voinţă (arg. 

" art. S62 cod. civ,). ” e IE 
Prebue să se facă menţiune. în minula despre cea întâi expediţiune 

- executorie ce s'a eliberat-pârţilor interesate (art 26, legea Ventose, anul XI) 

Actele autentice saii, mai bine dicând, âctele otticiale fără deosebire”. 

trebue să fie scrise în limba "română (arg.-din anatoraoa minist. Drept» 

din 23 Febr, 1855. V. Colecţia Pastia, p. 950)1). o 

“ Actele autentice trebue să fie înregistarate (arg. art. 708 proc. civ.). 

Legiuitorul a prescris pentru certe contracte şi disposiţiuni - iorma 

autentică (ari. 813, S60, 1228, 1262, 1672 cod. civ.). 
Tribunalele trebue să atesteze, în asemenea cas, numai de cât iscă-. 

Jitura părţilor şi coprinderea-actelor (vedi nota). Simpla legalisare nu.e 

de ajuns. 'Vribunalele 'trebue să constate disposiţiunile şi convenţiunile 

actelor autentice (arg. art. 1178” cod. cv etel 

Tribunalele vor opri minuta actelor autentice şi specialmente a actelor 

„autentice de donaţiune (arg. art. 1188 cod. civ.). Codul nostru nu prescrie 

însă acestă formalitate sub pedepsa de nulitate (compar. art. 813 cod. 

> civ, cu art; 931_cod. Nap.). 

a îi 5 a s'ar presinta un” act sub 
se urma însă după acâstă anafora, când si 

seranaira privată. Spre înregistrare. Traducţiunea se ve certifica în asemenea cas 1% 

un translator jurat targ. art 218 proc; civ. Compar. Larombiăre, Ovligations, , 

e 0,  prescri 
litate în casurile prevădute' 

Voi ici e prescrisă sub pedâpsă de nulitate dut 

- de au 98 DB cea. cir, în cele-lalte casuri sub" ped&psa refusulul excecuţiunii 

- imediate, 
, | 

| _ 

e , - 
4
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UL 

" Interpretarea art. 1188 cod. civ, 

| Art..1188 cod. civ. supune puterea doveditâre a copielor tiHlurilor 
aulentice 1) la certe condițiuni. De 

Copia trebue să îie în tote punctele conformă originalului. Cine-va 
nare de: cât să conteste coniormitatea, lără să lie nevoit a se :inscri 
pentru acest sfirşit în fals, şi judecătorii sunt „datori să ordone, în' Îața 
acestei contestări, înfăţişarea originalului existent 2). Art. 32 cod. civ. nu 

» der6gă la acestă regulă pentru ipotesa acolo prevădută. 
| Acela care - produce . copia, e dator:să dovedescă că litlul original 

nu există. (Larombiăre, art. 1334, No. 6). . 
„ „In cas de neexistenţă a titlului original, copiele se cred după 
distincţiunile următâre: ! e 

1..Cele intâi expediţiuni executorii ai aceiași credinţă ca origi- 
nalul (arg. art. 371 proc. civ. lit.d).  .: CC 

Ai, de asemenea, -o deplină putere doveditbre, .copiele scâse în 
„ presenţa părţilor sati după consimţimintul. lor reciproc; sai după chemarea 
“lor regulară. a a “ 
| „Nu ne putem însă închipui nici o ipotesă în care sar putea seste, 
după legea .n6stră, copii de pe acte autentice, fără. întervenţiunea magis- 
tratului, precum se exprimă din. greşală art. 1188 cit, ŞI. | 

Titlurile originale se opresc, după legea nâstră la tribunal (în Franţa 
„ele se opresc la biuroul notarilor). Nu e prin. urmare cu putință ca magis- 

vraţii să 'nu intervie la scâterea' copielor. a o 
„_: Magistraţii vor menţiona, în-copiele ce le elibereză, presența părţilor 

saii chemarea lor regulară, anexând și actele de procedură cari constată 
indeplinirea acestor formalităţi. Proba îndeplinirei acestor formalităţi 
estrinsece se va putea face şi prin martori sau presumţiuni (Larombitre, 
IV, art. 1335, No. 8). - i i 
„2. Dacă se elibereză unei părţi o copie, fără, consinațimântul celor 

alie părți, e evident ca, în asemenea cas, atestarea . mugistratului: că 
titlu! original e regular și periect, nu e. oposabilă părţilor absente. — 

___ Vechimea copielor impiedica însă de a se presupune că ele aii îost 
eliberate din complăcere, prin iraudă sati pentru trebuința unei contestări 
actuale (Larombriăre, IV, art. 1335, No. 11). De aceea s'a prescris, că ele fac credinţă după trei-qeci de ani,: socotiți din: diua eliberării lor.: 

Copiele “recente pot servi numai-ca “un început de dovadă. „__Si Copiele care în loc să se elibereze de către magistraţi,. s'ar elibera de un funcţionar din grelă necompetent, pot servi numai ca un 
inceput de dovadă. (Art. 1188 cod. civ. $ 3). - 4, Copiele copielor nu ai nici-o putere probatorie. 

. | N E . - 

1) Copiele actelor legalisate numai în privința iscăliturilor n'a, fără îndoială, deplină forță probatorie. Incas de si ă i ilor i 
o Expeditie probatorie. as de simplă legalisare nu se elibereză părţilor interesate 

2) Originalul sati minata e opri il ) itentici 
a : prită la lribunalul care a dat actului autenticitatea sa. Curios e numai că un tribunal să ordane unul alt tribunal ca să repcesinte origi-
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Quid însă în sas, când copiele aceloraşi acte autentice, produse de 
diterite părţi interesate, ar presinta dilerențe de redacţiune ? a 

In asemenea cas se va judeca, după circumstanţele causei, care din . 
copiele produse merită precădere. Indoiala se va interpreta însă, caeteris” 
paribus, contra reclamantului. | , ! ” Pa 

Partea, care ar ataca copia unui act autentic, care întrunesce 
condiţiunile prevădute de art. 1188 cit., $ 1, trebue să se înscrie în îalș - 
(arg. art. 1173 cod. civ.). N Ea A 

Copiele actelor autentice, care după distincţiunile de mai sus produc 
numai un- început de dovadă, nu sunt un titlu just, care ar putea să 
servescă de temelie prescripţiunii de 10 saii de 20 de ani (Larombiăre, 
loc. cit. No. 21). . | | _ i a 

” Interpretarea -trebue să -repareze, pe cât se pole, delectele legii. 

Nu e permis interpretului să presupue pe legiuitor absurd. Ne 

putem de exemplu lesne încredința, citind comentariile străine, cum .se 

transtormă, prin dialectica doctrinei, enormităţile-. și absurdităţile legis- 

“ lative, în disposiţiuni înțelepte. - i | 
Ar îi să ignorăm că a legifera e incomparabilmente mai grei de 

cât a comenta legile, dacă, în presența unui text: de lege defectuos, am 

pierde ' pacienţa și curagiul, şi am reclama rovisuirea legilor, (Dreptul, 

din 1874). a "



„ Diverse causarum figure. - 

1. Desistarea şi aquiescemântul în alerie civilă. 

___. Retragerea acţiunii săti renunţarea la o instanță începută, se numesce 
desistare. Numai reclamantul se-pâle desista, , . 

„_ Aquiescementul, care se deosibesce de desistare prin. obiectul la 
care se releră, este părăsirea apărărei saă renunţarea de "ma? 'mainte 
la căile de apel, recurs, ete, N 

Revocarea apelului sai-a recursului deja format constitue în certe 
casuri o desistare, și nu un aquiescemânt. "Părţile, desistându-se de la 
procedura începută în apel sait în casaţiune, îşi pot rezerva în adevtr 
dreptul de a iace un. noi apel sati. recurs. - Intenţiunea lor p6te să .îio 
de a inlocui un apel sai recurs neregulat -îăcut prin un apel sai 
recurs regulat. . - E Iu . | , 

Aquiescemântul nu se pâte retracta (art. 817 procedura . civilă și 
arg. din acest articol). Desistarea, din contră, se pote retrage în timp util, 
adică până la, acceptarea ei de către pârit. - o. 

Retragerea instanţei se; întemeiază sai pe convenţiunea părţilor, sai 
pe o desistare unilaterală. - E ! “ "Când părţile sai înţeles să închidă procesul, există un conlracl, 
în privința căruia se aplică principiile generale asupra contractelor. Art, 
260 procedura civilă a indicat „numai exempli gralia o iormă specială 
de desistare, şi n'a înţeles câtuşi de puţin :a deroga în acest: punct la 
dreptul comun. Un -proces se închide, nu numai când. ambele” părţi, prin act seris comunicat judecăţei, cer. închiderea, cas textual prevădut de art, 260 citat; părţile sunt libere a exprima şi în-alt chip: mutualul lor - consimţimînt: Unsus posilio non est ullerius exclusio i) DI ” Procesul nu este încă închis când advine numai o desistare umi- laterală, căci reclamantul o pâte retracta. Reclamantul: singur se pâte desista până lă începerea desbăterei orale asupra punctului principal al procesului. Pâritul- nu se pâte opune. Dânsul nu pâle cere de cât daune- „interese (art. 260 pr. civ., No. 1). a „____ Dacă causa în pariea ex principală nu este încă legată între părțile impricinate, dacă desbaterea nu pOriă, de exemplu, de cât asupra unei excepţiuni de necompetenţă ridicată de pârit, atunci nu se opune nimic la retragerea acţiunii și fără consimţiminiul pâritului 2 | „____ Desistarea unilaterală încetâză de a fi admisibila numai din momentul inceperei desbaterilor orale asupra - obiectuluă principal al litigiului, 
a 

1) Comp Chazveau-Carre. Proc. civile IV, pagina 107, quest..1631, nota 2, 2) V. Boitard, Proc. civile, 1, cartea II, titlul XXu 7 IS !



  

DIVERSA: CAUSARUM FIGURE "909 

Instanţa este din acest moment comună reclamantului și pâtitului. Recla- 

mantul e dator să continue” judecata. Proplerea sancimus ut actor 

coptam causam usque ad finem persequatur (Novella 112, cap. 18). 

Desistarea nu se mai pâte lace din acest moment de cât cu con- 

simţimintul pâritului. In cas de opunere din partea lui, va interveni o hotă-' 

râre care va respinge împotrivirea ca nelundată sai.o va admite. 

Nu se pâle considera ca o retragere a acţiunii, care să nu mai 

pâtă avea loc, fără consimţimintul. pâritului, după începerea desbaterei 

orale asupra obiectului principal al procesului, când, fără a se schimba, 

cauza pa care se bazeză cererea, se rectifică numai motivele de lapt 

saii de drept, sait se lârgesce ori restringe cererea, saii se cere, din causa 

unei schimbări întâmplate mai în urmă, un alt obiect saii interesul care 

reprezintă acest obiect. O. nouă acţiune ex eodem actionis fundamento 

se pâte forma până la pronunţarea hotărârei.. . . N 

Desistarea de la instânţă se consideră, în dubiii, ca o renunțare la 

prelențiune. (causae renuntiatio). Reclamantul trebue să'și rezerve expres 

dreptul de a porni o nouă acţiune (arg. art. 260 proc. civilă, No. 2). 

Postquam lili de praedio molae renuntiasti, causam finitam înstau- 

rari posse nulla ralio permiltit (L.. 4 cod. De paclis, 2, 3). Art. 260 

procedura civilă nu dispune, ca art. 403 lrancez, că „desistarea, dacă 

va îi acceptată, va aduce cu sine de plin drept consimţimîntul ca lucru- 

zile să fie remise de o parte şi de cea-laltă în aceiași slare în care 

eraii înainte de cerere. Desistarea se releră dar, în sistemul legii n6stre,. 

de regulă la dreptul material, şi nu este numai un „Simplu mijloc pro= 

- cesual, care lasă neatinsă pretenţiunea. Art. 260, alin. 2, ca 'să înlăture 

ori-ce îndoială în acestă privire, dispune că numai. părţile capabile prin- 

ele-însăşi. se pot desista, aceea ce vrea să dică că este vorba nu de un 

simplu . expedient procesual, ci de o renunțare gratuită la un drept,. 

renunțare care se pote iace numai de ucei ce sunt capabili de a da cu 

titlu gratuit 1). ae SI | 

“Dacă acela care să desistă, vrea să "şi reserve iacultatea de a porni 

o nouă acţiune, trebue să o. declăre expres (comp. art. 1033 și 1154 

cod, d). acitate trebue să .aibă pârtea care se desistă? Trebue să 

distingem. Este în cestiune numai părăsirea instanței (ditis venuntialio) : 

Ori-ce reclamant se pote desista. Însuși tutorul, care n'a putut să intente 

certe acţiuni lără autorisare, va putea să se, desiste singur. Este vorba, 

din contră, de renunţarea la „pretențiune ? Numai părţile capabile-de a 

coniracta prin ele însuşi se pot desista (art. 260, No. 2 proc, civilă). 

Desistarea de la instanţă pote să resulte, fie din o declaraţiune 

expresă, îie din diferite fapte concludente săvirșite de reclamant, — așa, 

de exemplu, când dânsul ar iorma 0 cerere incompatibilă cu aceea ce a 

intentat mai înainte (arg. art. 1889 cod. civil). a 

. ( - 6 în Comen- 
IV, pagina 200—204. D-l Săndulescu Nănorenu, în - 

„ tariul Ur et Liceturet Bile, care se distinge atât prin claritatea stilulul see Ss 

o analiză consciinţi6să a jurisprudenţei jărel, cât și Profi Sas de-ajuns -în materia - 
jurisprudenţei străine, .n'a caracterizat, credem, Și apro E aceză, Juns, 

care ne preocupă, deosibirile între legea nâstră şi jege ” 
14 
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Renunţaărea la -apărare, din contră, nu pote să decurgă din tăcerea 
părții sâi din faptele concludente săvârşite de dânsa, așa, de exemplu, 
când o.parte presteză jurămintul supletiv, care i s'a deterit, fără ca 
cea-Paltă. parte să ridice vre-o protestare. Partea, care na protestat, nu 
se pâte presupune că a renunțat la apel sai la recurs. Renunţarea de 
mai înainte la apel, recurs, etc. trebue să resulte, după prescripţiunea 
formală a legii n6stre, din o declaraţiune scrisă (art. 317 pr. civilă și 

"arg. din acest articol). - 

II. Desistarea şi aquiescementul în materie criminală. 

Procurorul pâte să pue în mișcare acţiunea publică, -să facă apel, 
recurs, etc., saii nu. Ministerul public nu are însă. facultatea de a se 
desista de la o urmărire începulă sai de a. renunţa .de nai înainte la 
apel, recurs, etc., căci «el nu pâte să repudieze garanţiile justiţiei, cari 
aii îost stabilite într'un interes socia» 1). . | 

Prevenilul nu. este legat nici el prin declaraţiunea prematură ce. 
a făcut că e mulţumit cu hotărârea dată de tribunalul de prima instanţă.. 
Termenul de apel şi de recurs nu este fixat numai în interesul stă 
personal, ci și în interesul superior al justiţiei. Prevenitul nu pâte să: 
abdice de mai înainte la un drept al săi,-care se înlăţuesce indivisi- 
bilmente cu interesul societăţii 2). E | n 

| Se pâte renunţa la o acţiune civilă care: derivă din o infracţiune 
(art. 1707 cod. civil). Partea .civilă pote sa părăsâscă de mai înaiule 
căile de apel, recurs, ete. Art. 270 cod. penal declară că soţul pâte să 
oprâscă în materie de: adulter efectele condamnaţiunii. De aici urmâză 
a forliori. că dânsul are puterea de a opri urmărirea prin desistarea sa. 

„„.... Prevenitul şi partea. civilă se pot, desista-de la recursul în casa- 
" țiune ce aii format. Ministerul public nu are acestă facultate. Rațiunea, 

care iundeză acâstă diferenţă, este că apelul saii recursul iăcut de pre- 
venit privesce interesul săă personal, care este legat indisolubilmente cu. 
interesul social numai în ceea-ce privesce oprirea renunţării premature, 

„pe când, din contră, apelul săi recursul făcut de ministerul public pri- 
vesce interesul statului. a 
Ă Desistarea se face sai prin declaraţiune la grefa tribunalului, unde 
s'a format recursul, sai prin declaraţiune scrisă la greîa Curţii de casa- 
tiune. Procuratorul părţii recurente nu pâte să renunţe la recurs, dacă 
nu are un mandat-special... Desistarea: condiţională este a se considera 
ca neavenită. | . a 

Renunţarea se pâte primi utilmente până la legarea procesului . în 
fond saii până ;la citirea raportului. Desistarea pote să fie retractată 
până la pronunțarea hotărârii care dă act de desistare 3), 

Prevenitul, care se desistă de la recursul săi, e răspundător a des- 
păgubi pe partea civilă de cheltuiele ce dânsa a făcut în casaţiune. Partea. 

  

D Paustin Helie, Traite de Pinstr. crim., edit. |, î. 1, p. 41. - - E 
VIII, p. Nu este tot ast-fel în materie de poliţie simplă, Faustiu Helie, op. cit 

3) In acest sens o decis, recentă a Cas, rom. secţ. II.
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civilă, care se desistă de la recursul ce a interjetat, va putea fi condam- 

nată la indemnitate! către partea cea-Paltă pentru cheltuelile ce dânsa a 

ficut în casaţiuie, nu însă şi la: indemnitatea prevădută de art. 441 

proced. criminală, care se aplică numai în cas de respingere a recursului - 

UI. Art, 71 procedura civilă. 
i i - . ... L”] , 

Disposiţiunea art. 71 pr. -civilă este una din acele disposiţiuni legis- 

lative, a cărora sferă de aplicaţiune se lărgesce succesiv în ptoporţiune 

- cu progresul ce face cunâscerea principiilor ce dânsele exprimă. 

: Art, 71 citat sună ast-lel: E | 

«Preşedintele, îndată ce primesce peliţiunea reclamantului, chiamă 

“pe părți la înfăţişare -prin o singură citaţiune». IN 

" “Instanţa, prin uimare, nu se începe numai prin petiţiunea adresată 

preşedintelui tribunalului, ci printr'o petiţiune. urmată imediat de chema- 

vea părților la înfăţişare. O petiţiune neurmată de citaţiuni, nu operă 

întreruperea civilă a prescripțiunii (art. 1865 cod. civ.). O instanță 

suspensă nu se 'pâte reincepe de cât după o nouă cerere ce se va iace 

şi după nouă citaţiuni (art. 250 pr. civ., alin. 1). a - 

Sa hotărât, în consequenţă, că 0 oposiţiune la urmărire care nu 

este însoţită de plata taxei pentru citaţiuni, este a se considera ca nea- 

venită. De ce insă. nu sa tras din acestă idee tote consequenţele cari: 

decurg cu necesitate dintriinsa ? De ce nu s'a hotărât că şi procedura în 

casaţiune” nu se pâte considera ca începută de cât din momentul când 

se îace cererea în casare și se plătesce iaxa pentru a se putea îace 

"imedia! citaţiuni ?. De ce a decis Curtea supremă consullis classibus că 

procedura în casaţiune e regulat introdusă prin cererea în casare nein- 

soțită de plata taxei pentru citaţiuni şi că neplata -taxei nu este de cât 

o neglijență care pâte motiva cel mult perimarea, instanţei 2)? Dacă este 

adevărat că prima instanţă: nu se pote privi ca începută când nu sait 

făcut citaţiuni, apoi e evident că atât legea cât şi consequența logică ne 

silesce să admitem că nici instanța în apel saii procedura în casațiune 

nu se pâte introduce îără. citaţiuni (art. 333 pr. Civ, art, 43 comb. cu 

art. 50 legea 'organică a Curţii de casaţiune). ERE 

O cerere de a se reîncepe judecata, neînsoţită de plata taxei pentru 

„citaţiuai, se pâte considera dânsa ca un act de procedură, adică ca un 

act întrerupliv de peremţiune sai. ca punct de plecare al termenului 

în sensul art. 257. proc. civilă ? Curtea de casaţiune a deslegat acestă 

cestiune în sens divers. Punctul de plecare al termenului peremţiunii nu 

este, o recun6scem, după legea n6stră, suspensiunea; şi dar nu se pâte 

dice că. singurul act prin care se pote. intrerupe termenul perempţiunii 

este reînceperea judecății prin citaţiuni. Dar este mai presus de ori-ce | 

îndoială că, când o parle susține că a, întrerupt termenul perempţiuni 

prin o cerere-de reîncepere a judecăţei, care este un act de procedur 

" Întreruptivă de perempţiune, susținerea ei nu se va putea recunâsce ca 

1) Faustin Hâlic, op. cil. IX, $ 135, No. IL e 

2) Cas. Rom, secţiunt-unite din 22 Martie 1819, .
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întemeiată, dacă cererea ma fost însoţită de taxa pentru citaţiuni. 0 

cerere care nu pune pe preşedinte în posiţiune de a chema părţile îndată 

la întăţișare, nu este un act de procedură, de re-ce legea declară expres 

că instanța nu. se pâte reîncepe” de cât după 0' nouă cerere ce se ta 

îace şi după noui citaţiuni (art. 256 proc. civilă, al. 1). Incheierea care 

amână cercetarea causei pe motiv că nu saii făcut citaţiuni, nu se pol3 

considera nici dânsa ca un act de. procedură, căci o asemenea. incheiere 

coprinde numai constatarea că lipsesce ori-ce act regulat de procedură 

pentru chiemarea părţilor la înfățișare 1). E 
4 _ , E . it . 

„IV. Când un legatar universal a fost însărcinat să conserie. 
şi să vemilă, după mortea sa, allei persone un îmobil, cul: profilă 

„ caducilalea acestei dispozițiună viţiate ' de . subsliluțiune : legatarului 
- universal sait moștenitorilor. legitimă ?. | 

Curtea de casaţiune, secţ. I, prin decisiunea ei din 30 Octombrie 188|, 
dată în alacerea Victor Stârcea și Elena Pogor, răspunde: moştenito- 
rilor legitimi. . Me Aa E 
. D-l Gr, G. Păucescu, care a pledat în_ acest proces, susține teza 
“opusă 2). . 

La prima vedere, dice d-sa, soluţiunea ce combatem pare cea mai 
drâptă, și numai după lungi meditaţiuni ajunge cine-va la convincţiunea 
că acea soluţiune r&stârnă principiile adevărate. 

_La prima vedere! <M$liez vous de la premicre impression, c'est la 
bonne !» Demolombe a ajuns, după lungi meditaţiuni, la convincţiunea că 
acea soluţiune restârnă principiile pretinse adevărate, numai, precum se 
scie, după stăruința unei persâne, care la plătit ca săi dea o consulta- 
țiune în acest sens. Trebue să deosebim limbagiul avocatului de acela 
al omului de sciinţă. Teiste sunt variaţiunile jurisprudenţei, triste sunt 
însă şi inconsequenţele 6menilor de sciinţă. Lucrul se vede şi la noi. Cunosc 
un ilustru, profesor, care, prins de şcolarul săti cu ocaua. mică, de incon- 
sequenţă, a r&mas acoperit de rușine : honteuz comme un renard gitune 
poule aurail pris. - 

Care : este argumentul pe care Demolombe îşi râzemă părerea sa? 

Argumentul săi este că legatarul universal însărcinat a conserva şi a 
remite un obiect particular al succesiunii, posedă două titluri distincte: 
un titlu universal şi un titiu particular. Titlul săi particular este. nul ca 
infectat de substituţiune ? Legatarul universal pierde atunci lucrul substi- 
tuit ca legatar particular şi "1 dobândesce în temeiul titlului săă universal 
(art. SSS cod. civil). _ i ” - 

victArăret Guri de casține din 30 Otombre 1981, dna în acer 
entru da CU. a Pogor, respunde că acestă dinstincţiune nu are 

pen însa nici textul legii, de 6re-ce art. 803 cod. civil, cure pronunţă 
nulitatea disposiţiunii cu sarcina de a conserva și a remite chiar în 
privirea eredelui numit, adică legatarului universal, nu deosibesce dacă 

  

1) Decis. Cas., Rom. sec , II, din 16 Octomb - b A. Alexianu, a nesocotit seci prizicipil. Siomre 1881 în afacerea C. Boereseu 3 ăi 2) Vedi Dreptul No, 88, din 29 Noembre 1881. 
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legatarul universal este însărcinat a conserva şi a remite însăşi univer- 

salitatea bunurilor sai numai un obiect particular al.succesiunii, nici 

principiile de rațiune, fiind: din contră constant că ciausa, care reguleză 

drepturile legatarului universal asupra vre-unui obiect „particular al ere- 

dităţii, departe de a constitui un titlu particular pentru legatarul universal, 

nu este de cât o regulare particulară a unei consequenţe a titlului săi 

universal, care singur "| investesce atât cu legatul eredității ca atare, 

cât şi cu legatul fie-cărui obiect coprins în ereditate. 

Cari sunt cuvintele pe cari se întemeiază critica acestei hotărâri, - 

întreprinsă de d-l Gr. G. P&ucescu 2 Se dice că, precum nu se pâte susține 

că art. S03 a declarat donaţiunea nulă in privinţa legatarului universal şi 

în privința legatarului particular, precum nu se pâte susţine că art. 805 

declară nul legatul universal în privinţa donatarului şi în privinţa legata- 

rului particular, tot aşa nu se pâte “susţine că art. 803 declară legatul 

parlicular nul în privința donatarului şi: în privinţa legataruluă universal. 

Curios lucru! Cine au susţinut vre-odată că legatul particular 

vițiat de substituţiune, este nul şi în privinţa legatarului universal? 'Lesa 

nstră nu este acâsta. Tesa nâstră este că disposiţiunea, prin care lega- 

tarul universal este însărcinat a conserva şi a remite un obiect parti- 

cular al eredității, nu constitue pentru dânsul un legat particular, și este 

numai regularea particulară a unei consecquențe a titlului sci universal, 

care singur "1 învestesce atât cu legatul eredității ca atare, cât și cu 

legatul fie-cărui obiect coprins în ereditate. 

Dar se mai pretinde că legatarul universal însărcinat a conserva și. 

a remite un obiect particular al succesiunii, are două titluri distincte : . 

un titlu universal şi un titlu particular. | e .. 

Ca să punem în evidenţă acestă: idee, continuă eminentul autor al 

critice. hotărârei de mai sus, să r&sturnăm ipotesa în care_au raţionat 

Curțile, să presupunem că Jegatarul universal a îost însărcinat să conserve 

şi să remită universalitatea păstrând pentru sine un obiect particular ce 

face parte din acestă universalitate. In. acestă ipotesă, legatul universal 

este viţiat de substituţiune fideicomisară şi. prin. urmare nul, și legatul 

parlicular este curat și simplu, prin urmare valabil. 

Contradicătorul nostru cade, precum vedem, încâ-.0 dată în coniu- 

siunea care-am întelnit'o de mai multe ori în cursul argumentaţiunii sale. 

Aceea ce'l încurcă continuii în critica ca a întreprins, este credința ce o 

are că clausa, care regulâză dreptul legatarului universal asupra Yvre-unui 

obiect particular al succesiunii, constitue pentru densul un legat parti- 

cular, şi nu este numai regularei parliculară a unei consequenie natu 

ale titlului săi universal, care singur "1 învestesce atât cu jegatul eredi- 

tăţii ca atare cât şi cu legatul fie-cărui obiect coprins in ereditate. Ei 
2 

bine !. acâstă credinţă oferă tote simptomâle caracteristice ale unei eresii 

de drept. Legatarul universal nu pâte poseda cu două titluri deosebite: 

ca legatar universal şi ca legatar particular.. Titlul universal i dă înves- 

titură pentru tot şi pentru îie-care obiect coprins ln universalitate. 

M6 opresc. Antagonistul nosru e un legist distins şi auster; discu- . 

i € ați virsi ijă' si neconcludentă. 

țiunea însă ce a susţinut e cu desăvîrşire sterilă $ u _ 

Toby, în loe A piardă aşa de multe cuvinte ca so răstorne, ar Îi 

şuerat un Lillebullero.  -. i _: 

- Ă 7
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- V. Judecătorii sunt ei datori să procedeze la verificarea de 
scripluri cu jormele rigurdse prescrise de procedură, când un al 
presentat şi. folositor pentru: hotărârea causei, se află în una din 
împrejurările arătaie. în art. 162 pr. civilă 2 Verificarea de scripturi 

se pole cere şi înaintea Curţii de casațiune ? 

]. Verificarea este obligatorie când actul presentat în audiență se 
află în una: din împregiurările arătate în art. 162 pr. civilă. Judecători 
nu se pot dispensa de a face verificarea actului litigios, fie prin propriile 
lor lumini, de 6re-ce sunt imbrăcaţi cu o putere suverană de apreciare, 
îie prin aplicarea formelor prescrise de procedură. Acâsta resultă. din 
însăși natura lucrurilor, lăsând a dice că art. 1178 cod. civil coprinde o 
disposițiune împerativă. | i 
| Unii pretind însă că şi modul de verilicare organisat de art. 163 
urm. procedura civilă, e obligator. Ac6sta nu: este exact. Judecătorul nu 
e dator să aplice procedura lungă şi complicată a verificării când găsesce 
alte elemente îndestulătâre pentru a decide îndată causu, de exemplu 
când existând 'un început de dovadă, se invâcă circumstanţe grave, 

precise și ' concordante care nu lasă nici o îndoială asupra  veracităţii 
actului 1). i | 
„Partea, carea exhibat actul, pâte fără îndoială să stabilescă: imediat 

sinceritatea lui, deterind părţii contestatâre jurămintul litisdicisoriii asupra 
acestui punct. De,ce să nu îi fie permis: să dovedâscă seriositatea actului 

„îmedial şi prin afte elemente îndestulătâre de dovedire, care o ar pune 
in Stare să scape de învăluirile de procedură ce ar putea să. resulte din 
o verificare fără stirșit 22), E 

In resumat: - 
„Verilicarea este obligatorie. Tăcerea părţilor nu. dispensă pe jude- 

cători de a veritica înscrisul nerecunoscut, - 
Modul de veritieare însă e facultativ. Judecătorul nu este obligat 

a întrebuința modul de verificare organisat de procedură, de cât numai 
când va găsi că dânsul este singurul mijloc de a descoperi adevărul. 

Jurisprudenţa Curţii de casaţiune este fixată in acest sens. 
2. Verificarea 'de scripturi se pote cere și dinaintea Curţii de cusaţiune. | | a o - 

„În casaţiune nu pte să fie vorba naturalmente de cât de un act 
autentic atacat ca îals, de la care. atârnă soluţiunea  diierendului în 
casaţiune. | - Ş _ 

Actele cari aii servit de temeiii hotarârii: instanţei de fond, fie ca aceste acte constătaii lapte saii convernţiuni, nu mai pot da loc la veri- care de scripturi, după pronunțarea hotărârii definitive. -- 4 „Veriticarea de Scripturi nu se pote cere dinaintea Curţii supreme 
e cât când, îie hotărârea în recurs, fie procesul-verbal de audiență în „ materie criminală, fie citaţiunile părţilor în casaţiune, se 'atacă ca false. 

— 
Ei . . . . - 

oa D) Cas. fe. din 1 Maiit 1872; Aubry et Rau, Droit ci ipais, VII. $ 736 text şi nota.94;L, A Of ai Auory et Bau, Droit civl francais, VIL, Ş 70 
franţais, XIX, No eaubiore, Obligations, art, 1324, No. 10; Laurent, Droit citi! 

rărea KA Ca mpar. Bellot, proced. civ. du Canton de Genăve, edit. 1], p. 207, holă-
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Pentru acest sfirşit nu este trebuință de o înscriere în juls. Legea 

nâstră nu cun6sce distingerea "consacrată de procedura iranceză între 

„verificarea de scripturi şi falsul incident - câvil. Legiuitorul nostru s'a - 

pătruns de adevărul că înscrierea în fals este o formalitate de prisos. 

Care să fie scopul acestei înscrieri ? De a indica că presumpţiunea legală 

este în îavârea actului autentic ? Acest principii este netăgăduit şi înre- 

gistrarea' lui prin înscrierea în fals n'ar îi de cât o superfluitate 1). 

Curtea de casaţiune.p6te, după împregiurări, să ac6rde sai să retuse. 

verificarea. de scripturi. Dacă sinceritatea actului argat de îals'resultă cu - 

evidență din împregiurările cause, Curtea pote “să respingă imediat . 

cererea de verificare de scripturi. - - 

In cas când se încuviinţeză cererea, unde va trebui să se îacă 

verilicarea ? -. ! 

Curtea de casaţiune va trămite incidentul dinaintea tribunalului 

Grdinar. Densa nu e în drept a îace vre-o instrucţiune, afară numai dacă - 

legea o însărcineză expres cu iacerea unei instrucţiuni particulare 2). 

VI. Cel dal treilea urmărit este el în drept, în cas de contestare 

a declarațiuniă țăculă de dânsul, să câră să fie trămis înainlea jude- 

cătorului săă (art. 403 proc. civilă)? a 

- Cel d'al treilea urmărit, dispune art. 571 francez, va face declara- 

țiunea sa şi o va afirma la grelă. Să | E 

Lucrul se petrece în secretul grefei, şi nu în. audienţă publică, 

Grefierul are un rol pasiv. Cel d'al treilea urmărit, citat înaintea tribu- 

nalului care trebue să cunâscă de poprire, e liber, dacă declaraţiunea sa 

e contestată, a cere să îie trimis înaintea judecătorului stii (art. 570 îr.). 

Legiuitorul nostru a ales un alt mod de a procede. Preşedintele 

tribunalului e dator, după art. 459 proc. civilă; să adreseze celui d'al 

treilea, în audienţă publică, întrebări de natură ai înlesni justilicarea, 

dacă el e de bună credinţă, saii de al coniunda, dacă el sar incerca a 

înşela justiţia. , CI 

"Cel d'al treilea urmărit va veni, diceţi înaintea judecății prin procu- 

rator (art. 459 proced.. civilă). - Preşedintele va adresa interpelările sale 

unul automat de cauciuc. Așa este. Tribunalul însă nu va îi desarmat 

lață cu asemenea stratageme. Judecătorii, de oficii, sai după stăruința 

- părţilor, sunt în drept a ordona înfățișarea: în pers6nă a celui dal treilea, 

„spre al supune la interogatorii sai la jurămîntul judiciar. | | 

Nimic nu se opune, observă d-l Bellot, la aceea că părţile să ceră 

sai la aceea ca judecătorii să ordone de oficii înfăţişarea celui d al treilea 

„urmărit în persână, pentru-câ să fie interogat personalmente sait să fie 

supus la jurămintul judiciar 3), , “ | | , 

“Tribunalul, care a ordonat poprirea; pte să supue pe cel dal treilea 

urmărit la interogatorii şi eventual. la 'jurămintul judiciar | Ce însemn6ză 

i 1) Bellot op. et loc cit., pag, 21. - - Aa 

2) Chaubeaai-Carră, proc. civile, t. Il, quest. 893 bis. i 188 

- 3) Bellot, Proced. civile du Canton de Genâve, edit. Îl, pag. î%*: -
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acâsta, dacă nu 'că tribunalul, care: cunâsce de urmărire, tot el va 

cun6sce şi de contestările incidente relative la declararea facută de cel 

d'al treilea ? A e îi 
Punctul de vedere, de la care a plecat legiuitorul nostru, a fost, 

precum vedem, că străgănirile ce însoțesc judecata separală a două 

contestaţiuni având: acelaș isvor, presintă inconvenientele cele mai grave, 

- cari -trebuesc înlăturate și în domeniul atribuit tribunalelor de excepțiune. 

Regula că tribunalele pot să reţie cun6scerea incidentelor ce se ridică în 

instanța pendentă înaintea lor (art. 327 proced. civilă şi arg. din acest 

articol), regulă a. căreia origine unii o caută în dreptul roman 1), alţii în 
doctrina glosatorilor 2), nu suteră, în sistemul legii n6stre, nici o excepţiune. 
Incidentul are de efect de a proroga competența (ejfeclus prorogalionis 
fori). Competența ratione persone, dice Chauveau, nefiind .de ordine 
publică, cedeză uşor trebuinţei 'saii avantagiului de a juce să se judece 
de o dată două contestaţiuni cari aii acelaşi isvor, Nu este însă tot aș 
în privința competenţei ratione materie 5)... 

Unii susţin însă că cel dal treilea urmărit pâte să câră şi după 
legea n6stră să fie trămis înaintea judecătorului săi în cas de contestare 
a declaraţiunii sale, iundând susţinerea lor.pe -vorba legii: «se va proceda 
conform regulelor ordinare» (ârt. 463 proced. civilă). Regulele ordinare, 
la cari să referă legea, pretind susţiitorii acestei păreri, sunt regulele 
ordinare de competență. . Da 

_ Ca să punem în evidenţă netemeinicia acestei argumentări, nu avem . 
de cât să relevăm că art. 463 cit. a statuat să se urmeze coniorm regulelor: 

ordinare, nu nuimai în cas de contestare asupra declaraţiunii făcută de 
cel d'al treilea,.dar şi în cas de 'contestare asupra cererii în validilale, 
“precum şi în cas de contestare între credilorii ce urmăresc sai între 

ă , I » . a . 
„eă şi debilor. Legea n'a avut prin urmare în vedere regulele ordinare de 
compelență, căci, în ce privesce contestarea care are de obiect distri- 

buirea sumei poprile (contestare între creditorii ce urmăresc), sai 
contestarea relativă la cuantul și la natura creanţelor creditorilor (conte- 
stare între creditori şi debitor), cum am putea să susţinem că legiuitorul 
a prescris să se. aplice regulele ordinare de competenţă, de 6re-ce s'a 
decis din “contră printr'o lege specială (art. 465 comb. cu art. 451 și 
452 proced. civilă) că 'tribunalul *competent să statueze în usemenea 
circumstanţe, este tribunalul care a decretat poprirea? - . 

Părerea ce. combatem, iundându-se pe cuvintele: «se va procede 
conlorm regulelor ordinare», întrebuințâză adevărul căutând o armă 

  

1) Cujas s'a încercat să deri ) g i xtele înv sunt, între attele, 'Novella. 96, cap. 2, se păr cguă VII gel oma Textele însoea 
acestă 2) Părerea cea mal acreditală este că, Accursius a lost cel dintât care a stabilit 
ace (ă rep 0 regulă de drept, precum vedem, orl-cât ar fi ea de simplă, nu sexnasce 
taie meeu tivaţi al lut Stan sai Bran, ci are trebuință, ca să se nască, de medi- 
tațiua le la ori6se ale Gmenilor de sciinţă. M'am urcat până la glosatori, ca să pun în reliei ai st a evăr care 'mi pare forte important. De altminteri, sunt şi ei de părere 

al bine să avem o uncie de minte proprie de cât un car de minte împrumutată. 
Nimic nu este mal ridi i ridicul de cât a se cita d tort i istalori . „Ci ct & travers pe Phistatorius, Som- 
nolentius, Mlonopolus, cum dice umoristul englez. - - SP iai | ) 

3) Chauveau-Carre, op. cit, IM, quest. 1965 ter,
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care să întâree în contra ei. Legea care spune: «se va procede contorm 

regulelor ordinare», presupune, după sensul gramatical indubitabil ce pre- 

sintă acestă expresiune, că cestiunea competenţei tribunalelor nu mai 

este în discuţiune, şi nu rămâne de cât a se regula procedura. ce trebue 

să se urmeze înaintea tribunalului presupus competent, statuându-se. că 

dînsul va avea să procedeze coniorm regulelor ordinare, recurgând la 

„_t6te speciele de proceduri probătore : interogatorii, jurămint, etc. <Art. 

419 (463 rom.), observă Bellot, decide ca contestările să fie judecate în 

chipul prescris pentru ori-ce altă cerere. Ast-iel, dacă declaraţiunea celui 

d'al treilea urmărit Sar întâmpla să fie atacată, tribunalul va putea să 

“recurgă la t6te speciele de proceduri probătâre a cărora întrebuințare 

“i-a încredinţat'o legiuitorul: interogatorii, jurămînt, anchetă»1). | 

Legea, aşa înţel6să, nu îniăţişeză o armonie periectă. Ori-ce altă 

explicaţiune, ce ne-am încerca să dăm legii, ar rupe acestă armonie. Ce . 

pote să îie în adevăr mai contradicător de cât de a admite de o parte 

că tribunalul care a ordonat poprirea pote să supue pe cel d'al treilea . 

la interogatorii şi.chiar şi la jurămintul judiciar, şi de a pretinde de 

altă parte că acest tribuna! nu e competent de a pronunţa: oracolul pe. 

„care Pa pregătit interogatoriul sai jurămiîntul judiciar ! Cum! Tribunalul, 

care & competent să recurgă la o procedură probătâre & propos de o 

contestare, să nu îie tot el competent a decide acestă contestare ? Inte- 

rogatoriul sait cercetarea cu martori de futuro nu sunt admisibile în 

“dreptul nostru 2). : : _ a o 

Hotărârea Curţii supreme, secţiunea Î, cu No. 418, din 13 Decembre 

1880, a dat soluţiunii ce venim a presenta o sancţiune formală. Având în 

vedere, dice Curtea, că art. 463 proc. civilă nu dispune că cel dial treilea 

urmărit, a căruia declaraţiune: a îost contestată, are dreptul a cere să îie 

trimis înaintea judecătorilor săi ; că, din contră, din combinaţiunea acestui 

articol cu articolele cari "1 preced şi cu acelea cari '] urmeză, -articole 

cari tâte .aii de obiect a determina atribuţiunile tribunaluluă prin care 

se face poprirea, reese clar că articolul citat, întrebuințând expresiunea 

«sa va procede contorm regulelor ordinare», a înţeles că însuşi tribu- 

nalul prin care se [ace poprirea. va procede coniorm regulelor ordi- 

nare ; că, aşa fiind, expresiunea se ta procede conform regulelor ordinare 

nu însemneză alta de cât că însuși tribunalul prin care.se face proprirea 

va recurge la t6te speciile de procedură probătdre, a căror întrebuințare 

“1-a fost încredinţată de legiuitor : interogatorii, jurămint, cercetare în 

faţa locului, şi, de altă parte, că termenele de apel și de recurs în contra 

hotărârilor date asupra contestaţiunilor menţionate in art. 463 proced. 

civilă sunt cele ordinare». 

1) Beltot, op. cit, edit. II, pag. 440 Deh OD: arte, Procud. “oile, t. IL, quest, 999 şi 992, şi t. III, guest. 

il57 bis, . Ă
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VII. Art. 284 proced. civilă. Când o parle, a căreia înfățișare 
personală a fosi de mat multe oră ordonată, nu se înfățişeză şi nu 
justifică o împiedicare legilimă, este loc de a se ţine faplele de măr-. 
turisile [aţă cu dânsa şi când dânsa ar veni să ofere tardivmente 

„în apel acestă înfățișare? 

„O parte cere să se ordone înfățișarea în personă a celei-lalte părți, 
ca să o supue la interogatoriii. Judecata încuviințeză cererea. Partea 
chemată însă, fără a justifica, piedica legitimă, nu vine la interogatorii, și 
judecătorii, făcând us de facultatea ce le dă art. 234 proced. civilă, con- 
sideră faptul ca mărturisit în contra sa. a 

Făcându-se apoi apel, judecătorii Curţii fi-vor ei datori să admită 
interogatoriul oierit tardivmente în apel, sai avea-vor ei lacultatea a 
decide că sentinţa apelată a făcut o. justă aplicare a an. 234. proced. 
civilă, de 6re-ce apelantul n'a justificat de cea refuzat de a se supune cita- 
țiunii ce *i s'a făcut la tribunalul de. prima instanţă ca să se înfăţişeze 
în pers6nă dinaintea lui? a | 

„„__ Apelul, pretind unii, având un elect devoluliv şi judecătorii apelului 
fiind în consecinţă în drept a recurge “la idle procedurele probătâre, 
intocmai ca judecătorii .inieriori, cade sub bunul simţ că, ori-care ar îi 
fost sârta ce a avut o procedură probătâre la tribunalul de prima instanţă, 
lucrurile pot lua totuşi o altă faţă în apel!). . , 

Argumentul împușcă peste ţintă, pârtă & fauz. Ce are a îace în- 
adevăr efectul devolutiv al apelului cu cestiunea care ne preocupă ? Dacă 
este adevărat că în apel causa se reîncepe ab înlegro, nu este mai puțin adevărat că. 0 mărturisire făcută de 'o parte împricinată. la tribunalul 
de prima instanţă, nu pâte îi revocată în apel, afară numai dacă Sar 
dovedi că a fost făcută din erâre de fapt (art. 1206, alin.72, cod. civil). 

- Intrebarea dar este : Nevenirea părţii la tribunalul de prima instanţă 
spre a îi interogată, după ce dânsa a iost de mai multe ori .deșteptată 
să se îniăţişeze în pers6nă, constitue acestă nevenire calculată, obstinată, 
un fapt concludent din care resultă o renunțare la apărare? 

„Apelantul va oferi în zadar în apel îniăţișarea sa personală care a 
„Teiusat'o .la tribunalul. de prima instanţă, dacă împregiurările cari ai 
incongiurat relusul săii vor fi de natură a persuada pe judecătorii ape- 
lului că el a renunţat la apărarea sa, adică a făcut o mărturisire tacită 
pe care nu o mai pâte revoca. a Curtea din Geneva a decis, prin hotărârea-sa din 27. August 18322) că “motivul dat de A, pentru a scusa refusul săi de a obtempera 
a, cele trei înfăţişeri personale Ordonate in prima instatanță, este des- minţit prin natura: şi textul conelusiunilor luate de părţi...; că nu există nici un motiv de a se ordona în apel infăţișarea personală : că tribunalul 2 Prima instanță a făcut o justă aplicare-a art. 167 cod. de procedură (art. 234 proced. rom.) ţinând de mărturisite faptele: asupra cărora reclamantul a ceruţ intăţi i i j i i şarea personală: a lui X, și că sentinţa tribu- nalului este îundată în Iapt- și în drepte, ae 
——— N + . - , - .- | . , 1) Decis. Cas. rom,, secţiunea 1, din 2 Mai 1880, în afacerea Filiti-Naum. No. 592) V. Bellot, Procâd, civile du Canton de Gentee, edit. II, pag. 147, hotărârea . Comp, Chauveau-Carre, Proced. civile, t. III, quest, 1930,
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VIII. Posesiunea Anala şi cu titlu de proprielar. Efectul jude- 

căţei posesorie. | - - 

Posesiunea, pe care o ocrotese acțiunile posesorii, organisate de 

art. 56 alin. 2, al legii judecătoriilor- comunale şi de ocâle din 3 Martie 

1879, nu este şi nu pâte să fie de cât posesiunea de curend pierdută 

(possessorium summariissimum), căci daca sar admite: 1) că ori-cine 

a posedat vre-odată pote, în temeiul acestei posesiuni, să pornâscă o 

acţiune posesorie în contra ori-cărui posesor. posterior, care nu pâte dovedi 

că are un titlu, saă-că a posedat înaintea -reclamantului, saii că acesta 

de pe urmă a înstrăinat lucrul; 2)-că acela care a pierdut posesiunea 

fără voia sa, pâte să pornescă o acţiune poşesorie şi să combată titlul 

de proprietate al unui posesor posterior (possessorium 'ordinarium), 

cererea delerită judecătorului de plasă n'ar mai îi atunci o cerere posesorie, 

ci'o vindicațiune!). . ! 

4 

Legile Prusiei lasă la apreciarea judecătorilor să decidă, în [ie-care 

“cas particular, dacă, turburarea posesiunii invocată de reclamant sa 

întemplat saii nu de curând. . 

Legea n6stră, conglăsuitâre în acest punct cu legea iranceză, cere, 

pentru admiterea exerciţiului acţiunilor posesorii, o 'posesiune ca acea 

care se cere pentru a prescrie, adică 0 posesiune nec vi, nec clam, nec: 

precario ab adversario (art. 1847 cod. civil). în curs de un an (art. 

1864 cod. civil, alin. 1). a „i 

Aceste regule se. aplică tutulor acţiunilor posesorii, ori-care ar Îi 

denumirea lor: complainte, aclio spolii (reintegrande), saii opris novi 

nuntialio (d&nonciation de nouvel cuvre)2). | 

Posesiunea reclamantului în posesorii trebue să lie o posesiune cu 

titlu de proprietar. Posesor animo domini al unui tărâm, nu este numai 

acela care Pa cumpărat și plătit, ci și acela care la usurpat, adică acela 

care, ştiind bine că nu e. proprietar, înţelege al poseda .ca și când ar îi 

proprietar. i ! E a A 

“Posesorul se schimbă în petitoriii de câte ori reclamantul - îşi 

întemeiază 'pretenţiunea sa nu pe faptul posesiunii, ci pe un titlu de 

proprietate  (reivindicatio); sau pe ideia unui drept mai bun şi mai 

probabil de cât acela al părţii adverse (actio Publiciana,) 0 DIR 

Acela însă, în contra căruia sa îndreptat o acţiune posesorie (pâritul), 

nu pâte să scape de consecinţele acestei acţiuni producând în apărarea 

sa un titlu de proprietate. : A: o 

In acest sens şi cu acestă limitaţiune, trebue să înţelegem art. 56, 

legea citată în coprindere: «Dacă se va contesta. vre uneia din părți 

însuși dreptul de proprietate sai titlul constitutiv al servituţii judecă- 

“torul de ocol nu va statua de cât asupra cestiuni de posesiune». (Comp. 

$ 450 codul Callimach).. . A e i a i 
De altminteri e. evident că judecătorii posesorului. sunt în drept 

1) Comp. Windescheid, Pandecter, 1,.$ 162, teat şi nota 5 şi 1], şi Savigny, 

_Recht des Besitzes, Ş 36. 
-2) Aubry et: Rau, Cours da Droit civil francais, TI, $ 186, No. 2.. 

3) Aubry et Rau, op. cit, Il, $ 219, text şi nota 1. .
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să consulteze titlurile respectivmente produse de părţi și să examineze 
fondul dreptului, îie, pentru.a stabili precaritatea posesiunii alegate, île 
pentru a constata că tărâmul litigios este o dependenţă a drumului public 
şi nu pâte să fie materia unei acţiuni posesorii, saii pentru a decide 
cestiuni de juncţiune (art. 1860 cod. civil), de transmisiune sai de inter- 
venţiune de posesiune 1). Acest drept de apreciare, restrins în limitele 
ce venim a indica, aparţine judecătorului de plasă și în casul când titlu- 
rile produse de părţi sar întâmpla să fie contestate?). . - 

Electele de căpetenie ale judecății posesorie sunt: 1) de a atribui 
reclamantului care a obţinut câștig de causă folosinţa imobilului litigios; 
2) de a exercita o influență asupra sârtei petitoriului 3) 

Ia In cas de denunţare a unei zidiri noui (operis novi nuulialio), 
judecătorul de plasă trebue el'să se mărginâscă a ordona suspensiunea 
„Aucrărilor saii trebue el să ordone distrugerea lor? . i 

<A retusa judecătorului de pace, dice Bioche, dreptul de a ordona 
-demoliţiunea lucrărilor deja executate, ar îi; în contra voinţei legii, a obliga 
pe posesorul turburat în posesiunea .sa în urmarea acestor lucrări, a 

„apuca din câpul locului calea petitoriului +)». 

“IX. Disjucţiunea. instanțelor, DD 

Pronunţarea juncţiunii proceselor conexe pendente la aceiaşi instanţă 
„Şi facultatea tribunalelor de a revoca juncţiunea ordonată sati de a pronunţa 
disjuncţiunea, sunt puteri necesare fără de cari judecătorul nu pâte să 
ajungă la cun6scerea adevărului şi să pue.afacerea în stare de a fi judecată. 

Legea germană ($$ 138 şi 141), a conterit tribunalelor expres puterile 
în: cestiune,. - ! ÎN | 

Legiuitorul nostru vorbesce de juncţiunea şi de disjuncţiunea instan- 
țelor.în art. 113 şi 114 proe. civilă (184 Ir. şi 70 genev.). 

Disposiţiunile coprinse în aceste articole nu sunt limitative. Tribu- 
nalele sunt în drept a ordona juneţiunea în tote casurile când o cerere 
conexă cu o altă cerere iormată de mai ?nainte este pendentă dinaintea 

„aceluiași tribunal 5). - E | E Sa 
____ ȘI dacă se recunbsce tribunalelor dreptul de a pronunța juncţiunea 

: în limitele indicate, e evident că nu li se pâte refusa drepiul de-a revoca, 
dacă cere casul, încheerea care: a ordonat juncţiunea (arg. art. 160 
proced. civilă.). | 7 

  

1) Posesiunea civilă . pâte să aparţie unul al treilea, care are dreptul de a lua parte „la desbatere pe calea întervențiunii. De exemplu, cumpărătorul unul tărem 
intervine în instanța dintre viîndător, care conservă folosinţa imobilul până la predare 
ŞI un al treilea care ar fi săvirşit usurpaţiuni. - N ” 2) AL. Bioche, Juges 'de paix, 1, No. 1203, - i „„3) Senţinţa im posesorii conferă părţei care a obținut'o rolul de pâzit în instanța ulteridră de revendicare. Acâstă prejudecată se pote însă combate în petitoriă prin :simple presumpţiuni. Bioche, op. ct loc. cit., No. 1036.. ” . | ; 4) Bioche, lop. et loc Cit, No. 87. Relevăm însă că o decisiune recentă a Curţii 
n6stre supreme a decis cestiunea în sens contrariă. Ă 5) Chauveau-Carre, Proced,. civile,. |], quest. 731, pag. 193.
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X. Art. 141 şi 142 proced. civilă. 

Dacă sunt mai mulți litisconsorți, cheltuelile se împărţesc între dânşii 

după capete (pro numero succumbentium), sai după interesul ce fie-care 

are în contestaţiune: (pro modo emolumnenti), art. 140 proced. civilă. 

Dacă însă acești litisconsorţi vor îi condemnaţi pentru causă de 

violență de fraudă, saă de obligațiune solidară, cheltuelle vor îi pronun- 

țate asupra lor solidar art. 141 proced. civilă». , 

Obligaţiunea de a plăti cheltuelele de judecată este o obligaţiune: 

procesuală, care este basată nu pe obligaţiunea generală de a repara o 

pagubă causată fără drept (art. 998 cod. civil), ci pe faptul sucumbaărit 

în proces !). ! Si o 

„.Obligaţiunea de a plăti cheltuelile de judecată solidar în ceasurile 

prevădute de art. 142 proced. civilă, nu este îundată numai pe principiul 

că accesoriul trebue să fie de aceiaşi natură ca principalul, căci art, 142 

proced. -civilă nu se mărginesce a dispune că cheltuelele vor îi pronunțate 

solidar dacă mai multe părţi vor îi condamnate pentru causă de obli- 

gațiune solidară, ci mai adaogă : pentru causă de violență, de fraudă. 

Obligaţiunea părţilor condamnate pentru 'causă de violenţă sati de 

îraudă de a plăti cheltuelile de instanţă” solidar, este întemeiată pe prin- 

cipiul pedepseă procesuale (pona temere Jtigantium) 2). 

Părţile se condamnă în aceste ipotese de a plăti cheltuelele solidare, 

- fără deosebire de a comis fie-care - separat irauda saii violența ce li se . 

impută, sai de stati concertat intre dânsele ca să săvirşescă irauda sail - 

violenţa. IEI - " - - - 

'Painuirea este o intracţiune particulară (art.-53 cod, penal). 'Tăinui- 

torul nu e complicele îurului. Puțin importă. “Tăâinuitorul și furul, con- 

damnaţi pentru tăinuire şi furt, așa dar . pentru fapte comise cu dol. . 

(fraudă), sunt ţinuţi să plătescă cheltuelele de instanță solidar (arg. art. 

36 cod. penal, comb. cu art. l4l proc. civilă.— Comp. art..53 cod. penal îr.)- 

-X1. Era aplicabilă şi sub codul Caragea regula coprinsă în. 

art. 1873 cod. civil, că întreruptiunea civilă a prescripţiunii făcută în. 

contra debilorulul principal are ejecte şi în contra cauțiunii? 

 Intrerupţiunea preseripțiunii în contra datoriei principale avea, în 

dreptul roman, efecte şi în contra cauţiuni d). o 

Obligaţiunea cauţiunii - era, în raport ca obligaţiunea principală, o 

obligaţiune correală._accesorie. (solidară). ——— , 

Justinian a hotărât, că intrerupţiunea făcută în contra unui din mai - 

mulţi creditori sait în contră unuia din mai mulți debitori să aibă putere 

ca intrerupţiune pentru tote acţiunile cari ar isvori din acestă obligaţiune 

correală şi să oprescă cursul prescripţiunii din tote părţile (L. 5 cod 

8, 404). | . - 

i 95 proced. germană şi proectul proced. belgiane. a _ 

2 Corp. 8 ST (et 103) pronunță solidaritatea cheltuelelor de judecată 

ca pedtsă procesuală. 
| , PRE . 

3) IVindscheid. Pandecten, II, $ 411, text şi nota 14. 
_ 

E pi Sue “Ouligationenreclt, $ 19, text şi nota 10, şi System des Rom. . 

Rechis, V, $ 242, nota 1... Ia e a , | 
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In dreptul vechiii francez era controversă asupra acestui punct. 
Pothier a înclinat către părerea, care-a căpătat pe urmă 0 consa- 

crare expresă în art.'1250 irancez (art. 1873 cod. civil român), că în- 
trerupţiunea civilă a prescripţiunii facută în contra debitorului principal, 
are elect şi în contra cauţiunii. A e Ea 

Ac6stă soluţiune nu este cea mai raţională. . - - 
| «In opiniunea pe care codul: a urmat'o, qice Laurent 1), se pretinde 

că datoria cauţiunii este identică cu datoria debitorului - principal, în- 
tocmai ca datoria mai multor codebitori solidari, care este una şi aceiași. 
datorie. E uşor a se răspunde la acestă ârgumentare, care repausă peo 
«r6re. Datoria. cauţiunii nu este identică cu aceea a debitorului principal; 
ceea ce dovedesce acâsta, este că datoria se împarte între mai multe 
cauţiuni, pe când ea nu se imparte nici-odată între mai mulţi codebitori 
solidari.  Polhier da o altă rațiune. Cauţionamentul, qice el, e un contract 
pur accesorii ; dreptul creditorului în contra Cauţiunii este dar același 

“ca acela pe care "| are în contra debitorului principal. Fără îndoială, 
„lucrul datorit este. același, dar acesta nu împiedică ca să fie doi debitori 

dileriţi; deci este loc a'se aplica principiul că prescripţiunea nu se întinde 
de la o persână la alta. N a 

Codul Caragea nu resolvă acestă cestiune; 
Putem să recurgem la dreptul roman ca sâ umplem acestă lacună 

ce o întâlnim în codul Caragea? | - pc 
Cât pentru mine, cred că, dacă practica tribunalelor stabilită sub 

domnirea “codului Caragea n'a fixat întrun punct Gre-care contrariul, nu 
vom putea să considerăm dreptul roman. ca un drept- subsidiar, la care 
Cată să recurgem pentru a interpreta punctele obscure ale codului Caragea, 
de cât numai în ceea ce privesce acea parte a dreptului ' roman care 
repausă pe elemente abstract logice (ratio scripta), nu însă în ceea ce 
privesce acea. parle a dreptului care repausă pe elementele-istorico-logice, 

XII Perempțiunea este ea de natura ei îndivisibilă și în casul când 
obiectul litigiului este primilor de divisiune ? 

Dacă sar admite scindarea instanţelor, s'ar perpetua procesele. 
| "Or, perempţiunea 'are de scop de a pune un capăt proceselor, 
«Legea a vrut să nu se prelungescă procedurile prin .întârdieri calculate 
sau prin neglijenţă. a : Ă 

Peremţiunea este dar în principii indivizibilă. Perempţiunea nu 
p6te să îie cerută-în contra unuia. din reclamanți, dacă a fost întreruptă 
în privința celui-Valt. a Ra Sa „___ Acâstă regulă însă nu nu are loc când diferitele părţi care se pretind 
cointeresate nu aveai realmente interes în: aceiasi contestaţiune ; de 
exemplu, dacă diferite părţi au interjetat diferite apeluri însă asupra unor 
capete diferite, saii dacă cu tâte că sa pronunţat juncţiunea mai multor 
instanţe, interesele unor părţi au r&mas totuși distincte, saii dacă s'a 
pronunţat disjuncţiunea instanţelor 2), - : a 

” . 1) Laurent, Droit civ, fr., XXXII, No. 151 şi 15 același £ nau, 10 PA i, roie ci fi , . şi 152. Ia acelaşi sens Aubry et 

1427 2) Cha uveasu-Carrd, Lois de la procedure civile et. administrative, IL, guest, » în îmedio.—V., în ceea ce privesce perimarea separată a unei instanţe care a 
7 ! N
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„XII. Esle neadmisibil recursul pe lângă care se alătură o 
copie de pe decisiuneu atacată -legalisată de portărei, şi nu de 

grefier 2 - ” 

Decisiunea Curţii de casaţiune, secţiunea I, din 28 Februarie 1881, 
care a consacrat afirmativa, sa publicat în Dreptul No. 47 din 21 
Maiă 1881, însoţită de o critică din .cele mai neiundate, 

Acâstă decisiune se întemeiază pe art. 46 legea Curţii de casaţiune. 

Cererea de casaţiune, dispune acest articol, este însoţită de copia 

hotărârei atacate. : 
Neobservarea acestei formalităţi, se obiectă, nu atrage nulitatea 

recursului, căci art. 40 citat nu pronunţă expres nulitatea. 

„Nu impărtăşim acestă părere. | - E 

__Formalitatea alăturărei pe lângă cererea de casare a decisiunii în 

recurs, are de scop, precum se relevă într'o altă decisiune a Curţii - 

supreme, 'secțiunea Î, No. 42, din 1881, «dea preîntâmpina până şi posi- 

«bilitatea incertitudinii ce ar putea să resulte din'actul de recurs în 

privinţa ' identităţii hotărârei atacate». Art. 46 citat are dar de scop de 

a salvgarda un interes de o ordine superidră, şi e ştiut că violaţiunea 

preceptelor stabilite de o lege . care interes6ză ordinea publică, atrage, 

după caracterul. chiar al acestor precepte, nulitatea virtuală a actelor 

prin care ele se înirâng:). - A 

Copia hotărârei atacate, care este a se alătura pe lângă recurs, 

trebue să fie neapărat saii 0 copie notificată de portărel, sai o copie 

legalisată de grefier. . | e PE | 
Rațiunea nu cere acest lucru, obiectă antagonistul teoriei consacrate 

prin decisiunea de mai sus a Curţii supreme. . - 

Contrariul este, credem, adevărat. | E 

" Scopul art. 46 citat este de a preintâmpina, străgănirile şi învăluirile 

de procedură. 
Şi dacă. sar decide că copia hotărârei care este a se alătura pe 

lângă recurs pote să fie o copie nelegalisată sai nesemnilicată cu formele 

prescrise de lege, sar deschide cariera învăluirilor de procedură şi s'ar 

da o soluțiune evident contrară scopului legi. - i 

- Copia. hotărârei, in sensul legii, în oposiţiune cu sensul vulgar al 

cuvântului, este copia care se liberâză de grefier (art. 134 proe. civilă), 

saii copia notificată de portărel sur la grosse delivree- par le: greffier. 

Decisiunea de mai sus a Curţii supreme nu dice că respinge recursul 

ca neadmisibi!, de și hotărârea atacală a Jost regulat notificată părților 

de portărel şi d e şi acestă copie semnificată de agentul judecăloresc 

a fost anexată pe lângă cererea de casare. ': 

Critica, în „contra căreia ne ridicăm, ar fi îost întemeiată numai! 

dacă Curtea supremă ar fi declarat -că copiile semnilicate de portărel, 

sur la grosse delivree par le greffier, nu iac credinţă întocmai ca expe- 

  

- Tu în isi il nâstre supreme, 
fost împreunată n juncțiune cu o altă instanță, decisiunea Curți Ă 

secţiunea 1 din P Mâste a, pronunțată în procesul dintre stat cu I. Riga, care 

coprinde o soluţiune corectă. 0 : “ 

1) Aubry et Ras, op cit Li-$ 81, p. 120-
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diţiunile liberate de grefier. Portărelul are în adevăr caracterul de a face 

acestă “semnificare și el atestă, prin însuși faptul notilicării, că are in 

-mâinele sale copia autentică liberată de grelier.:). i 

| XIV. Cari sunt, după art. 20 al legii de urmărire.din 1877, 

contestările a căror cundscere aparține consiliului comunal sati cusie- 
ruluă general cu drept de apel la tribunal? 

Art. 20 al legii de urmărire din 1877 dispune că contestările celor 
interesaţi contra măsurilor de urmărire să se adreseze, în termen de dece 
dile de la somaţiune, la consiliul comunal, dacă urmărirea se ace pentru 

- venituri comunale saii pentru dările trimestriale ce se urmăresc de comune, 
“şi la casierul general al judeţului, dacă” urmărirea se lace pentru contri- 
buţiuni indirecte, arendi şi alte venituri ale statului și stabilimentelor 
publice, ce se împlinesc direct de casierul general. Contestaţiunile să lie 
însoţite de recipisa de depunere a sumei pentru care se face urmărirea. 
Apelul în contra regulării consiliului comunal sait a casierului general să 
se îndrepteze, în termen de 10 dile de la notificare, la tribunalul districtului, 
care va judeca în ultimă instanţă, de urgenţă, fără drept de oposiţinne 
și prin derogare la disposiţiunile art. 151 proc. civilă.— Procedura este 
gratuită şi dispensate părţile de plata timbrului. - , 

| Cunbscerea contestărilor relativ la îorma, la validitatea saii regu- 
laritatea. actelor de urmărire şi la drepturile reale ale celor de al treilea 
aparțin tribunalului urmărilor (art. 15 legea urm.). 

-_ Contestările de cari se vorbesce în art. 20 al legii de urmărire din 
1877 se reler la îîflul în temeiul căruia se face urmărirea, sai, cum se 
“exprimă art. 20 citat, la mesurile de urmărire pentru dări, arendi Şi 

alte venituri ale statului sati ale comunelor. 
Contestările relative la aceste obiecte, nu sunt însă t6le delerile 

aprecierii jurisdicţiunii administrative, pe care a chemato în viaţă ari: 
20 citat. - | . 

Ă Acestă jurisdicţiune trebue să se declare necompetentă, dacă conte- 
„Starea ridicată dinaintea ei să referă la punctul de a se sci dacă cota dărilor 
directe este bine aşedată sau nu, dacă reclamările- în contra aşeqării 
dărilor ai fost făcute în termen şi dacă eraii fundate, căci contestaţiunile 
de cari „Venim a, vorbi se judecă definitiv.de comisiunile de revisiune 
instituite prin legea din 21 Martie 1871, pentru constatarea şi perc&pţiunea 
contribuţiunilor directe. Cestiunea însă de a se sci dacă dreptul de a se 
percepe aceste dări este sai nu prescris (art. 22 legea de urmărire din 
1877) este de competenţa consiliului comunal sati a casierului generil, 
coniorm art. 20 citat. - 
Lari Quid, când sar face o urmărire pentru recuperarea unei dări neau- 

„torisată de legs? Consiliul. comună! saii -casierul. general e competent; 
credem, ŞI Dn acest cas de a statua, îără prejudiciul urmăririi penale. 
instituite dea Ei publică nu Sunt justiţiabili de jurisdicţiunea pe care â 

Contestările comptabililor publici în contra măsurilor de urmărire 

  

1) Chauveau-Carr6, Proccd. civile, I, quest, 696 bis.
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îndreptate în . contra lor, trebue să se adreseze la Curtea de compluri, | 

şi urmărirea începută nu va înceta de cât numai dacă ei vor depune în 

mâna agentului urmăritor. recipisa pentru consemnarea sumei datorite în . .. 

bani saii-în efecte publice (art. 6 al legii de -urmărire) *). 

„Arendașşii de moșii, de păduri, de poduri, de domenii, de ecarete, -: 

vi, canaluri, sail ori-ce alţi întreprindători ai statului, judeţelor sai comu- - -: 

nelor, sunt asimilați, în certe puncte, cu comptabilii 2). 
. .. 

Cui aparţine cunbscerea contestaţiunii relativă la răiuirea datoriei. 

acestor arendaşi și întreprindători? Tribunalelor ordinare saii jurisdicţiunii, . 

"administrative cu drept de apel la tribunal, coniorm art.:20 citat? ; 

In principii, administraţiunea nu are nici o putere iurisdicţională . 

în ceeâ-ce privesce cestiunile de proprietate și de interes civil (art. 92 

Const. belg.). Clausa prin care un antreprenor de lucrări publice se supune, 

-în eaetul de insărcinări, jurisdicţiunii administrative, e contrarie - ordinei 

jurisdicţiunilor şi nu se pâte primi. execuţiunea sa 3). Legea n6stră a 

dat acestui principiti o consacrare “tormală în art S-al legii din 12 Iulie. 

1866, pentru împărţirea diferitelor atribuţiuni ale Consiliului de stat, 

destiințţat- prin Constituţiune. : Art.'20 comb. cu art. 3 legea de urmărire 

din 1877, n'a derogat la acest principii de cât numai în ceea-ce privesce 

văfuirea dalorieă arendaşului, nu însă și în ceea-ce privesce interpretarea 

clauselor contractului, preseripțiunea, compensaţiunea, etc. A 

XV. Condiţiunile juridice le. cari esle supusă reintegranda, 

i sorii (posesiunea anală şi, cu titlu de proprielar) ?. 

Admiterea reintegrandei ca-0 acţiune posesorie, pentru care nu 

sar cere o posesiune anuală, era în dreptul vechiii francez o cestiune - 

controversată. Alauzet pretinde că posesiunea - anală era ndispensabilă 5). “ - 

-. ” Desvoltarea ce sta dat acţiunii recuperatorie a dreptului roman prin 

acțiunea trasă . din Can. Redintegranda a Decretalelor Pseudo-Isidorice, 

acțiune care sa numit : pe urmă în 'Francia reintegrandă, în Germania. 

aclio spolii, nu are un caracter determinat şi o limită certă. Indubitabil 

este numai că prin acâstă desvoltare sa intins acţiunea recuperatorie 
Doi 

  

. 1) Apelul la Curtea de com turi presupune. o încheere prealabilă a prefectului - 

şi a coral districtului (ogca din 26 Mai 1868, art. 71), sai a ministrului de 

finance, Apelul se face, în dreptui francez, nu la Curtea de compturi. ci la. Consiliul 

de stat, şi declaraţiunile des debeis, „cari“ emană de la miniştri), chiar confirmate 'de 

Consiliul de stat, nu sunt de cât proaisorii, decisiunea definitivă asupra fondului comp- 

tului fiind reservată Curţii de compturi. (Dalloz, V, “Zresor public, No. 915 şi 967), 

Preferim acest de, pe urmă sistem. În casurile cari ne preocupă este în adevăr vorba 

de o liquidaţiune care trebue să se facă imediat, căci numa! ast-fel se pot realisa la 

timp previsiunile budgetare. Verificarea Curţii de compturi nu se exercită de cât anual 

şi asupra unor fapte întreg consumate, şi nu atinge de cât gestiunea comptabililor 

superiori. . : | _. 

2) V, Dalloz, V, Trâsor public, Ne Că î.1, pag. 219 

it administrati 
. s AI _ 

2 A Dao e e, a e Droit admuinistrati[, 3" Edition, t. T, No. 633- 

5) Alauzet, Tistoire de la possessioti, paz. 251, 2:9 şi A citat de Zacharice, 

Hadbuci, des Franzăsischen Civilrechts, edit. Anschiitz, T. Î, $ 187, lex şi , 

Al. Degre. vol, IV, a A | 
15 

sunt ele identice: cu acelea la cari sunt supuse. cele-Valle acțiună pose: | 

a. 

N



? 

e 

"de hotătâri, 

| . la dreptul vechii! francez (ordonanța din 1667) +). 
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asupra mobilelor.şi în contra celui de al: treilea, care spolii -conscius a 
dobândit lucrul de la usurpatori). - . - a i | 

“Unii pretind că între: resultutele . positive .şi neindoelnice ale des- 
voltării ce 'a luat atestă acţiune, ar îi și acela că pentru exerciţiul ei 
nu se cerea o posesiune anală şi cu titlu de proprietar: Spoliatus ante 
omnia. restiluendus. . -. . .-. o ă - E 

-*.Art,:1203 No. 1, şi 2060 No. 2, cod. civil francez (art. 11+7 No.l, 

_consacrat,/'se pretinde, acestă de pe urmă părere. . 
Art. 1147- No. 1, exclude, ce e drept, compensaţiunea când datoria 

"cod. “civil român şi art. 20 legea pentru constring. corpor. română), ai 

„care se-cere să se compenseze cu o altă datorie este pentru restiluțiunea 
“unui lucru ce-pe nedrept s'a luat de la proprielur, de 6re-ce (acâsta este 
raţiunea acestei disposiţiuni), cel spoliat trebue să fie înainte de tote resti-. 
tuit. Legea n6stră din 12 Șeptembre :1864 (care insă nu s'a pus în aplicare), 
autorisă asemenea a se ordona constringerea corporală în cas de usurpara 
„silnică a posesiunii unui îond., Da ! 

Aceste. disposiţiuni: se refer însă, nu la condițiunile juridice, 
"pentru exerciţiul 'reintegrandei, ci numai lu consecințele ei. , 

E Legea determinând condiţianile de drept la cari. este supus exercițiul 
acţiunilor posesorii : posesiunea anală şi cu titlu. de proprietar (art. 1847 
şi 1864. cod. civil), nu distinge în acâstă privinţă între reintegrandă şi 
cele-lalte acţiuni posesorii. - Ra a a 

Acţiunile posesorii dar, îără deosebira intre reintegrandă și cele-Valte, 
„Sunt a se aprecia tote după aceleaşi principii, în ceea cs privesce condi- 
ţiunile juridice cerute pentru exerciţiul-lor, cu tâte că între ele pâte să fie și 
este o deosebire. în ceea-ce privesce condiţiunile de fapt şi'obieetul:cererei?). 

-. „durisprudenţa ţătilor renane a consacrat acâstă soluţiune 5 
-Curtea de casaţiune. din Francia, din contră, a decis, prin 0 serie 
ptăt că pentru exerciţiul reintegrandei, care nu se pâte intenta 

de cât. numai pentru spoliaţiune și turburarea par-uoies de fail, nu se 
cere posesiunea anală.. De a 

„Jurisprudenţa franceză; ca să: ajungă la acâstă soluţiune, a recurs 

Intrebarea, este dacă recursul la. dreptul “vechii francez este şi 
pentru noi obligatorii în materia care ne preocupă? - i 

R&spunsul nu pâte să fie de cât. negativ. 
Legiuitorul nostru a receput dreptul irancez, nu ca un drept valabil, a drept istoric, CI. ca un drept ideal, ca uu drept abstract-logic. Există 

O legătură organică internă, nu între dreptul nostru actual şi dreptul 

_- 
i 

1) V. Bruns, Das heuti pi . RR II 
; ; N , eulige tonische Recht,- în Hollzendorffs 'Rechtslexihkoh Sistematischei Theil, pag 384 (edit. 111). — Comp. Aubry. et Rau, UI, $ 183,- teat şi 

2) Zacharice, op. et loc cit, tast şi 5 | ivi ofest ş - . - şi nota 5. — În acelaşi sens Rivier, profesor 

SURE, în art ci Besitzosscluulz, în_ Holtzendorffs Rechtslezilon. N sens „ Cour a Zeu : autorii citați de-dcusule urs de roil, civil francais, edit. IV, t. 11, $ 189, nota, și 

3) Zacharice, - , 
4) Aubry.et 

op. et loc. cit, -nota 5 în fine EN hau, op et loc. cit, Ş. 189, text şi nota 1, 

, , . —_
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vechii îrancez, ci între acest drept şi dreptul vechii al ţărei (art. 1912 
cod. civil). E | Me a 

Cari erai prescripţiunile dreptului vechii al ţărei în privinţa -exer- 
ciţiului. reiotegrandei ? i " e 

Legislaţiunile n6stre ânteri6re vorbesc şi ele de o acţiune posesorie,- ” 
care se putea. porni în contra îie-cărui prihănit stăpânilor ($ 450 cod. 
Calimach, actio spolii), acţiune a căreia cunâscere aparţinea ispravnicilor. 

„Cine însă 'va' întreprinde să' deducă principii din practica arbitrară a 
“ ispravnicilor ? a . = : | 

Comentatorii codului civil austriac arată cari sunt condiţiunile juri- 
dice ale reintegrandei, întemeindu-se intru” acâsta nu pe $ 346 austriac . 

"($ 450 cod. Calimach), ci pe regulele dreptului .roman și pe desvoitarea... 
ce a luat-aceste regule în dreptul canonic.  . ..'-.; Ma a. 

Decretele lui Pseudo-Isidor să Îie ele un isvor şi al dreptului nostru ? 
Evident că nu. Dreptul subsidiar la care, putem să recurgem în cas. de 
dubii este, pentru noi, exclusiv dreptul roman... ., 

Resultă de aci: că'trebue să reînviem după --atâ c 

prescrise de dreptul roman pentru interdictele de zi și de precario?). 

_ 'Trebue să distingem;. Aceste „regule aplicatu-stati- ele” continui in. 

practica judiciară a. ţărei ?.În acest cas, vom trebui să le aplicăm şi astă-di, 

căci ele ai intrat în moravurile n6stre judiciate, şi legile noui:nu- 

prescriu contrariul... - 

“ Aceste regule sunt ele din contră absolut străine . practicei nâstre 

judiciare ? In acest cas, nu mai pote să „ie vorba "de aplicarea lor. Și 

pietrele se deslipese sub călcarea secolelor. - . - 

“Or, practica nstră lorensă nu sa Gcupat! în trecut câtuşi de puţin. 

cu cestiunea de a se seci cari sunt condiţiunile de drept la cari este supus 

exercițiul reintegrandei. o, i 

Elementele dar, pentru a reconstrui cugalarea ce a avut o legiuitorul 

nostru asupra acestui obiect, nu le putem găsi de cât în preceptele codului 

noi, care, precum.s'a arătat iai sus, nu face nici o. deosebire între rein- 

tegrandă şi cele-lalte acţiuni posesorii, în ceea-ce privesce condiţiunile juri- i 

dice la cari.este supus exerciţiul “acestor acţiuni Zi 

Acţiunile - posesorii sunt dar. supuse tote în dreptul nostru. a -ace- 

leași condițiuni de drept. Numai condiţunile de fapt difer. Reintregranda 

se va basa pe fapte de violenţă. Pentru cele-l'alte acţiuni posesorii va 

fi indiierent de a sci dacă! turburătorul. a lucrat cu bună saii cu rea 

credință. DN 

- E . 
./ 

| rai ; pre i , titlu de proprietar. Prescrip- 
e vi presupunea 0 posesiune cu titlu i Pres, 

țiunea D Ieterăietul vede ca Fcand se dovedea că pârilul a câștigat ceva prin dejecţiune, 

. Sati, ilzes, $ 40. MI , 

a, ide Dec ta seo, Me 2 col je mu 
Legea constring. corpor, română gin 12 'Septembre 1801: Acest de pe „pitmă artico | 

vorbesce de usurparea posesiunii unui fond de la posesorul săit ce egiui isposiţiune 

-care nu se păsesce în art. 2000. No. 2, şi reintegranda presupune dar, în « reptul nostru, 

„0 posesiune cu titlu de proprietar. 

tea secole, regulele -.



228 i ! „ALEXANDRU DEGRE 

XVI. Fundatorii. de şcole, biserice, etc. sunt eă în drept de 
“ a- înlocui pe administralorii cari; dupe lege, trebue să fie ntmiţi de 
“stat oră de comună, prin administratori pe cari eă singură 'î desen - 

- n6ză şi “i sustrage de la ori-ce control din patea statului ? 

- "" Numai acela care trăesce are drepturi, dice Schiller. 
| În ceea ce privesce interesele exclusiv private, voinţa omului are 
eiecte și. dincolo de mormint: testamentele sunt autorisate de lege. 

_- Când însă sunt în cestiune interese de o ordine superi6ră, interese 
de instrucţiune publică, de religiune, e evident că aceste interese limileză 
atât voința acelora cari. sunt în viaţă, cât şi a fortiori “voința acelora 

:cari nu mai irăesc, . . o IE 
„„ „Statul trebue să intervie pentru a autorisa iundaţiunile, şi, chiar | 
autorisate, ele 'rămân supuse acţiunii puterii. sociale, care pâte saii să le 
modifice, sau să le desființeze, dacă interesul societăţii ar cere acesta !). 

„.» Clausa, care s'ar găsi în vre-un act de lundaţiune purtând că averea 
care este substratul iîundaţiunii, să se întârcă la' rudele fundatorului,-in 

„cas când statul ar interveni pentru a o modifica, etc.,este a se. considera 
-ca o elausă contrarie ordinei civil publice. și, prin urmare, ca nescrisă art. 

„900 cod. îrancez, $ 881 cod. Calimach: şi $ 10 Inst. De hered. înst., UI, (14). 
„i. Nimic nusne arată întrun chip. mai. pregnant deosebirea între 

„ moravurile n6stre sociale și acele ale Germaniei şi ale Belgiei, de cât 
ideea, care este .diterită în fie-care din aceste ţări, în .numele căreia se 
cere autonomia persânelor juridice. i - | 
- n Germania s'a reclamat acestă âutonomie în interesul emancipării 
învățămîntului public de sub înriurirea păgubitâre a bisericei şi a statului. 
Tendinţel& de autonomie, puternice sprijinite de doctrină, ai triumfat în 
acestă ţară. Statul' nu intervine de cât numai când iundatorul n'a dispus: 
nimic în privința administraţiunii averii şi în privinţa priveghierii acestei 
administraţiuni 2). -: a | 
, Autonomia persânelor juridice degenereză, din contră, în Belgia 

- întrun privilegii odios al bisericei. Curțile favoriseză tendinţele usurpătore- 
ale clerului. Biserica exercită o tiranie de nesuterit asupra consciinţelor.. 
Doctrina combate tendinţele de autonomie | | 

„* In țară la noi, în fine, autonomia pers6nelor juridice nu este adese-ori 
de cât -o mască de care se: servesc cavalerii de industrie pentru a acoperi 
spolaţiunile lor nerușinate. Cutare -administrator al averii unei fundaţiuni,. 
necontrolat de stat, deturnă averea de la scopul pentru care a fost desti- 
nată? El nu se pune în conilict, se dice, cu legea penală, şi fapta lui 
este licită. O tempora, o mores! Acestă nepăsare culpabilă este un vierme 
destructor care, dacă nu vom lua măsuri cât este încă timp, va precipita, 
in cele,din urmă, în châos pe cea mai importantă din t6te persânele 
juridice, care este statul sp ” 

  

1) Laurent, Principes de Droit civil, t. XI, No. 257, : - 2) Pfeifer, Die Lehre. von den juristischen Personen, p. 148. 
3) Laurent, op. et loc. cit., No. 257... Ă 2 - 5) Acestea să fie Gre «luptele salutare şi pacifice la cari se dai cetăţenii în 

CSeeiuelee n e patul reciproc şi a merita încrederea națiunii pentru îndeplinirea 
Dice», de cari vorbesce Românul din 7 lunie 1881, polemisând cu Dreptul a propos de inamovibilitatea' magistraturei ? » po omise ,
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XVII. Tribunalele sunt ele în drepi a ordona aplicarea sequestruluă 

_ judiciar sur requste, sai numai după desbaleri contradictorii ? 

“In principii, tribunalele nu pot statua asupra cererilor, cari le sunt 

diferite, nici în cas de urgenţă, de cât după chemarea regulată a părţilor. 

Acâstă regulă nu'se aplică însă in casuri de urgență extremă. 

Urgenţa trebue să fie ast-iel ca dreptul să se pâtă pierde dacă nu 

intervine în minut o decisiune provisorie, neputându-se aștepta îără pericol 

nici scurgerea unui termen, ori-cât de scurt ar îi, . 

Legiuitorul nostru pare a îi decis a priori că în tote casurile când 

este loc de a se aplica un sequestru,:îie asupra mobilelor fie asupra imobi- 

lelor-1), există un interes de urgenţă extremă (art. 619 proc: civilă). . 

“Sequestrul, fie asupra mobilelor, fie asupra imobilelor (art. 796 

proc. germană), se ordonă, şi în Germania, în principii, după o cerere 

unilaterală, care nu se comunică adversarului ($ 801 .procedura germană). 

Tribunalele pot însă, dacă cere casul, să ordone chemarea prealabilă a 

părţilor. 

XVIII. Oprirea de a înstrăina o moşie care se lasă prin . 

testament ca fond pentru înființarea unei şcdle, formeză ea o subsi- 

Sa tuțiune prohibilă ? : 

Cestiunea este r&i formulată, căci o pers6nă juridică,. o fundaţiune, 

implică prin esenţa ei chiar oprirea dea se înstr&ina bunurile cari 

formâză substratul ei (art. 475 cod. civil). 

Acestă formulare. viţi6să a. cestiunii o găsim în decisiunea unei 

Curți de apel, care sa produs în circumstanţele următore: 

" Sa cerut anularea unui testament ca afectat de substituţiune. Intre 

clausele atacate ca coprindând o substituţiune era şi acâsta: _“- 

«Mosia X cu înzestrările, etc. o las cu îndatorire de a cerea o şcâlă..., 

în tare să se înveţe din neam în neam, fără de a se putea.. vre-odată 

înstrăina moșia, pe lângă cunoscinţele primare, cunoscinţe de agronomie 

şi lecţiuni de cântări bisericesci». a , 

Curtea, pentru a ajunge la soluțiunea că acâstă clausă nu coprinde 

o substituţiune prohibită, a argumentat ast-iel, «că, pentru a îi substi- 

tuţiune prohibită, este de esenţa ei ca să îie făcută în profitul unui al 

treilea care să aibă -o acţiune în contra aceluia ce este ținut a conserva 

şi remite, şi, în speciă, dacă e adevărat. că prohibițiunea absolută de 

înstrăinare pune lucrul în afară de comercii, nu | face -prin acâsta 

inalienabil în profitul. cui-va 2); că, ast-fel, neputendu-se deduce cu certi- 

tudine din termenii disposiţiunii litigi6se, singura discutată şi invocată la 

audienţă, că intenţiunea ar îi fost: ca moșia să se remită şcâlei, nu se 

ni ațiune de a se distinge în acâstă privință între mobile Şi 

imobile Na e e, rtostunea Curţit de casaţiune, sec. I, în afacerea Slârcea 

. pere Ea pare a fi credut că aceea ce dice Demolomte, t. 18, No. 147, îşi are 

aplicare în casul de faţă. <On „parait avoir de tout temps reconnu, dice acest autor, que 

«la. dâfense d'aliener ne constitue qa'un simple _precepte non obligatoire, mute un 

<praeceptum, lorsqu'elle est pure est simple, c'est-ă-dire lorsqu'elle mest pas faite en 

<faveur d'une personne, qui est appelte ă en profiter>.
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pâte susține că disposiţiunea e afectată de substituţiune, de 6re-ce clausa 
neînstrăinării se pâte explica şi prin voinţa de a se asigura prin acest 
mijloc întreţinerea pentru tot:d'a-una a șcâlei». - 

Curtea a schimbat, precum vedem, punctul de plecare al cestiunii. 
Legea dice că averea care se lasă, prin acte între vii sait testamente, 
unui stabiliment de utilitate publică autorisat de stat (art 811 cod. ciți]): 
este de drepl inalienabilă (art. 475 cod. civil), şi Curtea decide, în fapt, 
că legatarul, în exemplul de mai sus, nu era dator să conserve și să 
remită 'şeGlei moşia X, destinată:a îi substratul ej, nepulendu-se deduce 
cu: certitudine din termenii disposiţiunii litigi6se, dice. Curtea, că inten- 
țiunea a lost ca“ moşia să se remită șcâlei, şi pulendu-se susține dealtă 
parte că voinţa testatorului era de a asigura prin acest. mijloc întreţi- 
nerea pentru tot-d'a-una a şeblei. Un adevărat logogrit ! . 

XIX. Care este punctul de plecare al iermesuluă de apel, 
când se respinge oposițiunea ca tardivă ? Se aplică, în acestă ipotesă, 

art. 318 alîn.. ultim, proc. civilă, sait ari. 319 procedura civilă ? 

„Presupunem că o hotărâre dată în lipsă de tribunal s'a notificat 
părţilor prin portărel, că termenul de oposiţiune-a expirat şi că de la 

» data expirării termenului de oposiţiune. ai trecut două luni Îără să se 
îi făcut apel. i a ” - “ „„„ „Partea, care a pierdut ast-iel dreptul de apel (art. 318 proc. civilă, 
aliniatul „ultim), nul mai pote redobândi pe o cale. deturnată, interjetând 

e) oposiţiune: tardivă şi lăcend apoi 'apel în contra hotărârii de respingere 
a oOposiţiunii în - termen de două luni din dinu, acestei hotărâri (art. 
"319 procedura civilă). - i Sa Se 

Art. 319 proe. civilă, înţeles .în:: sens larg, ar îi în contradicere 
flagrantă cu art. 318, aliniatul ultim. Acâstă disposiţiune - trebue dar să 
fie interpretată în.sens restrictiv. Acesta o cere logica juridică şi regulele 
elementare de interpretare. 

x 

XX. Arvuna. Art. 1298 codul civil. | -- 

„__ Darea arvunei însemnză, de regulă, că contractul a devenit periect, 
adică că părţile aii convenit asupra preţului at ezidentius probari possil. convenisse de prelio (L. 35 princip. Dig. 18; 1). Executându-se dar, sai 
„destiințându-se contractul prin învoirea părţilor saii. într'alt chip, arvuna trebue să se dea..înapoi, căci ea nu este de cât un aconto al prețului, Dar se pâte stipula să nu se dea înapoi arvuna. | | _.. O arvună se pâte da şi în vederea unui contract care. este a se „mcheia, Partea care reluză de a încheia: contractul “pierde, în acest cas, 

_Codul Caragea (partea III, cap. 2, $ 31) şi codul Calimach ($ 1124) prevăd numai ceasul când se dă o arvună de căință (arrha ponitenlialis) 
şi dispun că, dacă părţile «se vor retrage de la contract, dătătorul va 
pierde arvuna, iar primitorul o va întârce îndoită. . des par & când nu sa stipulat că părţile au dreptul a se căi, a se sciice, adică și când se-dă o arvună cu ocasiunea unei vindări pure
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și simple, se pâle să resulte din intenţiunea părţilor că arvuna, care s'a 
dat, nu este numai un aconto al preţului, ci are caracterul unei pedepse 
convenţionale, în sens că partea, care nu este în culpă, are alegerea sau 

„de a câștiga arvuna, sai de a cere executarea vindării (art. 1298 cod. . - 
- noă civit1). “ | Ă 

__Notăm însă că ac6stă dispoziţiune a art. 1298 cod. civil, nu este de 
cât o restălmăcire a L. 17 cod. De fide înstr., IV, 21... - - 

Savigny a demonstrat că acest text trebue să îie înțeles, nu în sens 
că partea care nu este în culpă are numai alegerea saii de-a 'câştiga 
arvună saii de a cere executarea contractului, ci în sens că partea, care 
„mu este în culpă, are dreptul să câră executarea contractului și, pe lângă 
acesta, să mai câștige și arvuna ?). Da IN 

XXI. Actele de dispozitiune cu lillu oneros, având de obiect 
imobile sai mobile necorporale, cari emană de lu eredele aparent, 

sunt. ele valabile faţă cu adeverulul moştenitor? 

Jurisprudenţa îranceză a consacrat afirmativa ; jurisprudenţa belgiană, 

'din contră, negativa. - E II 
Regula este că nimeni nu pâte transmite mai” multe drepturi de 

cât“are el. însuşi: Nemo plus furis în alium lransferre polest quam 

îpse habet (art. 1803 cod.-civil). . Se E 

“-. Actele de disposiţiune cari emană de la moștenitorul aparent n'ar 

îi, după acest principii, valabile faţă cu adevăratul moştenitor, dacă legea. 

mar îi dispus, în privinţa efectelor juridice ale acestor acte, contrariul 

(art. 117 cod. civil). o - SE 

“Sa obiectat că acestă lege, care vorbesce numai de absență, nu se 

pote întinde la ipoteza .ce ne preocupă, căci excepțiunile sunt de strictă, 

interpretare, | _: PE: a - 

Soluţiunea cestiunii atârnă dar, în ultimă analiză, de la punctul de - 

a se sti dacă legile excepţionale sunt sai nu primitâre de o interpretare - 

extensivă, | : , , , Sa 

Regula că excepţiunile nu se pot interpreta in sens extensiv (quod 

vero contra ralionem furis veceplunt est, non, est producenduim ad 

consequenlias] este adevărată numai când este dubiu în privinţa inten- .. 

ţiunii legiuitorului. a E a „. 

Când însă; din lege saii- din alte împrejurări, rezultă cu evidență 

„că legiuitorul a vrut să qică cantitativ “mai mult de cât a dis, în acest 

cas e clar că am contraveni la logica cea mai elementară dacă am inter- 

preta .excepţiunea în sens restrictiv 3), . , . 

- Or, d-nii Aubry-et Rau au demonstrat peremptoriamente că art. 

132 irancez. (art. 117 român) 'a vrut să dică mai mult de cât a dis. Ă 

O regulă, — aşa argumentâză aceşti dinstinși jurisconsulţi, —ori cât... 

de generală ar îi admite mai tot-d'a-una excepţiuni. Aceea pe care o 

1) YV, decisiunea Curţii de casaţiune, secț. ], din 3 Noembrie 1880, afacerea Strass. 

2 j Oblivationenrechi, $ 19, test şi nota 1. a | 

3 SU System. des Oester. Privatrechts,. pagina Se text ie notele “10 
“şi 41; YWindscheid, Pandecten, |, $- 29, text şi nota 3. D-nii Aubry et Bau 3 II 

precum vom vedea îndâtă, implicit acestă distincţiune. ,
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propunem, reese, prin “argument a pari şi chiar a fortiori, din art. 192 
(art. 117 român), a căruia aplicare la dificultatea care ne ocupă se jusli- 
îică prin consideraţiunile următâre. Relativ la dreptul de disposiţiune, 
„putem să punem pe o linie pe rudele mai depărtate, chemate a succede 
cu excluderea rudelor mai apropiate, a căror existenţă nu este recunosculă, 
și pe moştenitorii presumptivi ai absentului in profitul cărora s'a pronunţat 

- irimeterea în” posesiune definitivă. Situaţiunea 'celor de-al treilea cari 
aii tratat, fie chiar în peri6da de presumpţiune de absenţă, cu posesorul 
eredității de la care: un absent-a fost exclus, este chiar mai favorabilă 
de cât aceea a celor de al treilea, cari aă tratat cu pers6nele trimese 
în posesiune definitivă a patrimoniului absentului, căci, în deosebire de 
cei dintâi, cei de al doilea aii putut să recunâscă revocabilitatea de care 
era atins titlul autorilor lor. Acela care reclamă o ereditate la care a. 

"negles de' a se presenta, are un drept mai puţin sacru. de cât absentul 
care revendică propriul .stă patrimoniii, căci dreptul celui dintâi se pre- 
scrie în trei-deci de âni, iar dreptul celui din urmă. neprescriptibil 
(art. 192 şi 133 iranceze). Insă,- după art. 132, absentul, revendicând 
patrimoniul săi, este obligat a'l relua în starea în care se găsesce; cu 
alte cuvinte, el nu are dreptul a face să se rev6ce înstrâinările con- 
simţite de trimeșii în posesiune definitivă. Cum : dar ar îi posibil să se 
recunscă un asemenea drept absentului, care vine 'să reclame ereditatea 
pe care 0.negles să o reclame la timp? Art. 132 deslegă dar virtual- 
mente cestiunea pentru casul de absenţă, şi disposiţiunea sa pote să ie 
“invocată a forliori pentru casul când, de și prezentă, ruda cea mai apro- 
piată a lăsat totuşi pe ruda cea mai. depărtată să se pue în posesiunea 
eredității). o ata e 
E D-l Laurent pretinde: că, argumentându-se ast-iel, se crează o 
excepţiune prin analogie şi că, în specie, analogia. nici nu există 2). 

Ac6stă obiecțiuna păcătuesce, 'credem, prin. baza sa. 
Excepţiunile Sunt primitâre de o interpretare extensivă, când inten- 

-ţiunea legiuitorului de a dica mai mult de cât a dis resuită cu necesitate 
" logică din lege saii din alte împrejurări. a | - 

Este tot așa de probabil că ruda 'mai apropiată, care, fiind presentă, 
lasă p 0 rudă mai depărtată să ia în posesiune ereditatea, nu mai are 
de gând să reclama moștenirea, precum este probabil că trimeşii în pose- 
sine delinitivă a averei unui absent sunt moștenitori, adică că absentul 

, Cugetarea inerentă art. 117 cod. civil, nu este congruentă cu expre- 
siunea de care sa servit legiuitorul, Voința manifestă a legiuitorului, 
incomplet exprimată în art. 117 citat, este că ori-ce moștenitor pre- 
sumpliv, fie în cas de mârte presupusă, îie în caz de morte reală, care: 

| ține Liulul stă de moştenire de la lege şi nu de la voinţa .omului, are 
„dreptul de a face acte de disposiţiune, cari vor fi valabile faţă cu absentul 

d | * . .. 
Y b Care Sar ivi sai a căruia existenţă s'ar dovedi, sati față cu moşteni- 

torul adevărat. 
. 4 

Da N N 

1) Aubry et Ra: A a SE 

$ G16, nota 337 ja jiu Coturs. de Droil civil frangais, ediția IV, 1, VI, pagina. 410, 
2) Laurent, Principes de Droit civil, ti LX, No.: 564, în fine. 

=
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Actele de disposiţiune cu titlu oneros având de obiect imobile saii 
mobile necorporale emanate, de la eredele aparent, sunt însă, bine înţele- - 
gându-se, numai atunci valabile, când cel de-al treilea care -a tratat cu 
eredele aparent, e de bună credinţă. 

XXII. Legea din 1847 pentru mărginirea prescripțiuniă împre- 

- surării pământului. Intrerupţiunea prescripțiuni). 

La Romani, usucapiunea în procesele de regulare de hotar era . 

exclusă, la inceput, numai când era vorba de o limită de cinci picidre 

(finis), precum prevedea legea celor două-spre-dece tabule şi legea Mamilia, * 

nu însă şi în privinţa controverselor cari treceaii peste acestă limită (con- 

lroversio de loco). d a 
LL 4C. Th, fin reg, 2, 26, din anul 385, care a trecut trunchiată 

în L. 5 cod, fin: reg. e. III, t. 89, a schimbat acestă stare de lucruri. 

[.. 5 cod. fin. reg. sună ast-iel: - 

Quinque pedum pro:scriplione şubmota finalis îurgii vel locorun - 

“libera peragatur întenlio. - 
r 

Părerea domnitâre este că prin acestă lege sa proclamat neadmi- 

sibilitatea usucapiunii în procesele de regulare de hotar în amândouă 

ipotesele mai sus indicate. ai 

Judecătorul nu trebuia să ţie semă în procesele de regulare de hotar 

de usucapiunea ordinară, ci numai de prescripţiunea de irei-qeci de ani 

(L. 6 cod. fin. reg., III, 39):). e e 

După codul Caragea (partea VI, cap..], $ 7, alin. 3), prigonirea cea 

pentru călcare de pământ și de hotare între vecini nu avea soroc. — 

Acestă nemărginire sa desfiinţat prin legiuirea din 8 Martie 1847. 

Punctele esenţiale regulate de acestă legiuire eraii de a autorisa in 

“viitor şi în procesele de regulare de hotar aplicarea prescripţiunii de -. 

dece ani în cas de bună credinţă, de trei-deci ani în cas de rea credinţă, - 

(art. 3), şi de a da prin o disposiţiune transitorie (partea II, art. 3) un 

soroc de un an pentru pornirea judecăţei de regulare de hotar după 

iormele şi principiile dreptului vechiii, care excludea .usucapiunea în 

procesele de acâstă natură, urmând ca, după acest soroc, tote pricinele 

de împresurare de pământ „să se judece, Îără: osebire, după obşteștile 

temeiuri legiuite printr'acestă pravilă. _ 

Procesul care trebuia să se intente in soroc de un an de la pro- . 

mulgarea acestei legiuiri era un proces de regulare” de hotar, în care 

fis-care parte avea rolul atât de reclamant cât și de pârit, şi nu un proces . 

da vindioatiune. Cererea nu eră dar supusă la. plata taxei. a 

Asa numita controversia de loco era, după acâstă legiuire şi după 

dreptul roman, nu o acţiune petitorie sai. posesorie, ci o acţiune de 

r 2, | A , 

calare o aotar pornită în timp util, era naturalmente oposabilă, 

cu tâte efectele ce “i atribuia dreptul vechii, şi accesorilor cu titlu uni- 

versal saii particular al părţilor. 

  

chei i nota 10 | 
W3 4, Pandecten, II, $ 450, text şi nota 10. | _ 

2 ee udectan, edit, Rudorf, 3 374, text şi nota 2 sens sontrariii 

detis, Curți! de casaţiune, secţ. I. din 3 Iulie 188v, în afacerea ku escu-i . 

+
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“Intrerupţiunea <civilă !) a prescripţiunii profită întradevăr aceluia de 
la care emană. şi succesorilot săi (& 'ces ayanls droit), şi se pâte invoca 
în contra aceluia iaţă cu care ea a fost operată şi. în. contra sucet- 
sorilor acestuia 2). - - - . a 

„ Preseripţiunea preţului de vindare, de exemplu, datorit de cel întâi 
aquisifor, și întreruptă prin urmăririle îndreptate în contra aquisitorului 
de al douilea, este prin: acâsta chiar întreruptă faţă cu un al treilea 
aquisitor, care, succedând' celui de al:douilea, nu pote să aibă mai multe 

„drepturi de cât el 3). . Se 
Intrerupțiunea civilă făcută de-o pers6nă nu profită însă altor 

pers6ne cari nu ţin drepturile lor de la dânsa, de exemplu comoștenitorilor 
acelor de la cari emană intrerupţiunea. A persona ud personam non fii 
înterruplio, nec passive. Art. 642, 1036, 1015, 1872 şi 1873 cod. cisil 
sunt excepţiuni cari coniirmă regula in casurile neexceptale. 

XXL. Renta perpeluă. Embaticurile. 

Legea n6stră a omis de'a organisa drepturile și îndatoririle care se 
nasc din constituirea: unei rente perpetue. . 
„In principii; numai statul singur ar trebui să aibă dreptul de a 

„promite o rentă perpetuă 4)” - e 
*, Acest drept aparţine însă, sub legislațiunea n6stră, nu numai sta- 

tului, dar. și particularilor, şi este eseţialmente rescumpărabil, căci veni- 
turile perpeiue sai pe- viaţă asupra statului sai asupra particularilor sunt 
lucruri "nobile - prin determinaţiunea legii (art. 474 cod, civil, în fine) ?). „Regula că renta perpetuă e esențialmente rescumpă&rabilă, se aplică - ea şi. embaticarilor ? " Proprietarul. fondului "constituit embatic. are sai 
nu după promulgarea codului noi un drept asupra fondalui, sait este adevărat: a se dice că dreptul săii s'a transformat inti'o simplă creanţă: 
mobiliară ? a i i . 

Legea iranceză din 18—29 Decembre 1790. (art. 1), după cea oprit a se crea în viitor o prestaţiune foncieră nerescumpărabilă, a. admis, pentru. Gre-cari concesiuni timpurare, o excepţiune,. pe care a iormulato 
in „termenii următori: «fără prejudiciul locaţiunii cu rentă saă a emii- 
teuselor' neperpetue, cari vor fi executate pentru t6tă durata lor, și vor „putea: fi făcute în “viitor pentru 99 de ani sat mai jos, precum şi a loca- țiunilor pe viaţă, chiar și asupra mai multor capete, cu însărcinarea însă “Să nu excedeze numărul de trei» Bo a 

- Dreptul nostru nu e în acest: punct identic cu dreptul Îrancez. Art, 1415 cod. civil dispune: - - 

1) Să s îns iunea ” ' a în soi e uman ge pia d foreza de rez de ot, cae e gemea în care excludea: ŞI pentru trecut p a a apa rep şi pentru vii i î rare de păment, acceal ca cati p iitor usucapiunea în procesele de împresu , mal mult de cât o simplă intrerunti ipțiunii, 2) Aubry et Rau, op. cit., [I, 215, text = nota rupi une a proser pi a 3) V. Gilbert et Sirey, art, 9242 ivi IS 
? e , „ 2242 cod civil, No.-1 5, 4) Wagner, Die Finauznvissenscha ft; I, p. 15. $ pis 5 . , a: e francez) Aubry et Rau, op cit. |, Ş 224 ter, nota 10.: Comp. art, „1911 cod. civil 

6) Aubry et -Rau, op cil. Ş: 224 bis, în principi, .:- 
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«Locaţiunile ereditare astă-qi în fiinţă, cunoscute: sub nume de - 

emliteuse sai embatie (besman) se păstreză. Ele se vor regula dup& 

legile sub cari s'aii născut. Pe viitor, ele nu se mai pot înființa». 

Soluţiunea cestiunilor de mai sus atârnă, dar, în dreptul nostru, 

de la punctul de a sci cum se consideraii. embaticurile n6stre anteridre, - 

-ca sarcini reale (onus reale perpeluum),; sa ca obligaţiuni personale ? 

| Aveaii ele caracterul unor sarcini reale perpetue după analogia 

servituţilor rustice? Folosinţa- embaticarului va constitui atunci şi sub- 

legislaţiunea actuală .un drept real, susceptibil de ipotecă, care pâte forma 

obiectul unei acţiuni posesorii, sarcina resulâtnd din acest raport juridice 

va apăsa asupra iondului și nu asupra persânei, şi va îi, după art. 474: 

citat, exenţialmente rescumpărabilă, - e i 

| Aveai ele, din contră, caracterul unor obligaţiuni, personale, precum 

pretinde Unger? 1). Folosinţa embaticarilor va constitui atunci, și dup& 

dreptul astă-di în vigâre, un drept personal -și mobiliar, care nu este 

primitor de ipotecă şi nu pâte forma obiectul unei acțiuni posesorii, . și 

contractul” se va aprecia în: general după regulele locaţiunii 2). 

x 

7 

XXIV. Sentinţele în ultim resort ale tribunalelor de ocol din 

Dobrogea, aplicând legea musulmană şi decisiunile date asupra 

apelului în contra aceslor sentințe, sunt ele susceptibile . de recurs: 

-- în casaţiune ? - 

Textele "autentice ale legilor musulmane ne lipsesc. Desvoltarea 

care sa dat acestor. legi sub domnirea turcescă, prin aplicarea lor în 

practică, este pentru noi un mister nepătruns. Asesorii musulmani de pe 

lângă tribunalele din Dobrogea, sunt în “acestă privire organe auxiliare 

îârte neîndestulătore. E Sa 

"Tribunalul. din Dobrogea aplică dreptul musulman mai mult ca “un 

„drept consueludinal, pe care 'l constată „în “fie-care. cas particular, de _ 

cât ca is si autentice. : - Sa 

ua rep ser obiceiul ca stabilind o regulă contestată de cea- 

Taltă parte, este ţinulă a proba, de fapt, exactitatea aserţiunii sale 3). 

“Hotărârile. date în ultim resort în Algeria, nu sunt susceptibile -de 

recurs în. casaţiune de cât numai dacă sia comis un exces de- putere». 

prin care s'a violat, nu legea musulmană, ci decretele franceze prin cari 

Sa organisat justiţia musulmană în Algeria 4), - | | a atori 

Jurisprudenţa n6stră înclină către părerea că o cestiune de drop 

musulman pâte să fie purtată dinaintea Curţii de casaţiune. (Dreplul, ). 

“Priv | 53: ât priv însă aşa 
Qester. Privatrechis, I, p. 554. In cât privesce însă aş 

numita Aer Susten, dee ce - aveati să ia în “Para-Rormhânâscă comoştenitorii „din 

imobilele cari se cuvenea numa! fiilor iar nu și ficelor, ec evite că acestă obiigaţiune 

constitui pei. V. Gluck, Pandecten, VI, Ş 538 şi o. , 

pstugia p hlipatiocret- 4 importanță mare întrun proces, care, dacă nu ne îngelă m, 

este în momentul de față pendent la tribunalul de laşi. Causa „în litigia a dat loc 

mai deun&-di la .o interpelare arlamentară. . _ IE 
grzĂl la 0, înterge op. it, VIII, pag. 152, Ş 49, No. i, text şi nola 4. 

4) Dalloz, Organisation de PAlgerie. No. 188. 
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XXV. Cerere și mijloc de apărare. 

"- Autoritatea lucrului judecat este limitată numai la punctele cerule 
de părți (în tantum judicatum, în guantum liligatum), şi nu și ln 
motivele hotărârii. A 

In apel nu se pâte face o nouă cerere care nu s'a făcut în prima 
instanţă, afară numai de cereri de compensaţiune sai, de cereri care 
servesc de mijloc de apărare la acţiunea principală (art. 327 proc. civilă). 

__ Omisiunea din partea judecătorilor de a stătua în hotărârea lor 
definitivă asupra unui punct ceruţ, dă loc la cererea de revizuire (art, 255, 
No..4, proc. civilă); omisiunea săvirşită de dânșii de a se pronunța în 
„hotărârile ce daii în ultimul resort asupra unui mîjloc esențial de apărare, 
dă loc la cererea de casare. | 

Deosebirea între cerere şi mijloc de apărare fiind însoţită de urmări 
juridice așa de însemnate, se nases întrebarea, care este criteriul juridic 
cu ajutorul căruia să putem deosibi. cererea de mijlocul de apărare? 

Casă răspundem la acestă întrebare, este neapărat să facem o 
distingere. . a 

Este vorba de reclamant? Actorul originâr nu pote absolut săși 
schimbe cererea sa în apel, nici în privința obiectului cererei, afară numai 
dacă ar conchide la mai puţin de cât înaintea judecătorilor interiori, nici 
în privinţa 'causei sai a calităţii sai-a cestiunilor prejudiciale 1), 
„O cestiune” prejudicială, de la. care atârnă biruinţa  causei recla- 
mantului, nu este un simplu mijloe 'de apărare care să se pâtă produce 
peniru prima 6ră în apel, Reclamantul omis'a dânsul să formuleze o 
cerere precisă de a se stabili existenţa saii: neexistenţa unui raport de 
drept (causa major) care este întrun legămint . prejudicial cu acţiunea 
originală ce. a' pornit? Dânsul nu o mai pâte propune în apel 2). „Pârilul, din contră, își pote întemeia apărarea sa în apel'pe o ală 'causă,. de exemplu, după ce a susţinut în prima instanţă că o donaţiune este nulă pentru viţiu de înrmă, să propue pentru prima.6ră în apel că “” donaţiunea este nulă pentru _viţii tras din incapacitate. Partea pârită e 
liberă de asemenea de a ridica în. apel o cestiune prejudicială pe care a neingrijit a o invoca în prima instanță. Dânsa nu, pâte insă să'şi schimbe calitatea în apel 3), susțiind de exemplu, că nu este tată, după ce a cuntestat la tribunalul de prima instanţă cererea de alimente a pretin- 

“Sului săi copil, numai în ce privesce . cotitatea, nici să formuleze direct 

-de împărțâlă saă când, asupra ap 

“Gră în apel, Cestiunea calității este 

-apară numa! conchidena 

na III 

principală O cerere subsidară - de daune-interese în' cas când nu s'ar admite acţiunea instanță, dat Gerere nouă. Cererile virtuabiente coprinse în cererea făcută la prima 
> unt admisibile în apel, de exemplu o cerere de raport formată într'o instanță 

veparaliunta; uner alte turbârării elului unei sentințe dală în posesoriu, se cere în apel 

Reclamantul care a cerut, de exemplu în calitate de rudă a lut de cujus, 0 
testa na ețamostenire, co sa luat în stăpânire de o rudă mat depărtată, combate tindând la anularea e us de partea pârilă fără a formula o cerere adițională precisă "IG 3) Păritui ca estamentului. Nulitatea nu se va putea propune direct în apel. este însă în drept să conteste calitatea reclamantului pentru prima - 

tă > 0 cestiune prejudicială, pe care pâritul o păte . 
dinaintea Jurisdicţiunit Superidre, de Gre-ce, ridicând'o, el se 
pur Şi: simplu la respingerea pretenţiunii antagoniste. 

ridica pentru prima 6ră 
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dinaintea Curţii de apel o cerere recontențională.. Cererile reconvenţionale, 

se deosibesc adesea de acţiunile prejudiciare, prin aceea că nu tind numai, 

ca aceste de pe urmă, la stabilirea „existenţei saii a neexistenței unui. 

raport de drept, ci la. condemnarea părţii protivnice.. Actorul originar se 

condamnă în. asemenea cas, nu ca actor (respingerea acţiunii), ci ca reus. *. 

Recunscem totuşi că'o cestiune .prejudicială, invocată de pârit, pâte. 

„şi ea să formeze obiectul unei cereri reconvenţionale, dacă dânsul a luat : 

conclusiună precise asupra incidentului. Pâritul a. propus, de exemplu, 

formal o cestiune de stat civil, saii o cestiune de nulitate cu scop nu 

numai de a se apăra, dar dea obţinero hotărâre asupra incidentului 

având autoritatea de lucru judecat !). Propunerea făcută de dânsul constitue 

0 cerere, şi nu un simplu mijloc de apărare 2).. Este de asemenea 0 cerere, 

nouă, când se invâcă nulitatea unei citaţiuni 'saă a 'unei anchete care.nu . .... 

sa propus dinaintea jurisdicţiunii inferidre, sai când se produce. pentru 

prima 6ră.în apel un act (de exemplu “un testament) în scop de a se " 

respinge o cerere de.revendicare de bunuri. .- Se 

- Exemplul din urmă ne arată că este a se considera: ca o cerere 

nouă care nu se pte formula pentru prima-6ră în apel şi-cererea pârîluluă, 

care se mâărginesce a conchide numai ia respingerea pretenţiunii! adver- 

sarului, dacă dânsa-nu stă în nici o legătură cu conclusiunile luate în 

„prima instanţă. -. 
Judecătorul fondului are în .acâstă privire o. mare latitudine . de 

apreciare. [Hotărârea instanţei de iond, care decide că o cerere formată 

în apel are caracterul unei cereri n0ui, care nu se pote ridica direct. în 

apel, scapă de sub censura Curţii de casaţiune. Hotărârea care admile: - 

o cerere nouă în apel este de asemenea la. adăpostul. casării, dar numai 

dacă nu Sa făcut nici o împotrivire dinaintea judecătorilor apelului 3). 

Casul întâi se deosibesce. esențialmente .de acest de pe urmă cas. Numai - 

„în casul din urmă se viol6ză regula celor două grade de jurisdicţiune, : 

cădem în păcatul de a deduce din „mâsa . exemplelor ivite în „practică. 

care este principiul pe care:repausă art. 397 .proc. civilă. -Ac6stă regulă 

vizăză” însă mai mult. interesul părței de cât acela al ordinei publice. De. -- 

aceea dacă partea nu s'a prevalat de densa în apel, nu o mai pote invoca. 

în casaţiuue. Aa a - 

„Grija nâstră de căpetenie, în explicările ce premerg, a iost să nu _ 

j 
. 

  

| Rau, VUL, p. 371, $ 169, text şi nota 21, e 

BI Die Gas Rom, s. 1 Fâin 17 Noembrie 1881, n'a aprofundat,. credem, în 

"de-ajuns acestă distincţiune. Tlotărârea instanţe! de fond, pe Care a casat'o decisiunea 

de mal sus, respinsese o cerere de revizuire peniru motivul că nu s'a luat coneluziună 

formale şi precise asupra punctului asupra căruia se dicea că Curtea a omis de a 

statua, Există dar o omisiune de a statua asupra unul mijloc de apărare, aceea ce 

putea motiva un recurs în casare, nu însă o omisiune de a statua asupra unul punct 

cerut, care să dea loc.la revizuire. In holărărea casală nu sa dis, ce e drept, eapres 

că punctul în discuţiune este un :mijloe de apărare, "dar afirmarea, coprins Ş n acesti 

hotărâre, că nu s'a luat coucluziună precise în ceea ce privesce pune ui În i în giii 

ce alt înțeles pâte ea să aibă de cât acela că punctul în ea NI ii ți A rârea 

ca mijloc de apărare şi n'a fost obiectul unel cereri prece i ia nu oa motivat 

casală coprindea motive insuficiente. Imprejurarea însă că o holă si 

complet, nu dă loc la casare, . A | a as 

b 3) Sirey-Gilberi, Les Codes_annotts, proc. civilă, art, 464, No. 57 şi 59.
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numai o:simplă- formulă abstractă, care, în loc să lumineze materia, ar 
întuneca'o :). Exemplele, analog curăţirii ochelarilor, sunt, nu argumente 
logice, ci -mijlce de întrebuințat pentru a ne îace să vedem mai bine te- 

„meiurile şi importanţa iormulelor sciinţitice. | ” 
- pr 

a „„XXVI. Când -unele părți sunt presente, allele absente, dar „ss. - Sa GORNGCluSsiună nu se vorbesc'de cele absente, se pole judeca causa aa :Jără a se aplica arl.'151 proc. civilă? 

_„“ Citarea din noii a -părţilor în casul prevădut da art. 151 proc. civilă Și exclusiunea „oposiţiunii în acestă ipotesă, este o măsură. legislativă, care „are de scop, pe lângă economisirea” cheltuelilor de a preintâmpina incă „orice . surprindere precum și pluralilatea 'şi contrarietatea! hotărârilor, „O lege, basată pe consideraţiuni de o ordine aşa 'de înaltă, parea. „ reclama. o extremă. rig6re din. partea judecătorilor cati .o aplică. Curțile nostre” înclină, dacă nu. m6 înşel, către :acest sistem de rigâre. Nu ne - „putem entusiasma pentru acâstă rigbre excesivă. [dealul urmărit de lege, „Care este . unilormitatea şi armonia jurisprudenţei, -şi nu se pote realisa de cât. prin .aprozimațiune.: Da-:ce dar, dacă interesul bine: înțeles al părţilor reclamă o judecată “ imediată: pe care dânsele o solicită, să se „remilă totuși cercetarea 'causei în ondrea ficțiunălor 'si în paguba justi- fiabile dt 
>. Gurtea de casaţiune: din Francia a lolărât, la 29 Mai 1843, că. , dacă din mai multe părţi. citate înaintea “tribunalului Sau a Curţii, unele 
„Se inlațișeză,- iar altele lipsesc, dacă nu se. vorbesce in conelusiuni de „Acel cari hpsesc, judecătorii pot să pronunţe contradictoriă: între acei „cari Sai intăţişat, fără-de a îi obligaţi de a aplica art. 153 irancez (care “corespunde cu art. 151 român) Că PI | : 

! S 

„XXVII: Aplicându-se art. 151 proc. civilă şi încetând după “atesta din viață una din Părțile împricinale, va trebui să se aplice 
- „viață, se presintă unii şi alții lipsesc ? - | 

.* Allăm că „afirmatia: începe a se 'acredita. în: practică. Cari sunt argumentele cari. să ne silâscă: să interpretăm “legea -in acest sens? Nu le cunâscem.! . : | | i ori Incheierea, care aplică art. 151 proc. civilă, să nu fie ea. 6re, Ca. oi e hotărâre, oposabilă nu numai părţilor faţă cu cari s'a dat, dar și oSiepitorilor lor şi acelor, cari represintă drepturile lor ? oul: : = . aici egula că după aplicarea art. 153 în. (art. 151 rom.) nu mai este ceze Pa biune posibilă, se aplică, dice o hotărâre a jurisprudenţei îran- geze, ȘI părților cari nu erau in instanță cu ocasiunea hotărârei de juncţiune Ș cari au intervenit -în intervalul celor două hotărâri (imai ales dacă 
în o OI . ” „. îi i ă ” 

1) Chauveau-Carrd, op. ci Ț, "16 „ 0p. cit. IV, quest. 1673. 2) Chauveau-Carre, op. cit., Supploment, p. 187, quest, 622, 

din noii art, 157 cit. dacă, citându-se moştenitorii părţii încelale din .
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. întervenienţii: suni creditori sait sindici ai falimentului, c cari ai fost ori- - 
ginariamente representaţi în instanţă . de către - agenții 'ialimentului i), 

XAVIII. Oonstatarea că apelul sai recursul s'a păcat în 
iermen irebue ca să: se facă de. oficiii de Curte saii numai după: 

- probele presentale de părți ? | — 

Nu tăgăduim că termenele fixate pentru. facerea apelului | saii a 
recursului intereseză ordinea publică. Curțile. sunt dat6re să respingă de 
oficiii apelurile saii recursurile scule peste termen, ” 

Dar, dacă un interes de o ordine mâjoră se opune. la admiterea * - 
unui recurs constatat” de. târdiv,'nu este, credem, mai, puţin adevărat că 
dovedirea tardivităţii este de ordine privată. 

„ Recursul se va. respinge fară „dilicultate de oficii, dacă recurentul, 
care nu este. în termen,'a “alăturat pe lângă cererea sa de apel sati de 
'casare expediţiunea.. hotarârii, în josul căreia se află: procesul-verbal: care 
constată data notilicărei i. . - - i 

Quid insă în casul contrariă ? Putea: va Curtea să indătoreze pe 
: apelant sau recurent să aducă dovadă că apelul saă recursul sa format 
“ în termen, sub pedepsă, i în cas de a' nu aduce acâstă dovadă, de ai se 

respinge . apelul sati recursul :ca tartiv? Nu o credem. Nimeni pu.pâte 
- să Îie constrins lu. o îndatorire ad facienduim,. Curtea, ca să. respingă 
recursul ca. tardiv, trebue să se baseze, nu pe presumpțiuiă neautorisate - 
de lege, ci pe probe certe și “positive.” 

Dar, nu va avea '6ve Curtea cel puţin facultatea de. a ordona de: 

sai procesele verbale încheiate cu ocasiunea. notificării hotărârii. (art... 
23 comb. cu art. 40. regulamentul portăfeilor - din 31 Martie 1866) 2 
Răspundem că nu. Aducerea originalului unui 'act autentic (minuta) nu 

„se pote ordona -de judecată “de cât numai când una din părţi - jace o | 
anume cerere în acestă :privire. (arg. art. 1188 cod. civil). 

Acestea fiind principiile, să vedem ce să. petrece în practică. . 

lată t6te părțile. înpricinate'presente, după ce ai fost regulat citate. 
La interpelarea! ce li se lace de'tătre președintele Curţii, care;nu găsesce 
în' dosar dovadă că apelul saii recursul e făcut în termen, dacă densele 

sunt in stare să. dovedescă că” apelul sai recursul. nu sa făcut peste 

„termen, dânsele răspund unisono că, cu tote că sunt pregătite 'cu "dovedi, 

ai” însă positivă. sciinţă . că -recursul nu e tardiv, şi .cer dar. să se proce- -, 
deze imediat la cercetarea causei. 

In zadar !--Curtea. ordonă totuşi - amânarea cercetării causei, de * 

6re-ce, fiind vorba de un interes de ordine publică, trebue să se constate - 

mai iatâuăi că recursul sa: făcut in termen. Ori- cât de fatală ar îi amâ- 

narea pentru interesele părţilor impricinate, s'ar atinge, se dice, maiestatea 

justiției, dacă. Curtea ar lăsa să se isbescă nepedepsit un interes de 

ordine publică. Sa > ă 

- Ordine publică | Un interes “abstract, care 'nu are nici o basă rea: ă, 

nu se pâte considera ca un interes de Ordine publică. Interesul de ordine 

publică este un. interes ideal- real. 

1) Gilbert e! Sirây, Les Codes, proc, civilă, art.: 153 No. e 5 

7 

„oficii să se aducă dosarul: în care trebue să se gâsescă dovedile luate -
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Cum tite .părţile se unesc a protesta în contra amânărei, susţiind 

“că-densa .ar aduce. o atingere din cele mai-grave intereselor lor ! Care 

să fie re, în acestă: situaţiune, motivul raţional care să justilice totuși 

pronunțarea amânărei? Nici unul, . o e . „. 
Principiile de ordine publică: s'aii creat în interesul şi spre Îolosul 

Gmenilor. Cum dar să 16 interpretăm în paguba lor? Nulla juris ralio 
aut cequilatis benignitas patilur, ut guce salubriler pro ulililale 
hominum întroducuntur, ea nos duriore înterprelalione contra îpsorun 
commodum producamus ad severilalem. Li. 25 Dig. De legibus, 1, 3. 

--.-Curţile judiciare îranceze nu ordonă nici-odată amânări de oficii 
spre a se aduna acte doveditre că recursul e făcut în termen sai peste 
termen. Tardivitatea se pronunţă -numai când partea recurentă exhibă 
expediţiunea - hotărârei atacate cu” recurs. Și care este motivul juridic pe 

care se lundâză - respingerea unui recurs tardiv ? Boitard dice că res- 
pingerea se întemeiază pe un motiv tras din ordinea publică. Chauveau, 

„din contră, crede că aceea ce justilică respingerea de care vorbim, este 
consideraţiunea că, în absenţa intimatului, Curtea suplinesce t6te mijlâcele . 
ce le-ar propune dânsul dacă ar îi-present. Preferim părerea lui Boitard 

care este, pare-ni-se,: mai juridică. N IE 
În ce privesce însă practica urmată de Curțile judiciare franceze, 

„credem-că d-l Chauveau a caracterisato ' nai bine de cât ori-cine. «D-l 
„Boitard, dice densul, termină dicând că nu este dubios că de oficiii Camera 
requetelor respinge un recurs format peste termen ; acesta este o erâre 
gravă ; cunâscerea legislaţiunii relativă la Curtea supremă ajunge pentru 

„ă ne convinge de acesta. Nu trebue să presupunem că recurentul, care 
nu se va mai găsi în termen, va avea bonhomia a produce copia, cale 
i-a îost notificată în persână. In zadar Curtea ar-avea ea, peo cale 
indirectă, proba că termenile aă expirat, dânsa totuși ar adinite recursul 
căci ea nu cunosce de afacere de cât după aclele produse. de recurenl. 

Dacă vom presupune -că recurentul a. produs. copia semniticată fără a 
critica regularitatea - notificării,. Curtea atunci va pronunţa 0 respingere 
nu pentru motivul tras din” ordinea publică 1), ci pentru că, în absența 
deiendorului, Curtea: suplinesce tote mijlâcele ce le-ar propune dânsul, 
dacă ar îi:present2), ” | e | - 

3 

XXIX. Este oposabilă excepțiunea aulorilăţiă lucruluă judeca 

„aceluia care,' după ce a fost condemnat să plătescă o creanță, fără 
să fi opus cacepțiunea de plată, se prevaleză apoă. de o quilanlă 
constatând liberaţiunea sa sai de un act conslatând remilerea dalo- 

- 7ieă, fie peniru-a se opune la urmărire, fie pentru a exercila acțiunet 
în repelițiune a îndebilului? Ă 

___Acela, care sa condemnat să plătescă o creanţă fără să fi Opus 
N nt pe nu este numai ipotetic condemnat. Ori-ce verificare 

€ atoria a fost saii nu stinsă pri , ar a însăși 
autoritatea lucrului judecat, - prin plată, ar ataca 
Do 

1) Aici ne separăm de za D părerea D-lu!l Chauveau. . 
2) Chauveau-Carrs, op. Cil., II, pag, 241, $ 739 bis. 

= 
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: Sa hotărât că datoria există. Formula: hotărârei e certă. Numai | 
denaturând'o, o putem înfăţişa ca o formulă ipotetică. | A 

Invocându-se liberaţiunea, observă d-l Grâoleţ, după ce sa hotărât 
că datoria există, sar contesta însuși lucrul judecat, căci hotărârea a 
afirmat existenţa dreptului ca actual și: justificând o condemnare 2). - 

Lucrul însă nu se pâte pipăi cu degetele. | - o 
Axiomele dreptului nu ati o basă stabilă şi neschimbată ca -acele 

ale geometriei. - . - | 

Observarea istorică se pune câte-odată în demonstrările juridice, 
în locul definiţiunii, compătimirea în locul ideei logice. 

Noţiunea lucrului judecat este.o idee necesară dedusă din experienţă: 
progresul adevărat nu se. pâte îndeplini de cât pe basa ordinii și a 

stabilităţii. a E | 

Ordinea şi stabilitatea nu sunt însă singurele lucruri de care avem 
trebuință. Siguranţa îndividului este. un, interes care merită şi el t6tă 

îngrijirea n6stră. Trebue să căutăm a împăca socialismul (ideia de stat), 

rigârea, dreptul strict, cu individualismul (ideia de progres), simpatia, 

equitatea. , . 

„Partea a fost definitiv condemnată să plătâscă o datorie: interesul 

societăţii ar îi vătămat dacă s'ar redeschide judecata. ——. Di 

Densa a lost însă condemnată pentru că n'a cunoscut un document, 

pe care Pa descoperit în-urmă: equitatea reclamă „revisuirea judecății. , 

! Majoritatea autorilor şi hotărârile jurisprudenţei, cedând acestei consi- 

deraţiuni de favâre, aii făcut să atârne cumpăna în acestă cestiune, în 

partea equităţii compătimitâre 2)..' RR a 1 
Dar, ca să se ascundă lucrul, care, înfățișat în t6tă goliciunea lui, 

ar îi atras critice dărâmătâre, s'a întrebuințat următorele stratageme: 

Hotărârea, care declară că o datorie există, constitue, s'a dis, autori- 

„tatea lucrului judecat numai însce privesce existența datoriei în origina 

eX. Hotărârea, care afirmă că o datorie există, nu recundsee existenţa drep- : 

tului ca aclual, adică ca nestins prin.o plată ulteridră. Liberaţiunea, care 

„se propune mai în urmă, lasă neatinsă autoritatea lucrului judecat, şi nu 

atacă de cât execuţiunea. Trebue dar să distingem, dice d-l Demolombe. 

Dacă întâia desbatere n'a purtat de cât asupra existenței și legimităţii 

datoriei, fără ca pâritul să îi invocat o causă . posteridră de liberaţiune, 

nu există lucru judecat de cât asupra punctului întâiă. Dacă, din contră, 

desbaterea a purtat, nu” numai asupra existenţei şi legitimităţii datoriei 

în originea ej, dar şi asupra. stingerei alegate de pârit, este lucru judecat 

asupra amânduror punctelor î). - , SR , 

" Jurisconsulţii .cei mai autorisaţi în vechiul drept îrancez, ait înțeles 

iolet, 2 jugde, No, 108 şi 172.. , Ea 

Zi Griclet Oase d 8 VIII, $ 769, păg. 402 text şi notele 120 şi 12]. a 

3) Inconrenientele formalismului sciinţifie al dreptului roman nu eraă, cre lerv, 

aşa de mari precum sunt acele ale formalismului corciccarilor. Formula acţiunit trebuia 

să fie, după dreptul roman, aşa de generală, ca să coprindă atât existenta, egală a 

datoriei, cât şi absența a ori-ce mod de stingere : Si paret Nuieriunt Negidiznu, Atlo 

Agerio' sestertium, millia dare opportere. Jurisprudența modernă, stricân uerul, dice 

că formula acţiunii nu trebue să fie generală, dar că: numal o formulă genera 

de natură a exclude orl-ce controversă ulteriră corciocarilor. „. _ 

| 16* 
AL. Degre, vol. IV,
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“lucru în acest sens, De ce.să.ne depărtăm, întrebă d-l Demolombe, in 
„dreptul nostru noă de acâstă interpretare așa de eguilabilă ? Nu este 

„ pentru acesta, dice dânsul, nici un motiv în' texte sai în principii, 
D-l Laurent, mai sceptic şi mai reservat, dă din cap. «Mai rămâne 

dice dânsul, un motiv de îndoială; hotărârea nu va primi execuţiunea ei: 
nu este acâsta a. aduce atingere autorităţii lucrului judecat? In dreptul 
vechii se mărturisea că acâsta era o excepțiune de equilale ; și se pote 
re, în dreptul modern, admite o excepţie iundată pe equitate, atunci 

* când codul nu o consacră nici-cum ?. Noi credem că, riguros, am trebui 
să răspundem -negativ. Dar equitatea a prevalat» 1). 

Nimic nu pâte să fie mai adevărat de cât acestă apreciare. Debitorul 
care opune quitanţa găsită în urmă, atacă însăși autoritatea lucrului 
judecat, şi nu numai execuţiunea. Frasa că «el nu face în realitate de cât a invoca o ezecuțiuue anticipată» este un joc de cuvinte, un logogrii. Cum se pote anticipa execuţiunea unei hotărâri care nu este încă dată? 

“Jurisprudenţa dar, statuând că debitorul-condemnat a plăti o creanţă 
„pote să opue în urmă o quitanţă anteridră  condemnaţiunii, a. statuat 
implicit că judecata se pote Tevisui, dacă condemnatul va descoperi o quitanţă despre care nu avea sciință in momentul desbaterii. | „„__ Legea îranceză nu cun6sce acest cas de revisuire; Revisuirea judecă- ţilor, care este o excepțiune, nu se pâte admite de cât în casurile prevădute de lege. Interpretul -a luat și de astă dată în Francia locul legiuitorului 2). 

Codul nostru. pus din fericire o stavilă fantasiei interpretului. 
Revisuirea judecăţei în casul ce ne preocupă este expres prevădulă „de art. 288 No. 6 proc. civila,. 

„__ «Se va putea cere revisuirea unei sentințe sai decisiuni r&mase | 
definitive, dispune acest articol, dacă condemoatul va dovedi că a îndeplinit 
deja parte din disposiţiunile hotărârei cu care cere a se scădea». „ Formula nu e clară şi precisă. Sup putea crede că este vorba de îndeplinirea, de execuţiunea disposiţiunii unei hotărâri deja date. Dar, ce. este în cestiune ? Este vorba de revisuirea judecăţei. -Or, acela, care cere să fie scâdut cr suma ce a platit în execuțiunea |. unei hotărâri, nu critică hotărârea, nu cere revisuirea ei. 

| majoritatea representanţilor sciinţei drepl 

Interesul de a cere revisuirea judecăţei se nascs numai când partea 
condemnată de a plăti o creanţă cere â 'se scădea cu suma ce a. plătit înaintea pronunțării hotărârii. E a „Art, 288 citat tratâză despre revisuirea.. judecăților, 'si nu despre oposiţiunile la execuțiune. i m 

Nu pote Gar să fie. îndoială asupra sensului adevărat al legii. “sle vorba. de un recurs îndreptat, “nu. în contra execuţiunii, ci în contra lucrului judecat, de o restituțiune aduersus rem judicatam, de o revisuire intemeiată pe o quitanță descoperită în urmă, adică de o revisuire propler noviler reperla sai ex capile novorum. -  -- A Rila _ A 
D) Laurent, Droit civil francais, XX, 154. | legislativă Cu escoperirea unul adevăr în ordinea dreptului până la formularea lul pile pa că, este o cale lungă de pereurs. O formulare. precisă nu este posi- Tă cxperimentațiune. Fenomenele trebuesc lung timp observate ca să ajungem la Sigură. Legule cele bune se fac în ultimă analisă. nu de parlamente, ci de 

ulul (comnanis opinio doctori). 
y
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„. Acestă revisuire are loc, abstracţiune făcend de dolul celei-Palte părţi. - 
Legea dice că pâritul pâte să câră revizuirea judecăței ex capile 

“movorum. Avea-va acest drept şi recldmantul a cărui. cerere tindend 
la plata creanței s'a respins prin o hotărâre rămasă definitivă? Nu o 
«credem. Totul este de rigâre în materie de revizuire 1). 

Pâritul a lost condamnat să plătescă o creanţă fără să îi opus 
“oxcepţiunea de plată. Hotărârea constitue autoritatea lucrului judecat și. 
în privinţa non-liberaţiunii. . - - o , IN 

Găsirea unui document noii constatând liberaţiunea sa saii remiterea 
datoriei, constitue însă un motiv de revisuire a judecăţii.. aa 

Tribunalul va ordona după împrejurări oprirea uxecuţiunii (art. 295 
proc. civilă). a i ie 
___. Quid când. execuţiunea a avut deja loc ?: Condamnatul se va putea 

-prevalu de noua quitanţă pentru a.exercita acţiunea in repetiţiune a 
indebitului, bine înţeles însă numai în termen de o-lună de la cel din 
urmă act de'execuliune (art. 296, lit. q.).. a Si 

Procesul-verbal de închiderea ordinei creditorilor este şi el o hotărâre 
“care se. pâte ataca cu revisuirea, ca ori-ce altă hotărâre ?). o 

Datornicul urmărit plătesce o datorie colocată în tabloul de ordine. , 
"El. găsesce după. acâsta o quitanţă constatând: liberaţiunea sa. Putea-va . 

el să se prevaleze de acestă quitanţă ca. să atace hotărârea cu revisuire? - 
Răspundem că da, dacă n'a- trecut o lună de la cel din urmă act de 
executare (art. 296, lit. a,.proc. civilă) 3). SI „- 

Dar, o dată plata eiectuată, și acest termen expirat, creditorul plătit 

:rămâne -apărat în contra ori-cărei contestaţiuni s'ar mai putea ivi (art. 
588 pr. civilă) 4). IE Se | , 

Revisuirea în casul din discuţiune presupune că nu. se p6te imputa 

nici o negligenţă. implorantului (aceiuia: care cere revisuirea), a căruia 

nesciință sai erdre a trebuit. să dureze până în momentul pronunțării 

hotărârei, 

XXX." Ascultarea miânisteruluă public în afară de casurile 

speciale prevădule de lege, esie. un vițiăi de formă, o violare a legii, 

- * o. vocare-dă loc la casare? 

Hotărâreă nu este valabilmente dată fără ascultarea ministerului 

public în causele unde. legea- ordonă acâstă „ascultare. Glasul consultativ 

al ministerului public are o însemnătate majoră. Nu este indiferent de a 

„avea. sai nu într'o causă conclusiunile unui: procuror . distins şi. auster, : 

Legea n6stră ordonă ascultarea ministerului public, nu ca o măsură 

1 gi sane e mal largă (v. 8 548, No. 7 lit. D, proc. germ. şi $ 

319 ard RE estifică acestă lirsire. Petre datoresce. de exemplu, îratelut 

mei, pe care e l'am moştenit, o sumă de La a!, Reclam acestă datorie, dar, neaven Ă 

dovedi, judecata mă dă rămas. In urmă însă găsesc între bârtiile fratelui mei sinetu 

care constată datoria. De ce să nu pot cere şi ei revisuirea judecăţei, precum o. pâte.. 

“ce re pâritul care Qescoperă în urmă 9 chitanță constatăgă Jiberațiunea sa. . 

ic i,ations, art. 130], „19. , 

3 Lerombriere, Obligaio) din'9 lunie 1881, dată în afacerea Sion-Neuschotz. 

_4) Compar. Larombricre 0p. cit. loco cit., No. 162, 

>
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absolută, ci în scop de a protege interesele unor persâne care nu sunt 
în stare de a se ajuta singure.: 

Art. 2 al legii din 25 Octombre 1877, sună ast-iel: 
«In tote casurile în care ministerul public nu are calitate de parte: 

principală, presenţa sa. la ședințele. aiteritelor instanţe înceteză, afară de 
ceea-ce privesce pe minori şi înlerdişi, în Jatdrea cărora se conservă 
asistenţa procurorului ca parte alăturată». , 

Legiuitorul ordonă, precum vedem, ascultarea ministerului public ca 
parte alăturată numai în procesele cu minori și interdiși. 

- Proibit'a el ascultarea ministerului public în causele unde nu sunt 
minori și interdişi?- 

„Jurisprudenţa a îmbrăţişat afirmativa. . n | «Constituirea unui tribunal, dice hotărârea Curţii de casaţiune din 
2 Martie 1879, este "viţiată, când se constată că la cercetarea unui proces 
civil procurorul a luat parte punând conclusiuni, de. 6re-ce este defins 

„acestui magistrat întrun mod absolut de-a pariicipă la lucrările 
tribunalului în malerie civilă, afară de excepțiunile îndicale de lege. 
Disposiţiunile unei legi care regul6zti=modul cum are a se conlitui tribu- 
nalul sai Curtea, fiind de ordine publică, ele aii a fi observate sub pedepsă 
de nulitate a lucrărilor săvirșile, și neobservarea lor se pbte invoca cu 
succes d'a dreptul în -Casaţiune, de și n'aii fost propuse la: instanța de: 

„fonda. : E . a 
„La primul aspect chiar ne isbesce vagul și imperiecţiunea acestui 

raţionament. | | | ai N „Nu e destul: să afirmăm. Trebue să demonstrăm. Cerem argumente. 
Oraculele nu ne satisfac. |. DE | 

- De unde resultă, întrebăm, că este defins procurorului întrun mod absolut de a participa la lucrările tribunalului ca parte alăturată, în aiară. 
de casurile unde asistenţa sa este expres ordonată dă lege ? 

Competența procurorilor de a lua conelusiuni în orl-ce causă nt era supusă, după art. SL proc. civilă, la-nici o limită. O „Art. 2 al legii din 25 Octombrie 1877, nu aduce texlual nici o restricțiune la acâstă competenţă nelimitată a ministerului public. Legea 
dice: «Presenţa sa (a ministerului public) înceteză, afară de ceea-ce 
privesce pe minori şi interdiși». Acesta însemnâză că presenţa ministe- rului public nu mai e obligatorie în cele-Palte casuri, nu însă că dânsul nu mai are-dreptul de a lua conclusiuni în ori-ce causă. - „„ Proectul presentat de guvern nu lasă nici o îidoială în acestă 
privință. | 
„Art. 1 al proectului, determinând atribuţiunile ministerului public, dicea, în alin. III: «Ministerul publie are dreptul a lua conclusiuni În materie civilă şi comercială în tte cele-laite casuri, ca parte alăturată». 

Camera deputaţilor, este adevărat, a votat suprimarea acestui aliniat. Care este insemnătatea acestei supresiuni? - | lua ccuniatul desființat era de prisos. Dreptul ministerului public de a 
Legea din 25 O. Îi causă, era deja consacrat prin art. 81 -proe, civ. 
antericre care sint ale ET n a „abrogat de cât disposiţiunile legii 
Octombrie 1877), rari noi or isposiţiuni (v, ari. 5 legea din 2 

+
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, Dar, dacă abrogarea art. 81 proc. civilă nu resultă din nici o dispo- 
“sițiune textuală: a legii din 25 Octombrie 1877, nu resultă ea cum-va 
-din ideia legiuitorului? iu i 

Abrogarea tacită este esențialmente o cestiune. de întențiune. 
Oratorul sar putea dice, care a luat iniţiativa suprimării aliniatului 

ANI al proectului, a considerat adiuncţiunea ministerului public ca parte 
alăturată în materie civilă, nu numai ca inutilă 1), dar chiar ca vătămătore, 
«Nu ințeleg, s'a 'exprimat dânsul, că, în tâte casurile de materie civilă 
cari nu sunt de ordine publică, să vie procurorul să se amestece într'un 
mod inutil, adică nesciind procesul, încurcând mai mull pe judecători . 
şi făcând pe cei mai naivă să se îa după conclusiunile procurorului, 
<pentru că aşa a dis d-l procuror» (ilaritate). Iată de ce cred că alin. 
III este de prisos şi prin urmare ar trebui suprimat, pentru a se ridica 
procurorului dreptul ce'i dă acest aliniat, care nu îace de cât a încurcă 
într'un mod luxos lucrările» 2). | N N 

Procurorul e un îuncţionar vătămător! Habet fenum în cornu? 
- Cine vede lucrurile aşa, cine hrănesce o asemenea părere pesimistă, 

trebue neapărat, ca să fie consequent, să conchidă la înlăturarea abso- - 
lută a ministerului public 3). A | 

Oratorul însă, cădend în contradicere cu sine-insuși,-a cerut conser- 
marea asistenței ministerului public în causele cari iatereseză ordinea 
publică. Si | | 

 Contradicerea e patentă. - - _ . 

Este, într'adevăr, bizară, stranie, contradicătâre, formula care declară 
că ministerul public este o providență tutelară, în casurile cari sunt de 

ordine publică, şi un.demon r&ă-voitor și încurcător în casurile cari sunt 

de ordine privată. Qui polest capere capiat! . i , 
Un lupsus lingua așa de îlagrant nu se pâte considera ca o idee 

precisă o legiuitorului. - - , , , a „i 
Părerea persondlă a.unui deputat nu e identică cu intențiunea legii. 

Legea din 25 Octombre 1877 nu coprinde o vorbă măcar în odiul 
ministerului public ; art. 2 citat al legii vorbesce din contră de conser- 
varea asistenței ministerului -public în faudrea minorilor şi interqișilor. 

Ministerul public e. dator să asiste în asemenea casuri, nu ca advocat, ci 

ca organ impasibil al legii. Când legea nu e favorabilă minorilor și 
interdişilor, procurorii conchid în contra lor.. SE 

Textul legii contradice dar îormal explicațiunea: dată de propuitorul 
amendamentului având de obiect suprimarea aliniatului III al articolului 

citat din proect. „a ARE 
Este conflict între ideea contusă a unui deputat şi textul clar al 

Jegii, Textul trebue să aibă precădere. Se _ 

De aceea credem că hotărânea de mai susa Curţii supreme a dat 

o însemnătate prea mare discuţiunii urmate în Camera depulaţilor asupra 

art. 1 al proectului. ” 
Pi 

1) Autorii eminenţi, precum Mittermaier, Frey, profesâză părerea că adjunc- 

ţiunea ministerului public în materie civilă e inutilă. - G.- - 

-2) Monitorul Oficial din 25 Martie 181, pag. 2156, aidsă 

3) Revoluţiunea lranceză a înlăturat acestă instituțiune ca odiosă. 

= 
|, -
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Ori-cum fie, critica n6stră nu mai are astă-di de cât un interes 
academie, O jurisprudenţă constantă şi neschimbată consideră ca nule 
atât hotărârile date îără ascultarea ministerului public în procesele cu 
minori şi intergiși, cât şi hotărârile date cu ascultarea ministerului public 
în procesele unde nu sunt minori și interdiși, Nulitatea nu este- în cacul 
întâiii de cât relativă. Numai minorii și interdișii o pot invoca. Nulitatea 
este iundată, şi într'un cas și în cel-Talt, pe nelegala constituire a juris- 
dicțiuniă 1). N Pa 

Ce însemneză însă o nelegală constituire a jurisdicţiunii, pe care nu 
o p6te invoca de cât partea vătămată ? Dacă jurisdicţiunea a iost nelegal 
constituită, neapărat că nu avem să distingem de s'a dat hotărârea în 
favârea saii în contra minorilor și a interdișilor. - , " Art. 2 citat al legii. din 25 Octombre 1877 declară însă categorie 
că conservă asistenţa ministerului public în fargrea minorilor și a inter- 
dișilor. Nulitatea e relativă. Se - 

„Hotărârea: dată fără ascultarea ministerului public în procesele cu 
„minori și interdiși, este dar a se considera ca nulă, nu pe motiv de nelegală 
constituire a jurisdicţiunii, ci pe motiv de nulitate resultând din incapa- 
citatea minorilor şi a interdișilor, Nulităţile basate pe incapacitate sunt 
esenţialinente relative, . ” o 

Din t6tă acâstă discuţiune nu voim să tragem de cât o conclusiune: 
aceea că «nu este de ajuns de a studia textul legii și de a'1 apropia de discuţiunile parlamentare ; aci este prăpastia cea mare. Forma oratorie, 
nedespărţită de o mare Adunare, este incompatibilă cu metoda, şi logica legislativă. Ea nu pote de cât să slabescă autoritatea sciințilică a discu- 
"țiunilor : improvisaţiunea este pericul6să, am vădut acesta mai mult de cât o dată. In Francia se găsesce iun corectiv în concursul consiliului 
de stat, instituțiune fsrte puţin populară în Belgia, dar l6rte necesară 
pentru pregătirea legilor 2)». a 

„Voiţi- intr'adevăr să aflaţi pratul perlimpinpin 23) consultaţi - docu- mentele parlamentare! | 

XXXI. Se pote cere interogaloriul sur îaits et axticles ___ în contra unei lerție persone care nu esle parle în proces, de exemplu „în contra cedanlului. înlr'o instanță care este: legată numaă înlre 
o „_cesionar şi debilor ?- 

Fie-care parte, dispune art. 227 proc. civilă, aliniatul II, va avea dreptul ca să câră a se întreba atât dânsa cât şi cea-V'allă parle asupra faptelor procesului, .. : o 
O terţie persână care nu este parte în proces, nu se pâte. dar Supune la interogatorii, a - | a 

N 
f nd LDĂ Lucrul s'a împins la extrem. S'a casat o hotărâ re dată. de o instanță de on€ ca instanță corecțională pe motiv de nelegală constituire a jurisdicțiunit, de 6re-ce, nedind în cestiune de cât apelul părţii civile, procurorul r&ă şi fără cale a asistat la 

2) V. Guillera Commnentaire lcgislati ictds conumerci, clgique, Introduction, pag, Va € cgislatif sur les Socidtds commerciales eu Belgique, 
3) Acest nume s'a: dat, 

Cari 0 căulaă, 
precum ge scie, pietre! filosofale, în deriderea acelora 

.
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Este o rațiune care justifică diterenţa. Cedantul, autorul unei părţi, 
se pâte asculta ca martor :). O porte împricinată, din contră, nu pâte să 
fie martoră în propria ei causă. Nullus testis în re sua. 

O persână, care nu este parte în contestaţiune, nu se pote supune 
nici în dreptul irancez la interogatorii. Acesta este, după Chauveau, un 
principiă al jurisprudenţei atestat de toţi autorii și care derivă din însuși 

“textul art. 321 francez 2), 
Art. 321 francez dă dreptul părţilor de a cere interogarea lor res- 

pectivă. De aici resultă a contrario că:o altă pers6nă de cât părţile. 

impricinate nu se pâte interoga. “Argumentul a contrario e decisiv şi 

- peremptoriii, când există o .raţiune -care justifică diferenţa. - 

i Jurămintul este în acâstă privinţă supus la aceiaşi normă ca inte- 

rogatoriul. a a n | 

" Jurămintul nu se pâte deteri cedantului saii autorului părţilor 

împricinate. -. | 
„Acestă cestiune a fost altă dată controversată în dreptul: german: 

Procedura civilă germană a curmat controversa. Jurămintul se pte deleri 

saii releri numai părţei, nu unui terţiii, dispune. 3 414 proc. germană. : 

XXXII. Femeia dolală, vîndăldre sai covindătore a unuă : 

- imobil dolal, este ea răspundăldre de daune-înterese călre cumperălor, 

dacă ea ca lăsat să se îgnoreze dolalilatea?  - 

Legea dice că bărbatul este supus lă daune-interese către cum- 
părător, dacă nu va Îi declarat în contract că imobilul vindut este dotal. . . 

Art. 1255, aliniatul 2, cod. civil. _ _ | - 

De aci resultă că femeia nu este răspundetore de 'daune-interese 

către cumpărător dacă ea a lăsat să se. iznoreze dotalitatea (arg. d con-. 

trario din art. 1155 cod. civil). Femeia măritată este incapabilă. Art. 1255 

citat vorbesce de bărbat în oposiţiune cu femeia măritată. Qui -dicit de 

uno, negat de allero. SE 

Femeia nu este ţinută, când urmăresce nulitatea instreinărei imo- 

bilului s&ii dotal, dea întârce cumpărătorului preţul ce dânsul ta plătit, 

alară numai dacă: cumpărătorul ar dovedi că preţul a profitat personal. 

femei, în care cas dânsul pote să reclame restituţiunea preţului asupră 

“ bunurilor sale paraternale (arg. art. 1164 cod. civil =) PI Ne 

Nu se pâte obiecta că acesta ar putea să aibă loc numai in cas 

de recesiune a unei convenţiuni. Art. 1164 cod. civil a contopit acţiunea 

- în rescisiune (restitulio în întegrum) cu „acțiunea în nulitate. . 

"" Pemeia măritată, care. cere destiințarea- unei convenţiuni pentru 

lipsă de capacitate, exercită o acţiune în nulitate, cara este independentă, 

de ori-ce cestiune de esiune. Minorul neemancipat atacă “cu acţiunea 

în rescisiune, nu cu acţiunea în nulitate, obligaţiunile ce el a consimţit 

1) Din art. 193 comb, cu art. '195 proc. Civilă resultă că procedura nu cunâsce 

alte persâne interesate recusabile ca martori de cât pe acelea carl sunt părţi în causă . 

V. Bellot, pag. 170, holăr. No. 69 
__2) Chauveau-Carre, proced. civile, IU, quest. 1224, pag, L17. In sens contrarii, 

scis, . in 25 Ianuarie 1882 în afacerea Mârzescu-Meierhofer. - 

deci, Ei ici Et e |, din 29 lanuarie 1882, în afacerea Ghidionescu, Y 

Aubry et Rau, V, $ 537, text şi nota 50, pag. 571. i 

rr
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Singur, în absenţa tutorului stă. Minor mon tlanquam minor sed lan- | 
quam lesus restituendus est. | 

Dar, ori-care ar fi diterenţa între aceste dout acţiuni, în ce privesce 
condiţiunile cerute pentru. exercitarea lor, art. 1164 citat. le-a contopit 
în ce privesce efectul lor!1). i 

Femeile măritate şi minorii, când obţin o hotărâre care anultză | 
angajamentul lor, nu întore aceea ce ai primit de cât dacă se doe | 
desce că aii profitat de aceea ce li-sai dat 2) A 

Cumpărătorul imobilului dotal va .pulea însă-cere ca iemeia să [ie 
ţinută, asupra. paraiernalelor sale, de garanția ce dânsa “i-a promis cu 

„autorisarea bărbatului 3), . a 
Acestă promisiune nu este contrarie ordinei publice. Femeia pâte 

să oblige paraiernalele sale cu autorisarea bărbatului (art. 1285 cod. civil). 
Interesul esenţial este numai ca tot ce este dotal să rămână neatins. O 
Dota este sc6să din comercii. Ia o 

„Obligaţiunea principală (vîndarea imobilului: dotal) fiind nulă, nu 
pote să fie vorba, giceţi, de o obligaţiune accesorie valabilă? . - 
-  Obiecţiunea nu e coneludentă. Art. 1653 cod, civil permite de a se 
cauţiona- datoriile contractate de către incapabili, - „.. Obiecţiunea cea mai gravă în contra teoriei ce susţinem este aceea 
care sa dedus din Novella 61 a. împăratului Justinian 4). 
„__ Sed negue ipsos contrahentes, dice acestă novelă, omnino negle- 
Xiimus, Ham, si super his obligationem, quantum ad mulierem, neque 
dictam neque scriptam esse volumus, tame îpsos- viros, in aliis rebus, 

„obligari volumus... - 
„+ Argumentul ce.s'a tras din acâstă. novelă, ori cât de grei pare a cădea în cumpănă, este; examinat mai. de aprâge, tot ce pâte să fie mai 

puţin decisiv. e ÎI a " 
Scopul novelei în cestiune a fost. să asigureza conservarea zestrei. 

Răspunderea iemeei asupra paraternalelor sale nu este obiectul ei. 
- Femeia. are - neîugrădită “proprietate asupra. esopricei ei ($ 1659 cod. Calimach) şi pote să dispue de dânsa cu autorisarea: bărbatului. 
Codul Calimach resumă, în $S 1608—1698, dreptul dotal roman aşa 

cum sa desvoltat și modificat în timpul bizantin cel. din. urmă. 
Basa elementului istorie de interpretare este, în dreptul nostru, 

dreptul bizantin, și nu dreptul justinian.: ” 

XXXUII. Justificarea absenței în casul Drevedul de ar! 154 proc. civilă, esle a se face după regulele ordinare de probaţiune ? 
obtin Inliturarea conseduenţelor contumaciei în materie civilă se pote oi ine în unele legislațiuni prin o simplă oposiţiune (art.'157 îrancez), în: ele prin o restituţiune în întegrum pe motiv de absenţă, cu înda- rire pentru implorant de a dovedi că absenţa este justificată. 

1) 1Vindscheid, Zu N 1 ' gh 
-- Bechtsues left, a aaa Lehre des code Napoleon von der Ungueltighet der 

2) Gluch, Pandecteu, XIV, & 993 z Ş 99 ag: 472, nota 99, 3) Aubry et Pau, op. cit loc: cil, tat şi nota. a ) Troplony, Mariage, IV, No. 3544, Comp. Basilicarum, XXIX, titlul VII, cap, 1, Ş 1.
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Legea n6stră a adoptat sistemul restituţiunii. a 
Tradiţiunile, se dice, ne-a indicat acâstă cale. (Basilic., cartea VI, 

titlul XXI, cap. 1 şi 2..). 

îăcălâre, . | 
Sistemul oposițiunii se incadreză mult mai bine de cât sistemul 

restituţiunii cu o legislaţiune unde punctul de gravitaţiune al procesului 
se găsesce, ca în sistemul procedurei n6stre, în desbaterile orale, şi nu 
în instrucţiunea scrisă. i 

Este în adevăr I6rte legitimă îngreuiarea restituţiunii în: materie de 
instrucţiune scrisă, unde se dă părței pentru iacerea unui act de proce- 

Resultatele ce ne-a dat acest sistem sunt departe de a fi satis-. 

Cum însă să aplicăm aceiași rigore în sistemul - instrucţiunii orale, 
unde apărarea părţii este restrinsă cu limita orei desbaterei 1)? 

" Părerea Qomnitâre a legiștilor în ţară la noi, este dar cu drept 
cuvânt favorabilă subtilităţilor proprii a imblândi rigorea excesivă a legii. 

Un sentiment analog însulleţesce şi pe romanișştii cei mai eminenți. 
Arbitrariul, qice Savigug, caracteris6ză instituţiunea într6gă. Pretorul 

a acorda cu atât mai uşor restituțiunea, cu cât causa absenței “i se va 
părea mai necesară şi mai laudabilă 2). IE 

Nici judecătorul nici partea nu sunt.ţinuţi a se mișca în acestă 
privință în” cercul mijlâcelor ordinare de dovedire 3). a 

De aceea nu putem-aproba decisiunea Curţii nostre de casaţiun 
din 1 Februarie 1882, care a casat :o hotărâre a Curţii de apel din Bu- 

curesci, între altele, pe motiv că sa admis oposiţiunea uneia din, părți 

pe baza unui certificat: medical, fără a se ţine semă de cererea celei-lalte 

părţi tinqena la supunerea la jurămint a medicului. a . 

Acâstă teorie nu are nici un fundament juridic. , 

- Din- două una: saii aplicăm în ac6stă materie regulele ordinare de 

probaţiune, sai nu le aplicăm. Aa _ 

Dacă le aplicăm, trebue să respingem 4 przor? sistemul certilica- 

telor medicale: Procedura civilă cere ca martorii sai experţii să presteze 

jurămint sub ped&psă de nulitate 2), a N a a 

Curtea supremă însă nu relusă certificatelor medicale a priori 

ori-ce putere. Curtea este dar de părere .că în acestă -materie nu se 

aplică normele ordinare de probaţiune. . , SRR 
- Dacă însă principiile ordinare de probaţiune nu 'și aii aplicarea lor 

în acâstă materie, dacă martorul saii expertul p6te să îie credut fără; să 

fie supus la jurămiînt, dacă arbitrarul caracteriseză întrega instituţiune, 

«dacă juedcătorul nu este ţinut a se mişca în cercul mijlocelor ordinare 

de probaţiune, dacă legiuitorul a credut a priori că este inutil de a se 

aplica în materia care ne preocupă regulele fixate de procedura civilă, e 

7 

“lar că nu există o. călcare a legii când judecătorul nu supune la jură- 

mint pe medicul care printr'un certificat dat unui împricinat explică 

  

DV. Begrarendung des Entavurfs einer deutsche civil process-orduusig, p. 209. 

2) Sâvi fo, VII. $ 397, pag. 116—182. | | 

3) Poul "e Vustriacă, $ 33, Fueger- Wessely, t J, pag. ST. 

4) Chamuveau-Carr6,- Proc. civile, t. II, pag. 589, quest. 1028, 

Di
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causa nevenirei acestuia la judecată, şi că nu este trebuință dea se de- 
clara în fie-care cas particular că chemarea martorului sait a expertului: 
este inutilă, de. 6re-ce legea a presupus a priori că este inutil de a se 
determina în acestă privinţă principii fixe și nestr&mutate. (Dreptul, 1882). 

XXXIV. Cererea în judecată ca causă de întrerupere a prescrip- 
Viuniă (art. 1868 şi 1870 cod. civil). 

„-.. Citaţiunea în justiţie dată chiar unui tribunal necompetent, întrerupe 
prescripţiunea (art. 1870 cod. civil). - Ia 

„ Codul Napoleon coprinde o normă identică (art. 2246 cod.-Napoleon). 
Quid, în casul când citaţiunea este nulă în Jormă ? 
«Dacă, citaţiunea este nulă pentru detect de formă, — dispune art. 

2247 cod Napoleon, — întreruperea este privită ca neavenită», 
Nu este nici-o rațiune care să îndreptăţescă acestă normă. 

_ In cas de necompetenţă, legiuitorul se pronunță pentru proprietar 
in contra celui ce prescrie, -- 

De ce să nu îie tot așa în cas de viii de formă? _ 
De aceia sa văqut silit legiuitorul nostru a se despărţi în acest 

punct de idealul săi teoretic,. statuând. expres că cererea în judecată 
intrerupe prescripţiunea și chiar dacă este nulă “pentru. viţii de lormă, 

„Art. 1870. cod. civil.. .. 
Ă Cererea dar adresată unui tribunal necompetent sai nulă în formă, 
întrerupe prescripţiunea, cu t6te că dânsa nu s'a încuviinţat de judecătorie. 

_ Electul întreruptiv alipit de cererea în judecată este, afară de aceste 
două casuri, supus hotărârei care va recunsce dreptul -reclamat. 

„Acestă restrieţiune o pronunţă legiuitorul în art. 1868. cod. civil, alin. 1, care sună ast-iel: . Aa 
| «Cererea făcută în judecată nu va. întrerupe prescripţiunea de cât 
„dacă va îi încuviințată de judecătorie prin hotărâre de nerevocabilă 
autoritate»._ E | 

Aşa dar prescripţiunea nu înceteză de a curge, cu tâte că s'a făcut 
0 cerere în judecată, în cele trei căsuri următâre.: 1) dacă reclamantul 
se desistă -de cererea sa, adică nu - de dreptul ce pretinde că are, ci de 
înslanța ce a început (art. 260 proc. civilă); 2) dacă el lasă să s0 - 
perime instanța, sai dacă, în lipsă de cerere de peremţiune, instanţa se 
prescrie prin trecerea de trei-deci ani (art. 1891 cod, civil); 3) dacă Cererea sa se respinge pur și simplu în Jorină şi definitiv (nu în îond), 
ca şi când-s'ar îi desistat 'de la instanță. - a 
de cai "ti 1868 od. civil presupune: evident că cererea n'a iost depărtată 
riGră oua d ine de neprimire care nu se opune la reînoirea sa ulte- 
en Pa în li o exemplu când hotărârea s'a mărginit a apăra pe pâriţi 
respias E Ă ipsă de justificare indestulătore ;- căci, dacă cererea s'ar îi 
un interes. d nd, cestiunea: întreruperei prescripţiunii mar presenta nici 

nteres, de re ce pâritul ar avea excepţiunea lucrului judecat în contra 
„& Ori ce cerere nouă star porni în contră-i ), Sa 

„Ne putem însă închipui casuri excepţionale unde cestiunea întreru- 

1) Aubry ct Rau, II, $ 215, pag. 849, text şi nota 16, 
—
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“perii preseripţiunii presintă un interes practic şi chiar dacă cererea a îost- 
respinsă în fond ; aşa de exemplu când cererea, care a îost definitiv respinsă, 

“a fost intentată de un creditor solidar 1). Acţiunea sa întrerupe prescripţiunea. - 

în privirea tutulor creditorilor (art, 1036 cod. civil). Hotărârea de respin- 

gere însă nu are putere de lucru judecat în privinţa celor-b-alţi creditori 

solidari. Art. 1868 cod. civil 'şi are dar deplina sa aplicare în acestă ipotesă. 

Cererea, de şi respinsă în îond, este a se considera cca neavenită în 

privirea celor-V-alţi creditori solidari. Denșii nu mai pot invoca beneficiul. 

întrerupțiunii, de 6re-ce cererea a fost respinsă. Tot așa ar îi dacă ar: 

fi vorba de un drept riedivizibil. a E 

Art.-1868 cod. civil mai vorbesce (lucru absolut de prisos!) de.-. 

electul hotărârei definitive care ar admite cererea făcută în judecată. : - 

In casul acesta, dice legiuitorul, nici o prescripţiune nu p6te curge de: 

la formarea cererii în! judecată și până la pronunţarea unei asemenea 

hotărâri, e Mae 

Nu era trebuinţă să se accentueze o: consequenţă așa de învederată.. 

Ori-ce hotărâre-retroage la data cererii. i 

Dar întreruperea nu este a se considera ca neavenită dacă cererea 

n'a îost respinsă -de cât provisorii, încuviințându-se o amânare sau... 

admițându-se o excepţiune de procedură, ast-iel ca instanţa să. nu îie 

definitiv stinsă. . - ă A Ai 

Un creditor, de exemplu, nu obține colocaţiunea într'un..tabloi de- 

ordine pe motiv că inscripţiunea sa este nulă saii că nu mai sunt fonduri, 

Respingerea nu va iace să se privescă întreruperea ca neavenită, căci 

cererea, de și înlăturată, rămâne întregă, în cât se atinge de “urmărirea 

asupra unei alte averi a debitorului. Salva manet petilio. Non obstat:- 

art. 1868 cod. civil. Acest articol nu vorbesce de cât de o respingere pur 

şi simplu, care nimicesce cererea şi nu'i permite 'să se reînoiască, ca Și 

când reclamantul sar îi desistat de cererea sa III 

- Quid, când cererea ar îi. respinsă a limine judicii și de oficiii, de: 

exemplu pentru că nu sa plătit taxa de timbru prescrisă de lege? a 

In asemenea cas nu se pâte înmâna citaţiunea şi, după principiile- 

jurisprudenţei n6stre, o cerere ca să opereze o întrerupere de prescrip- 

țiune, trebue să fie insinuată părței adverse 3). 

XXXV. Terția oposițiune. - 

Art. 286 procedura geneveză a înlocuit, pentru creditorii şi succesorii. - 

acestora, victime ale unei. colusiuni îraudul6se a împricinaţilor, terția. 

oposiţiune organisată de art.- 474 procedura -iranceză. | 

Art. 286 procedura geneveză sună ast-lel: AD | 

«Creditorii saii suecesorii lor vor putea ataca pe calea revisuirit hotă- 

rârile cari sar fi dat în contra debitorului sait autorilor lor, dacă a îost. 

colusiune îraudulâsă saii atingere a dreptului lor». sea 

Frauda constituia şi în dreptul roman o causa restitulionis în contra. 

1) V. Laurent, Droit civil francais, XXII, No. 101. 

2) Troplong, Prescription, LI, No. 568, . 

3) Unger, op. cit., $ 121, text și nota 28.



259. , ALEXANDRU DEGRE. 

“hotărârilor, având putere de lucru judecat, între altele, când hotărârea era 
râsultatul -unei prevaricaţiuni în paguba implorantului (Const. 1, C. De 

-avocal. diversor. judic., 2, 7). Mijlocul pentru a se obţine retractarea 
-hotărârei era acţiunea în nulitate care se prescrie în dece ani, întocmai 
“ca acţiunea în. nulitate în contra convenţiunilor. | 

“ Revisuirea sai acţiunea în nulitate nu este, în acestă -ipotesă, de 
-cât acţiunea Pauliană .revocatorie, aplicată hotărârilor, 

Găsim o aplicaţiune a acestei teorii în art, 1204 cod. civil şi în art. 
"633 proc. civilă. Disposiţiunile coprinse în aceste articole nu sunt de cât 
aplicaţiuni speciale ale unei regule generale 1). 
„_„. „ “Creditorii pot dar ataca, după legea n6stră, hotărârile pronunţate 
“Şi chiar executate cu fraudă în contra drepturilor lor. | Ce cale le deschide legea in acestă privire ? 

Codul nostru nu cunâsce terția oposiţiune. - 
Intre casurile de revisuire enumerate în art. 288 şi urm., nu se „„„Citeză şi frauda împricinaţilor, e - Nu rămâne dar de cât acţiunea în nulitate cu filiera ordinară de 

„jurisdicţiuni. . a | " | Este acâsta o alegere raţională a unui sistem mai bun de cât cel adoptat 
“de art. 474 francez, sati o simplă lacună ce a lăsat'o tăcerea legiuitorului? 

? Begnard condamnă terţia. oposiţiune şi propune de lege ferenda, “adoptarea modului de a proceda indicat de dreptul: roman 2). - „Părerea majorităţii autorilor este, din contra, că termenul de dece 
“ani al prescripţiunii -aplicat. hotărârilor ar îace imposibilă îndeplinirea „celei dintâi condițiuni a unei bune justiţii, care este promptitudinea, şi „că dar este neapărat a se acorda hotărârilor o mai mare autoritate de - “cât convenţiunilor, . a e E 

XXXVI Art, 735 procedura civilă, 

Nici un act de procedură nu pâte să fie declaraţ nul, dispune art. d031 procedura civilă iranceză, dăcă nulitatea nu e iormal pronunțată -de lege. | i SI | | Chauveau' observă cu drept cuvânt: că nu, există nici un text de lege mai încurcai de cât acesta, - | 
Jurisprudenţa, ca să scape din impasul creat prin acestă disposiţiune,” a pus pe o linie nulităţile virtuale cu nulităţile expres pronunțate de lege. „Reforma legislativă în acestă. materie trebue să fie dominată de “două principii. a „. | „Inainte de tâte se impunea principiul natural că un act nu trebue să fie declarat nul de cât când se dovedesce că există o vătămare. Pas "de nullilă sans grief. | Pe urmă venea principiul mai meșteșugit, dar tot aşa de neapărat, „are cere de la-noi ca să ne conducem de principii a priori când sunt in Joc interese de ordine publică. o * Procedura cantonului Genevei a adoptat, întemeiată pe aceste con- m OI - , Ă . Ă __ _ _ 

“ 

1) Demolombe, XĂX, No. 400—401. 
2) Reguară, Organisation judiciare, No. 592—532, 
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sideraţiuni, un sistem mixt, care se pâte resuma ast-iel: îndată ce legea: 
anuleză expres un act, ea presupune” existența prejudiciului; şi nici o- 
probă nu este primită in contra acestei presumpţiuni; în'lipsa unei 
nulităţi textua! pronunțată de lege, din- contra, actul nu se pâte anula 
de cât numai dacă călcarea iormelor a causat- părţii - care o inv6că o- 
vătămare pe care nu o pote repara de cât anulând actul. ! 

“ După&.acest sistem, imitat. întocmai în Italia, şi pe care articolul." 
nostru 735 proc. civilă ?1 consiinţesce, vine în întâiul loc-ca: causă de 
nulitate incompetenţa aceluia care a făcut actul. o | 

Pe urmă se prevede casul: când partea dovedesce că neregularitatea;. 
comisă "i causeză un prejudiciii care nu se pâte repara de cât 'anulân-- 

„ du-se actul, - 
___ In fine se vorbesce” de formalităţile : textual prescrise de lege sub- 

pedepsă de nulitate. : ' | | 

"Nu p6te să fie loc la casaţiune pentru violarea art. 735, alin. 2;. 
proc. civilă. Tribunalele sunt în adevăr suverane a constata existenţa. 
prejudiciului 1). ” o 

Indoielele în privința cestiunii 
ţiune lormală, se pot lesne înlătura, Da | a 

Nu se pâte admite, de exemplu, părerea că menţiunea jurămîntului 
martorilor nu e prescrisă -sub pedepsă de nulitate, art. 196 proc, civilă- 

necoprindend o asemenea sancţiune. 
Art. 196 formâză un tot nedespărţit cu art. 198 proc. civilă, care- 

pronunţă textual nulitatea” actelor făcute în contradicere cu aceste dispo- 

siţiuni. Formalităţile privitâre la depunerea martorilor nu se pot separa 

de forma care premerge depunerei, de prestarea jurămiîntului, de adino-- 

nitio de vilando perjurio 2) - - o 
Adăogăm că, în apel, nu se închee: proces-verbal despre ascultarea. 

de a se sci de există saii nu osane-- 

martorilor ; se face numai menţiune în hotărâre de numele martorilor şi. - 

de resultatul depunerii lor. . N a 
Acâsta resultă din art. 332 combinat cu art. 333 proc, civilă. 

Legiuitorul dispune în adevăr, în art. 332 proc. civilă, că tâte proce-.. 

durele probatorii făcute. la prima instanţă se vor repeta în apel dacă. 

judecătorii le află detectudse sait incomplete, şi adaogă după acesta, în 

art. 333, că tâte cele-Lalte regule prescrise pentru tribunalele de prima. 

instanță se vor aplica şi la Curți. De aci decurge, credem, că, în ceea. 

ce privesce constatarea depunerii martorilor ascultați în instanța de apel, 

“nu se aplică art. 198 proc. civilă. | _ 

Când cercetarea cu martori se iace de un judecător-comisar (art... 

209 proc. civilă) saii - dinaintea tribunalului de prima instanţă, este 

neapărat să se închee un proces-verbai Şi Să se constate i6te ormali-. 

tăţile minuţi6se precisate de lege, decisiunea causei urmând a se întemeia. 

pe o anchetă, care, fiind tăcută de alţii, trebue să fie supusă controlului 

judecătorilor care "și-o însușesc. OO 

i Dar ar fi fără sens și Irustratoriă, a se încheia procese-verbale în 

1) Allard, Projet de râvision du Code de Procădură civile, pag. 246 şi urm... 

2) Cas. Hom,, secţ. [J, din.3 Noembrie 1882.
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„ instanța” de apel. Recursul în. casaţiune fiind singur admis!), Curtea 
“supremă nu are sub nici un raport trebuință să cunâscă declarările 
martorilor. - - a | 

Dacă este adevărat, aceea ce nu se contestă, că o hotărâre dată 
„în materie corecțională sai poliţienâscă scapă de casare când dânsa 
“constată că martorii sau supus jurămiîntului conform art. 185 şi 153 
proc. penală, raţional ar îi Gre să se câră forme mai rigurâse în materie 
“civilă Sa E - 

Cât pentru afacerile deferite cunâscerei judecătorilor de plăși, nu 
" pâte să fie nici o îndoială în acestă privire. In' causele care nu sunt 
“supuse la apel, dice art. 45 proc. civilă, nu se va face -proces-verbal, ci 

„ declaraţiunile. martorilor vor fi în scurt coprinse în cartea de judecată 
“art. 40 îrancez). . | . a | 

O normă analogă se găsesce în art. 410 irancez în cât se atinge 
“de modul de a procede al tribunalelor în materie sumară. (Dreptul, 1853), 

i 

- 1) Legea nu deschide nici calea revisuirit pentru defect de "formă a anchetel,



  

Cestiuni diverse. 

J. 

Prelungirea termenului de apel şi de oposiţiune în basurile prevădute 

de art. 76 alin. III legea jud. ocdle şi art. 154 pr. civilă... . 

Aparatul legii e mai încurcat saii mai simplu după deosebirea casu- . 

rilor. In procesele mici, cari se judică de judecătorii de oc6le, nu e nevoe 

de multe forme. Cestiunile de judecat sunt simple. Legea dar organiseză 

o procedură sumară. e o 

Actele de procedură pentru chemarea în judecată, saii pentru înmâ- 

narea hotărârilor, nu sunt solemne ca cele prescrise pentru tribunal. Sanc- 

țiunea nulităţii prevădută pentru citaţiunile de Ia tribunal (art. 76 pr. civ.) 

nu există pentru ţidulele. de la judecătoriile de oc6le.. -- 

Sentinţele tribunalelor sunt apelabile în termen de două luni, în 

deosibire de cărţile de judecată ale judecătorilor de ocâle, care sunt | 

supuse apelului în termen de o lună de la primirea sai lăsarea lor la 

 domiciliii (art. 74 legea pentru jud. de ocdle din 9 Martie 1879), ete. 

Acestea dise, intrăm în materie: Termenul de apel în contra cărţilor 

de judecată, care e-de o lună, se prelungesce, după art. 76 al legii jud. 

"de ocâle, la două luni, când osândilul lipsesce de -la domiciliul sei. Ce 

_ însemneză lispa de la domieiliii ? Este ea tot una cu lipsa de acasă ? | 

Nu trebue să confundăm- domiciliul cu casa, în care locuim. Putem 

să locuim într'o casă sai întralta; putem să avem mai multe aşezăminte, 

dar nu putem să avem de cât un singur: domiciliii, care este la locul 

unde se află principalul nostru așezămint. Nu mutându-ne în alt loc, ne 

strămutăm domiciliul. (art. 89 c. cv Ma a] 

Legea pentru judecătoriile . de oc6le evită coniusiunea de mai sus, . 

ea nu nesocotesce principiile, ea deosibesce cu grije lipsa de acasă de 

lipsa de la domiciliii. - Art. 67 al legii jud. de oc6le prevede în adevăr 

lipsa de acasă, în deosebire de art. 76, care vorbesce de lipsa de la : 

domiciliă. a II cana 
Osânditul lipsesce el de a casă sai relusă el de a adeveri primirea 

cărţii de judecata? Cartea de judecată se lasă la domiciliul săi şi calea 

apelului “i e deschisă în termen de o lună. de la lăsarea cărţii de judecată 
la domicilitt. fată ipotesa prevădută şi regulată de art. G7 combinat cu 

art. 76, alin |, legea cit.  - - , AR 

Treceri la Esul prevădut şi regulat .de art. 76, alin. IL al legii - 

“jud. de oc6le. Osânditul lipsesce el de la domiciliul sii ? Termenul de apel 

se prelungesce în asemenea. cas la două luni după îndeplinirea celor 

prescrise în art. 67, adică după lăsarea cărții de judecată la domiciliul. 

pu
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„Art. 76 alin. ultim acordă, precum vedem, o prelungire de termen, 
nu osânditului, care lipsesce momentan de a casă, se ascunde, dosesce, 
ci osânditului, care lipsesce de la domiciul sti, care adică, fiind abseul, 
nu putea să aile în termenul scurt de o lună cele petrecute în lipsă-i 
a casă la densul. . 
____“Dacă nu ar fi așa, urmarea neapărată ar îi că art. 76 alin. ultim, 
Sar preface din o excepţiune, ce este, în o regulă, căci osândiţii, ca să 
evite termenul scurt de O lună, s'ar face în cele mai multe casuri > -nevEduţi, ar tuli-o, ar trage legii un renghiă. , 

Să nu se gică că art. 76 cit. ălin. ultim nu deosibesce lipsa de a casă_de lipsa de la domicilii. Adevărul este, din contră, că art. 76 cit care prevede lipsa de la domiciliă, trimete expres la art. 67, care areia vedere, din contră, lipsa de a casă. a 
„>. Deosebirea apoi între lipsa de a casă și lipsa de la domiciliii resultă | din însă-şi natura lucrurilor. Alta “i, în adevăr, casa, în care locuim, alta domiciliul nostru, pe care 7! păstrăm, cu t6tă schimbarea reședinței nâstre, 

Ori cum fie, redacţiunea art. 76 alin. III, legea judecăt. de ocâle nu e clară și dă loc la “controversă. Decisiunea casaţiunii secţiunea ], din % Martie a. e, resolvă cestiunea nâstră în chipul următor: | <Avend în vedere art. 74 şi -76 din legea judecăt. de ocâle și comunale ; - . | 
| «Considerând că, după prescripţiunile acestor articole, în ceea ce pri- „vesce terinenul de apel, durata lui este de 0 lună, când persâna, căreia „se comunică 'cartea de judecetă, se află la domicilii, de două, când, din contră, este absinte ; iar în ceea ce privesce Îelul absenței, că nu se face nici o. distincţiune ; mai mult că nici dintr'altă disposiţiune a sus citatei 

legi, nu reese că legiuitorul a înțeles că, în cas de absenţă, trebue să se. aprecieze felul ori importanța ei, și să se acorde două luni numai per- . snei, care ar lipsi chiar din localitatea unde se află domiciliul ei; „_<Că prin urmare, dacă legea nu distinge; nici judecătorul nu trebue 
să distingă ; şi tribunalul interpretând. în mod contrariă mai sus citatele articole, a făcut 0 greșită aplicare a lor. i „ «Pentru aceste motive, caseză, ete.>. , - „Trecem acum la art. 154: pr. civ., care prelungesce termenul de 
opozițiune de la opt la cinci-spre-dece dile în îolosul osânditului, care 
lipsesce de la domiciliul săii, în momentul când i se lasă la .domiciliit Sentința dată în lipsă, care *! condamnă, a a Art. 154 cit. hotărăsce:.: : . 

«Partea condamnată în lipsă are dreptul a face oposiţiune în termen de. opt dile libere de la primirea hotărârei în persână sai la domiciliă. lar când partea va lipsi de la domiciliii și sentinţa va fi din acele, cari nu au drept de ape), atunci termenul pentru oposiţiune -va -fi de cinci- spre-dece diles. ” 
Codul genevez coprinde o regulă analogă, căci. dânsul (art. 137) „__hotărăsce: Pa ) “ - „Si le delaillant est absent ou non domicilie dans le canton (adică Saii absent saii domiciliat în țară străină) les juges pourront lixer, dans le jugement par defaut, un dâlai plus long pour lopposition». „Art.'154 cit. se aplică el şi hotărârilor în lipsă date în apel? Sa
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hotărât (Bulet. cas. pe anul 1880, pag. 28) că «excepţiunea creată de art.. 
154 procedura civilă nu se pâte aplica și la decisiunile Curţilor de apel, 
pentru că, in acest cas, partea s'a judecat în prima instanţă, unde a putut 
să'și expună cuvintele». 

Credem că art. 154 cit. e răi redactat. Există aceiaşi rațiune pentru 
prelungirea termenului de oposiţiune şi întrun cas și intraltul. Osânditul - 
absent, fie că a fost condamnat în lipsă în prima înstanţă -saii în apel, 
nu are posibilitatea să facă. oposițiune, dacă nu i se prelungesce ter- 

menul de ' oposiţiune de la 8 la 15: dile. T6te regulele prescrise pentru 

tribunale, se aplică și la Curți (art. 333 procedura civilă). 

I 

Capacitatea electorală (art. 19 legea electorală). 

Codul nostru electoral, derogând la Art, 27 codul penal, care dispune 

că interdicţiunea judiciară nu se pâte pronuncia de cât în casurile 

anume prevădute de lege, aceea ce implică că interdicţiunea nu există - 

de cât când e anume pronunţată de judecător, hotărăsce în art. 19: 

«Sunt nedemni : | - 

Cei condamnaţi pentru crime; NE 

Cei condamnaţi pentru delictele prevăqute la art. 117-121, 126, 

197, 138—146, 197 alin. 11. 200—205, 267, 268, 285 alin. I1., 291, 29, 

308, 311, 316, 322—8325 şi 334 din codul penal. - 

Persânele îndeobște: cunoscute că ţin case de prostituție saii joc 

de noroc». E DR | i. 

Interdicţiunea de a. fi alegător sai eligibil (art, 26, legea electorală) 

e, ast-iel, o urmare legală a condamnării penale. Există o condamnare 

pentru crime, saii pentru unul din delictele prevădute în apt. 19 cit.? . 

Alegătorul sai eligibilul e nedemn, de și 'nu a fost anume condamnat şi. . 

la interdicţiune, - ! E „7 SR E - Na 

După codul electoral belgian, din contră, interdicţiunea nu are loc 

de cât dacă a fost anume pronunțată coniorm cu prescripţiunile codului 

penal. Codul penal belgian, o spunem în trecăt, hotărăsce (art.. 75 și 76) 

că în nici un cas minorul de 16 ani sai surdo-mutul nu pot să fie con- 

damnaţi la interdicţiune. 
Dar, dacă art. 19 cit. se depărteză de la art. 27 codul penal, în- 

trebim, derâgă el și la prescripţiunile codului penal. privitâre la durata 

degradărei civice sai a interdicţiunii judiciare? Art. 7 No. 5 codul penal 

- mârginesce degradarea civică. de la 3 la 10 ani. Interdicţiunea apoi nu 

pote dura de cât dela șese luni până la şese ani (art. 8 No. 2 codul 

enal). 
| | . 

si i nterăicţiunea. prevădută de art. 9 legea electorală este ea, prin 

excepţiune, la aceste de pe urmă . articole, o interdicţiune perpeluă ? 

Legea nu decreteză perpetuitatea interdicţiunii şi o excepţiune nu se 

pâte admile fară _un anume text. Dar sa hotărât, cu 16te asiea, că inter- 

dicţiunea electorală e perpetuă (Bulet. cas. pe anul 1884 p 339). ua 

Codul nostru penal cunâsce un singur cas de interdicțiune, perpe n A 

Funcţionarul public, ca6 sustrage bani publici, etc., care se ailă în mâinele 

. , 
17» 

AL. Degră, rol. IV.
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-1ui în puterea: însărcinării sale, pierde dreptul la pensiune şi se declară 
incapabil de a ocupa funcțiuni publice pe îdlă viața (art. 140 codul 
penal). a IE e . 

Admiţându-se însă circumstanţe atenuante, jurisprudenţa şi teoria 
admit că acusatul se pâte apăra de interdicţiunea de drepturi politice, 
civile și de familie: Ce dar trebue să decidem în casul când judecătorul 

„- penal, admițând 'circumstanţe atenuante, reduce pedâpsa pentru crimă la 
o pedâpsă corecțională, sai acea pentru delicte la o pedepsă polițienesc, 
saii apără pe acusat de interdicţiune?  . . 

Alegătorul 'saii eligibilul vor îi ei nedemni, cu tâte că nu sunt con- 
damnaţi la o pedepsă criminală sai. la o pedepsă corecțională, sai cu 

- i6te că aii iost anume apăraţi pria hotărârea condemnătâre de interdic- 
ţiunea de a îi alegător sai eligibil? .. Si 

Decisiunea Curţii de casaţiune secţiunea II, din 29 Martie 1884 
(Bulet. pag. 322—323) răspunde că da. Iată raţionamentul Curţii: «Legiui- 
torul electoral enumărând delictele anume cari fac nedemnă.pe o persână 
de a îi alegător, a prevădut pe cei condamnaţi pentru crâme, ete, iar nu 
pe cei condamnaţi la o pedepsă criminală. Recurentul deci fiind con- 
damnat pentru o faptă criminală, împrejurarea că osânda sa a îost redusă 
la o simplă pedâpsă corecțională, pe temei că la .comiterea ei a fos 
mânor, nu'i dă dreptul să fie înscris între alegători». a 

Unii întâmpină că legiuitorul, vorbind de condamnarea pentru crime, . 
“etc. a înţeles condamnarea la o pedepsă criminală, ete Ultima formulă 

„în adevăr e mai corectă, căci o găsim în art. 260 procedura. criminală, 
„care dispune: -<Sunt necapabili de a îi juraţi cei condamnaţi la o pedepsă 
criminală, ete». | RI : 

Rămâne însă, cu t6tă seriositatea raţionamentului ce premerge, un 
motiv de a ne îndoi. Clasiticaţiunea infracţiunilor se reguleză, în adevăr, 
după pedâpsa pronunţată de lege și nu după aceia modificată de jude- 
cător în urmarea de admitere de circumstanţe atenuante. Există deci o 
condamnare pentru crimă în înţelesul art. 19 legea electorală, cu ttă 

“reducerea pedepsei la o pedepsă corecțională. [ a 

UL 

Apelul incident. 
„ Apelurile scumpesc judecăţile. O parte, care pierde asupra unei ex- 

cepţiuni, dar câştigă în iond, nu are interes. să apeleze. Dacă însă adrer- 
sarul interpune. apel, lucrul se schimbă. Câștigătorul nu pâte să ghicâscă - 
gândul condamnatului, care va apela pâte tocmai în ultimul moment. 

De aci necesitatea apelului incident; Basilicalele hotărase că, . dacă 
O sentinţă lovesce pe o parte şi pe: cea-l'altă, și dacă numai o parte 
face apel, cea-laltă parte pâte, îără să recurgă la un apel înlăuntrul 
termenului prevădut de-lege, să facă -un apel incident. Citim în adevăr 

- în legea 128 Basil. cart. 1X, tit. [: E 
______ Constitutio praecipit, ut si unus appellaverit,. etiam altera pars, 
„Siquidem praesens sit, appellationis ausxilio uti 'posit: si vero absit, suc- 
curritur ei, iudice ejus vicem supplente, perinde ac si ipse -appellasset, 

>
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ut poszit provocatione juvari. Imperat autem, ut ea, quae reiutatoris 
Jibellis sive suppletoris inseruntur, compendio narrentur. - - 

'T6te legiuirile moderne (art. 443 pr. civ. îr.; art. 310 genev.; art. 487 
ital,; art. 482 germ.), admit şi reguleză apelaţiunea incidentă. Codul nostru 
de procedură civilă, din. contră, o exclude. Reese în adevăr din art. 
318 pr. civ. că apelul e neadmisibil, dacă nu e interiectat în termen. de 
două luni de la inmânarea sentinţei. Legea nu: deosibesce. Art, 318 cit. 
se aplică şi apelului incident. DR) | 

Procedura civilă iranceză (art. 443) dă o sancţiune formală apelului 
incident, în deosebire de procedura penală îranceză, care tace. -De aici 
întrebarea: Apelul incident este el admisibil în penal? /. Hlelie răspunde: 
«Apelul, fie el făcut principal sati incidental, nu e valabil de cât dacă a 

__ fost pornit în termen : termenul expirat, există decădere şi apelul părţei 
urmăritâre nu pâte să fucă să reînvie un drept stins>!). i 

Ne -reîntârcem la precedura civilă. D-l Săndulescu-Nănovenu nu 
discută cestiunea n6stră. :Dânsul însă se ocupă, reproducând cele dise 

în acâstă privință de Carr, cu o terminologie juridică, care nu înfăci- 

ştză nici un interes practic. Distinsul comentator presupune o appellatio 

reciproca, o apelaţiune adică făcută de o parte și cea-taltă în termenul 

prescris de art. 318 pr. civ. Apelul interjectat întâiă, observă autorul de 

mai sus; se numesce acel principal, în deosebire de cel-lalt, care e un 
apel incident 2). i | a „- a 

Dar nu aici stă cestiunea. Dacă o. sentinţă a respins un mijloc 

propus de intimat, i-a primit însă un alt mijloc şi va apărat în îond, 

intimatul, pentru ca să reînoiască în apel mijlocul respins, trebue el să 

iacă apel în termenul prevădut de art. 318 cit., sai pâte el să.atace . 

sentința, cu tote câ nu a făcut apel în termen ? Drept răspuns, ne reterim 

da cele dise mai sus. . o Sa ” 

IV, 

Art. 817, alin. II codul penal. 

Tâlhăria e, după. scopul ei, 0 crimă în contra proprietăţii, după | - 

„mijlocul ei, o crimă în contra -pers6nei, Furtul din contră, amenință 

numai proprietatea. Codul penal îrancez face puţin caz de acestă deosebire, 

sămaluesce tâlhăria cu lurtul, numesce tâlhăria -«un vol comis A. laide 

de violence»>. - . | Pa | a N N ; Ă 

Vechiul drept roman are „un . sistem analog. Abia pretorul M. 

Lucullus deosebesce furlum şi rapina. L. 14 Basil. -X, 2, distinge de 

asemenenea: Qai vim intulit, îur non est, quamvis, raplor ur improbus 

sit. Deosebirea acesta nu e un cuvânt deşert, căci ea ne. înlesnesce 

orientarea, aceea ce preţuesce mult. IEI 

- 'Tâlhăria, în adevăr, atacă în același, timp.pers6na şi proprietatea. O 

pornire dar de fapt în contra. pers6nei săvirşită, în urma furtului suit 

DE. Băie, Traite de bit ion crimi ima edicţi „VIII, pag. 44, 
1) F. i 4 de Pinstruction criminelle, prima edicţiune, t. VIII, pag 

“ 2 Pai iN Amrovdr, Explicaţiunea. procedurei civile, ediţia ÎI, pag. 

"119—120, Aaa - , .
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tentativei de furt, numai pentru a se asigura fuga, nu pâte să trecă. 
drept tâihărie. ” 

Codul nostru penal totuși (art. 317, alin. II) hotărăsce: 
«Se socotesce asemenea că comite o tâlhărie şi acela care, surprins 

fiind in flagrant delict de furt, întrebuinţeză violenţa asupra unei persâne 
sai ameninţă că va omori sati va răni îndată spre a. putea să scape 
saii să ţină lucrul furat». | . ” 
„„ Teoria germană concepe lucrul alt-iel. Art. 252 germ. (cî.. vechiul 
art. 236 prusian) dispune, în adevăr: - 

«Cine, surprins fiind în flagrant delict de îurt, întrebuinţeză violenţa 
asupra unei pers6ne sai îace o ameninţare cu un pericol.nemijlocit pentru . 
trup saii viaţă, ca. să țină lucrul furat, se pedepsesce ca un tâlhars, 

Mare e, după cum vedem, deosibirea între definiţiunea română şi 
cea germană. În expunerea de motive.a proectului german se dice expres 
că nu există tâlhărie, când agentul întrebuințeză violența numai ca 
să'şi asigure luga. - | | 

"Chipul german de a vedea-e mai logic, căci în minutul ce concepem 
-tâlhăria ca o năvălire asupra persânei şi asupra averii, și acesta e.punctul 
de vedere al legii nâstre, consequenţa cere să nu privim ca tâlhărie o 
năvălire asupra -persânei, pe care agentul o săvirșesce numai 'ca să nu 
fie prins, a a a o 

„_„. O violență întrebuințată numai pentru scăparea făptuitorului, înte- 
„melază ea sub codul irancez o tentativă de îurt cu violență ? F. Zdlie 
răspunde că nu. Raționamentul eminentului criminalist - se pâte resuma 
ast-lel. Nu există un îurt comis prin violență atunci când violenţa se 
comite numai pentru a se asigura iuga. Furtul, în adevăr, e consumat 
prin luarea lucrului. “Tentativa apoi. de furt e consumată prin întreruperea 
execuţiunii furtului din o causă neatârnată de voinţa 'agentului, 

Aşa fiind, închee autorul de mai sus, e clar că violenţa întrebuin- 
țată posterior acestei luări a lucrului Saii acestei întreruperi, violența 
adică comisă numai pentru a înlesni agentului îuga, nu e o impreiurare 
agravantă a iurtului, ci: un fapt sau delict.cu totul deosebit. Jurisprudența 
insă vede lucrul alt-lel. O hotărâre a Curţii de casaţiune 'iranceză din 
26 Martie 1813 cuprinde, în adevăr: a A 

«Que c'est mal ă propos que Larrât: attaqu€ a considere comme Gtranger ă la tentative de vol lusage que Pun des auteurs a fait: contre 
le plaignant d'un stylet dont il Gtait arme, et les coups qu'il lui en a 
pori6s ; que ce fait de violence se rattache n6cessairement î la tentaiive 
dont il 6lait la suite, et â laquelle il &tait, pour ainsi dire, adherent; 

- quen eilet, les circonstances' îortuites et indâpendantes de la volontă des. 
auteurs, qui ont empâch6 Pex6cution du vo!, ne consistent: pas seulement 
dans. Happarition_ subite: du plaignant, mais encore dans la crainte qu8 sa prâsence a INSpir6 aux coupables, et dans la parti de fuir que celte 
crainte leur a fait prendre; que les coupables 6taient done en etat de. tentalive de vol lorsquiils ont pris la îuite, et gu'en Juzgant Pun d'eu 
a [ait usage de larme dont îl lait porleur ; qwainsi la -lenlalive de vol a 6l€ commise avec violence» 1). ÎN 

. 

pas. oi AP Paustin Helie, Theorie du code penal, a IV-a edițiune, t, V, No, 1924
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Vedem ast-iel că P. Ziclie concepe lucrul ca legea germană, iar 
jurisprudenţa franceză ca codul nostru. Controversa acesta ne arată în 
același timp că nomenclatura română (tâlhăria) și cea iranceză (vol 
commis ă laide de violence) sunt resultatul unei prelucrări sciinţitice 
deosebite al aceluiaşi fenomen: de patologie juridică. o a 

Art, 317, alin. Il, al codului nostru penal, vădut la lumina deose- - 
birilor şi desvoltărilor de mai sus,- are următorul înţeles î6rte. precis.: 
Există tâlhărie când agentul, surprins îiind în flagrant delict de îurt, între- 
buinţeză violența spre a pulea să țină lucrul furat, iar tentativa de 
tâlhărie, când făptuitorul, surprins fiind în stare de .tentativă de furt, 
comite violență spre a pulea să scape. E 

Curtea de casaţiune secţiunea II, prin decisiunea din 30 Septembre 
1887 (Bulet. pag. 739), regulând competinţa între camera de acusare a - 
Curţii din laşi, care admitea că violenţa întrebuințată numai pentru scă- 
parea agentului constitue o tentativă de tâlhărie de competenţa jurisdic-. 

_ ţiunii corecţionale, în deosebire de Curtea de apel din laşi, care credea 
că în asemenea cas există o tâlhărie desăvirşită de căderea Curţii. cu 
juraţi, a hotărât: . ae 

«Considerând că reese din actele causei că Mihai Hromei şi alţii, 
după ce s'aii incercat să spargă standola cu grâii a lui Enescu, aii început: 
să aslupe cu lemne uşa bordeiului păzitorului Darvari, ca să nu fie îm- -: 
piedecaţi de dânsul. și să înlesn6scă săvirșirea iurtului tentat, dar acesta - 
isbind în ușe și eşind afară cu o c6să în mână, dânşii laă bâtut spre a 
putea să scape; a, | a 

«Considerând că acestă faptă penală imputată inculpaţilor e prevă- 
dută şi pedepsită de art. 317, alin. II din codul penal, care-sună ast-lel:: 

«Se socotesce că comite o. tâlhărie și acela care, Susprins fiind în 
flagrant delict de îurt, întrebuinţeză violenţă asupra unei pers6ne spre a 
pulea să scape sati să ţină lucrul îurat>; - o 

- «Considerând că numiții acusaţi, surprinşi fiind în tentativă de furt 
(decisiunea camerei: de acusare atribue iaptelor de mai sus caracterul de 
tentativă), ai întrebuințat violenţă asupra păzitorului Darvari că să scape 
de urmărirea lui; AER 

«Considerând că legea n6stră (art. 317 codul, penal), in deosebire de 

cea iranceză (art. 382), consideră furtul cu violenţă, nu ca [lurt, ci ca . 

tâlhărie Si tentativa de furt cu violenţă ca tentativă de tâlhărie; j 

«Considerând că tentativa de tâihărie, dacă nu mijlocesce împrejurări 

agravante, se pedepsesce cu închis6re corecțională (art. 317 comb. cu art. 

38 codul penal); - 7 Ă 
Pentru aceste motive Pa - 
Regulând competinţa, trămite procesul înaintea Curţii de apel, etc.». 

V. 
ea "civil, caro opresce vîngarea între soţi, se 

Art. 1307 codri Sit el schimbului între soţi ? 
Vinarea între soţi e oprită, alară de cele irei casuri prevădute, do 

art. 1307 codul civil. Schimbul între soţi este şi el oprit ? Veri Cart 

ce nu este declarată necapabilă de lege, are dreptul le a con .
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949 codul civil). Soții se pot asocia, sunt volnici a transige, pot .sta în 
raport de mandat şi mandatar. .. | - Ă 

Cât pentru. schimbul între soţi, avem, se dice, art. 1409 codul civil, 
care hotărăsce expres că regulele prescrise pentru vingări se aplică şi 

„schimbului, Or, vindarea între soţi e oprită (art. 1307 codul civil); deci 
“e pus sub carantină şi schimbul între soţi. Lucrul însă nu e aşa, 
căci art. 1254 codul civil permite expres schimbul imobilului dotal pe 

“alt imobil, Ă Aa E Pa 
Art. 1254 codul civil nu distinge dacă e vorba de un schimb între 

soţi sai iăcut cu terţie pers6ne. Decisiunea casaţiunii nâstre din 22 Mai 
1889 (Bulet. p. 525—526) lămuresce [6rte bine-că legiuitorul, stabilind 

„că repgulele prescrise la vindare se aplică și: la schimb, n'a avut în 
vedere de cât regulele generale  privitâre - la. consimţimiîntul părţilor, la 
transeripţiune, la răspundere în cus de evicţiune, iar nu și regulele excep- 
ţionale cari 'şi-aii răţiunea lor când e vorba de vîndare, iar nu și pentru 
casurile de schimb. - i e E | 

Schimbul, cu t6tă sămălairaa lui cu vindarea, e supus în. parte la 
alte regule, de -exemplu în ceea'ce privesce spesele contractului, Fie-care 
copermutant e și cumpărător şi vindător. Spesele dar, în loc să fie în 

- sarcina cumpărătorului, ca la vindări (art. 1305 codul civil), se impart 
de o potrivă între copermutanți. as | 

Este exclusă până chiar şi posibilitatea unei simulaţiuni din partea 
copermutanţilor, când se face o prețeluire a imobilelor .ce se schimbă sub 
privigherea tribunalului. E clar prin urmare .că art. 1254 citat se aplică 
şi schimbului între soţi, destul numai să se îndeplinescă tormalităţile așter- 
nute într'insul. _ ae 

Vechile n6stre legiuiri,- codul Caragea (art. 33 şi 35, p.- III, e. 16 de 
la zestre) și colul Calimach ($ 1643), de acord cu dreptul roman (L. 2 
Dig. de pact. dotal. 23, 4), autorisă schimbul între soţi. Dacă legiuitorul 
ar fi înțeles să se depărteze de la tradiţiune, el ar. fi spus”o expres. 

Decisiunea casaţiunii române secţiunea I, din 30 Octombre 1885 
(Bulet. „pag. 751—752), nu atinge deosebirea de mai sus, declară în termeni 
generali că schimbul între soţi e oprit, dă o soluţiune exactă -în specie, 
„dar cu următbrea motivare generală care pâte să inducă în erdre: 

<Vădând art. 1409 codul civil, prin care:să stabilesce că regulele 
prescrise pentru vindare se aplică şi la contractul de schimb; 

„_“Considerând .că după art. 1307 acelaşi cod. vindarea nu pâte avea 
loc intre soţi, afară de casurile excepţionale exprimate prin acel articol ; 
că motivul care a determinat pe legiuitor a crea acâstă proibiţiune este 

| să af lase soţilor mijlocul ca prin ajutorul vindărilor simulate să'şi acorde 
soţului e indirecte, sau să Îraudeze pe creditori făcend să trecă averea 
UV are are datorii in „patrimoniul aceluia cure nu are; că, aceiași 
rațiune existând Şi în privinţa contractului de schimb, urmeză să decidem 
că regula prevădută de art. 1307 codul civil, relativă la vinqări, se aplică . 
cand e vorba de schimb;.că dar Curtea de apel când a decis că schimbul 
ăcut în anul 1872 între recurenta cu. soţul ei nu este valabil, a făcut 

o justă aplicaţiune a principiilor relative la contractul de schimb şi a bine interpretat disposiţiunile art. 14109" codul civil», .
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VI. 

Devoluţiunea, apelului. 

Apelul are un efect suspensiv. şi devolutiv (art. 335 procedura civilă). 

Devoluţiunea însemnză că causa se reincepe din noii în apel în întregul ei 

(novum. judicium), în marginele cererei făcută. de apelant. Tantum devo- . 

lutum, quantum appellantum. - | - 

Sentința apelată nu se pâte schimba în „nelavârea apelantului în 

acest înțeles că „aceea ce a îost judecat în folosul apelantului, prin o 

hotărâre principală, incidentală saii provisorie, nu se pâte revoca în 

apel, dacă nu există un apel incident săcut in termen. - 

încolo & clur că devoluţiunea e neatârnată de bunul. plac al părţii 

apelante. Apelul, în adevăr, se pote îndrepta numai. în contra dispositi- 

vului hotărârii, de unde urmeză că apelantul nu pote să mârgin6scă - 

discutarea motivelor primei instanţe. Cu t6tă motivarea greşită, sentința 

apelata să menţine pâte pe alte considerante. - 
.. 

Devoluţiunea procedurilor probatorii făcute la prima instanţă are 

loc, cu t6tă împotrivirea. apelantului (art. 8332 procedura civilă), căci . 

încheerile preparatorii, departe -de a judeca definitiv, nu fac.de cât să 

pregălescă judecarea procesului, adunând elementele pentru motivarea - - 

sentintei definitive. . -. 

Reese a contrario din art. 332 procedura civilă, care hotărăsce că. 

tâte procedurile probatorii făcute la prima. instanţă, se vor repeta în 

apel, că procedurile decisorii, lie că pun capăt procesului întreg sail 

numai unei părţi a procesului, nu se pot reînoi în apel, în lipsă de ape 

incident făcut în termen. de partea intimată. 

Intimatul, care omite de a face apel în termen, nu “se pâte iolos 

„de apelul adversarului săii ca să censureze hotărârea -primei instanțe, care 
- 

a admis în parte cererea apelantului, principală sai incidentală. 

Sentința apelată continuă ast-iel de a exista, cu tot apelul lăcut, 

ea nu e un:simplu proect care dispare în minut ce se iace apel, ea e 

temelia desbaterilor reînoite în apel. Causa dar se reincepe din noii în 

apel, dar apelantul nu pâte să facă abstracţiune de sentinţa apelată, ca 

şi când dânsa nu ar exista.. 

Competinţa. judecătorului superior e mărginită în al doilea rend:şi 

prin aceea că, în principii, justiţia nu are să. intervină din olicii, că 

adică judecătorul nu” are- să hotărască de cât secundum allegala et 

probata. Devoluţiunea dar nu merge mai departe de cât cererea apelantului. 

O schimbare a hotărârei apelate dincolo de cererea apelantului, o . 

reformă în pejus, o încuviințare a apelului în dauna apelantului, nu -e: 

admisibilă, dacă -nu există un apel incident făcut în termen de partea - 

intimată. - Mi - ! 

_: „Decisiunea Curţii n6stre supreme din 2 Aprilie 1891 (v. Dreptul, 

No. 32 din 2S Aprilie 1891) se ocupă cu problemul nostru, nu străbate „ . 

însă tufişul înconjurător, nu limpezesce în de-ajuns cestiunea devoluțiunii, - 

ci 0 resolvă, prin tangentă ast-iel: . > | , 

«Consiilerând - că cestiunea dedusă. în judecata acestei Curți, nu 

este numai aceea de a se sci dacă apelantului trebue să i se țină s6mă 

7



964 ” "ALEXANDRU DEGRE 

ca venit lei 1.200 şi-a se pretinde, după cum sa susţinut, că cestiunea 
că averea paraiernală: a lemeei: profită bărbatului ca cens, este un lucru 
definitiv judecat, căci acestă Curte judecând în acestă materie ca snslanță 
de jond 1), cererea ce se îace în apel este a se ordona înscrierea apelan- 
tului în colegiul I electoral de Cameră ; că, apelul fiind devoluliv, causa 
în întregul ei e pusă din noi în cestiune dinaintea acestei Curți, și prin 
urmare şi cestiunea dacă averea paralernală -a femeei trebue a îi ţinută 
în's6mă ca cens bărbatului; _ - 

« Considerând că, ast-fel fiind, și art. 14 din legea electorală neţinând 
în s6mă bărbatului „contribuţiunile iemeei de cât numai pe cât timp el 
are usuiruztul averei, pentru care femeea plătesce contribuţiunea, este 
învederat că acea contribuţiune nu'i pâte îi ţinută în s6mă când este 
vorba de averea paraternală a femei, căci asupra acestei averi femeea, 
jar nu bărbatul, în virtutea art. 1285 codul civil, are dreptul de folosință; 
că prin urmare e. fără interes a se sci dacă acâstă avere avea un venit 
“net de 1.200 lei». (Dreptul, 1891). | 

VII, 

. Art. 712 6oâul comercial. 

| „După art 712 codul comercial îalitul pierde, din diua pronunțării 
sentinţei declarătâre de faliment, dreptul de administraţiune a .buaurilor 
sale, chiar şi a acelora pe cari le-a dobândit în timpul falimentului. 
Înţelesul. a acesta. Falitul, cu: t6tă necapacitatea sa de a administra 
bunurile sale și a dispune de dânsele, r&mâne totuşi excepţional capabil 

să dobândescă bunuri în timpul falimentului, să exercite un comerciă, o - 
industrie, să închee tote actele trebuincidse pentru acest sfirsit, destul 
numai ca bunurile ce le dobândesce el să cadă, în minut ce le dobândesce, 
sub administraţiunea sindicului.: i aa 

Fiind ast-tel în deobște necapabil, excepţional însă capabil de tote 
actele reclamate de noua industrie, pâte al să se judece pentru aceste 
acte personal ca reclamant saii pârit? Acţiunile adică, li cari. pâte da loc 
-nouu industrie, se pornesc ele de falit personal și în contră-i, saă nu pot 
ele să fie pornite de cât de sindic şi în contrăii: Art: 343 al codului 
comertial îrancez nu deslegă cestiunea.. ' î. i 

„Legea germană deosibasce. E vorba de un drep! personal al [alitului 
sau de un obiect străin falimentului ? Falimentul rămâne |ără ich 
o înriurire asupra procesului. E vorba. din contră, de un bun supus 
ialimentului ? Procesul se suspendă ($ 218 procedura civilă germană). 
Judecata se reîncepe apoi în contra sindicului, sai, dacă acesta se învoesce 
cu adversarul, în contra îalitului. Dacă falitul e reclamant, dânsul e îndrituit 

„Să continue judecata personai, dacă sindicul se împotrivesce (v. $Ş 5, 
3—12 și 134 Koncurs-Ordnung). Sa - E 

„Codul de comerciă, care ne cârmuesce astă-di, hotărăsce de asemenea 
(art. 712 et. art. 699 italian) : în 

... 

1) O instanţă de fond nu trebue să respecte lucrul judecat ? Un incident defi- 
niliv judecat se. pâte reinoi în apel, pri iuni ? 

€ £ prin efectul devoluţiunil, în dauna apelantului: Devoluţiunea înlătură. ea şi lucrul definitiv judecat? Dată E
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«Acţiunile cari aparţin îalitului nu vor putea fi exercitate de cât de 
către sindic, afară de acele cari privesc drepturile luă exclusiv per- 
sonale, saii cari sunt slrăine falimentului». Ea | 

Nasce dar iîntrebareu: Industria ce o exercită îalitul în timpul 
falimentului, alcătuesce ea în îolosu-i un drept exclusiv personal ? Exerciţiul 
dreptului de proprietate al îalitului find suspens în timpul falimentului, 
dânsul, o recunâscem, dobândesce bunuri în timpul falimentului numai pe 
temeiul unui mandat legal care "| împuternicesce excepţional să iacă 
comercii. e | | 

Mandatul de care e vorba, nasce el pentru îalit un drept exclusiv 
personal ? Credem că da. Mandatul în adevăr numără, nimeni nu o tăgă- 
duesce, printre drepturile exclusiv personale. Cuvântul e simplu. Mandatul, 
societatea, 'etc., sunt întemeiate pe încrederea deosebită in calitatea, 
experienţa, destoinicia unei anume persâne (mandatar asociat). Mandatul 
e lipit exclusiv de pers6na mandatarului 1). . N 

Dacă falimentul nu împiedică pe îalit să exercite o nouă industrie, 
nu pricep, dice Demangeat de ce lar impiedica el să figureze personal 

“în procesul la care pâie da-loc noua industrie. Există o analogie desă- 
virşită între falitul îndrituit a exercita o nouă industrie și minorul împu- 

ternicit a face comerciii. Incapacitatea e regula pentru acest de pe urmă, 

dar el e totuşi capabil.de a pleda în procesele la cari pâte da nascere 

comerciul ce i sa permis2?). a a 

Un.al treilea datoresce de exemplu îalitului un salarii pentru o 

lucrare căre se referă la noua industrie. Datornicul nu pote tăgădui îali- 
tului calitatea de a sta personal - în judecată, sub cuvânt că acţiunea 

nu ar putea fi exercitată de cât de către sindic. lată şi un alt exemplu. 

Asociatul, care este declarat în. faliment, se pote esclude din societatea 

în numa colectiv si din. societatea în comandită simplă şi prin urmare 

şi din respectiva firmă comercială (art. 188 No. “3 codul comercial). 

Firma comercială e atunci un obiect străin falimentului, o alacere esclusiv 

personală a ialitului. a SI SI 

“Elementul personal jocă un rol însemnat în contractul de societate. 

Dreptul asociatului atârnă de la însușirile sale personale. Caqend în tali- 

ment, coasociatul îl pâte eselude din societate. P6te însă dacă crede mai 

bine, să il ierte, să continue tovărăşia cu densul. Bunurile ce le doben- 

desce atunci tovărăşia "în timpul falimentului, aparţin tovărășiei și nu 

masei itorilor. E .: SUR IIE 
IE See flimentul unui saii mai multor soți, nu trage după sine 

falimentul societăţii (art. 861 codul comercial). Pierderile tovărăşiei nu 

privesc prin urmare pe masa - creditorilor. Masa creditorilor are îără 

  

DU “ oester.  allgemeinen Privatrechtes“, pag, 510, text şi 

nota 10: per, pSpoteie dci francais, XVI, No. 499. În adevăr, jura personalissinia 

sunt nu numa! drepturile aşa ('se morale (de a revoca o donațiune pen ru era iudine, 

de a reclama daune-interese pentru inJurie sulerilă, jura, sia 4S, ee), „i unele 

drepturi patrimoniale, precum mandatul, societatea, dreptul a a imente (a 408 ia 

procedura civilă). Firma comercială, e în drept pane ec! În Eno tenitor, dar nasce 
înțeles numele împreună: cu! aşezămintul respectiv), irece a e Otee ar mască 

totuşi un drept exclusiv personal în acest înţeles, că se pole cere ei SAS). 

a asociatului falit-(v. Endemant, Handelsrecht, Ş 18, te i E. 10, notă, 

2; Y. Demangeat Sur Bravard, Droit comereiat, te *» P- î% |
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îndoială drept la beneticiile tovărășiei, dar nu le pote reclama de cât 
exercitând drepturile datornicului comun (art. 974 și 975 codul comercial). 
“Firma tovărășşiei comerciale .e .ast-iel un lucru absolut străin falimentului, 
în care a cădut unul din tovarăşi!). Sa 

- Decisiunea Curţii n6stre de casațiune secțiunea II, din 1$ Decembre 
1891 (v. Bulet. pe 1891, pag. 1372—1373) vede lucrul tot ast-lel, 
pare însă a presupune greșit că firma comercială nu ar face parte din 
bunurile comerciantului respectiv, adică nu ar fi nici cesibilă nici trans- 
misibilă, nu lămuresce în de-ajuns în ce înţeles firma nasce drepturi 
exclusiv personale, face cel întâi pas nesigur în tulişul controversei n6stre, 
raționând ast-iel:. . .. | a | 
„+ «Având în vedere că se constată că în urma cererei lui S de a 
se esclude K ca asociat al firmei S et comp., tribunalul a admis esclu- 
derea lui. K pentru motivul că dânsul era câdut în sture de îaliment; 

«Că, în contra acestei sentinţe, singur X (falitul) făcând apel, acest 
apel a [lost declarat neadmisibil de Curtea de apel, pentru motivul câ numai sindicii (noul cod de comerciii însă nu cunâsce de cât un singur „Sindic), contorm art. 712 codul comercial, ai dreptul a represinta inte- resele creditorilor ialitului, și singurii puteaii face apel ; 
„„ «Considerând că dacă, în urma declarărei falimentului, ialitul înce- „Tieză de a mai administra averea lui și a exercita drepturile în privința 
averei şi dacă sindicii exercită acele drepturi în numele creditorilor fali- tului (nu și în numele îalitului ?), dacă, conform art. 712, alin. IL codul 
comercial, falitul nu conservă de cât drepturile esclusiv. personale sai. cari sunt str&ine falimentului, din acesta nu resultă că F, recurentul, nu avea dreptul: de a ace apel contra. sentinţei pentru escluderea lui din firmă; ? 

, «Considerând, întradevăr, că .din art. 712 codul comercial resultă 
priacipiul că în qiua. declarării falimentului, falitul pierde dreptul de a. administra bunurile lui și de a exercita acţiunile relative la aceste bunuri, din acesta resultă și principiul că îalitvl conservă : tâte drepturile în tot ce nu privesce administrarea bunurilor, adică pâte exercita acţiunile cari "decurg din puterea maritală sati din paterea părintâscă, el pâte în deosebi 
apela contra sentinţei prin care se declară falimentul . sati care, ca în specie, ordonă escluderea din firmă, fiid-că nu. a exercitat un drept 
H Privința bunurilor, ci un drepi în privința 'sihiațiunii şi condi- 
[iuniă luă Personale, care nu î. se pole denega, cu ldte că consacrală fină juarea de faliment, acesta exercilă înfluență și asupra bunu- 
nu avem 'a pe Pre a „recunâsce. in „specie Îalitului dreptul de a face apel, pă consapu purEo. a aceea că îalitul ar putea face, în afară de sindic, 
vorba de act Ci precum practica judecătorescă a admis, Îiind-că e ce în casăl 4 Judecătoresci tot in privinţa bunurilor îalitului, de vreme 

“casul de faţă e vorba de un drept și un act (firma e un act !) care nu privesce administrarea bunurilor». ” e un lucare cea la o altă cestiune, Presupunem-că procesul are de. obiect 
alin. 1 si LUI un drept supus falimentului. Aşa fiind, după art. 712 cilat N AȘ » Numai sindicul pâte să figureze în judecată ca reclamant . 

1) Y. Pardessus, Cours de droit comercial, eăiţ. 3-a, t. III, p. 305 No. 1117 in fine+
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Sai pârit. Falitul însă, de şi necapabil, pâte el totuși, în cas de nepăsare 
a sindicului, să apere dreptul săă, care este şi acela al masei creditorilor, 
să apere, dicem, dreptul săi de peire, să pornâscă acţiunea, care ?] inte- 
resâză, să facă apel, recurs în casaţiune ?. 

, Nu numai-praclica, cum presupune (ecisiunea de mai sus, şi doc- 
trina admite că necapabilii pot face acte conservatorii, lucru care răsare 

-din textele legii și din principiile dreptului. Din textele legii, căci după 
art. 1754 codul civil, femeia singură pâte cere inscripţiunea ipotecei sale 
legale. Din principiile dreptului, căci după art. 952 codul civil, necapaci- 
tatea are un caracter relativ. Actul conservator profită necapabilului. Un 
al treilea nu se pâte plânge, art. 952 citat oprindu-l întru acâsta. -- - 

Negreșşit, numai sindicul are dreptul de a administra averea îalitulu;, 
de a protesta o cambie, de a porni o acţiune, etc. Pratestul însă con-. 
servă acţiunea cambială, acţiunea intrerupe prescripţiunea. Protestul prin . | 
urmare și acţiunea sunt acte conservatorii. Falitul pâte să facă ase- | 
menea acte, necapacitatea sa fiind statornicită numai în interesul masei 
creditorilur, care e esenţial interesată să conserve drepturile patrimoniale 
ale falitului cari măresc activul falimentului. : - 

Presupunem acum că sindicul pornind el singur o acţiune sai însu- 
şindu-şi o acţiune pornită de îalit sai apărându-se în contra unei acţiuni 
pornită de un al treilea, pierde procesul în întâia instanţă. Falitul, capabil 
fiind: după cele de mai sus -de tâle actele conservatorii, pote el, în cas 

de nepăsare din partea sindicului, să îacă apel, recurs în casaţiune, ete.? 

Un apel îndrăsneț, departe de a îolosi masei creditorilor, ar vâtăma:o, ar 

supune-o la plata de avocat, cheltueli de judecată, daune-interese, — 

Drept aceea, Curtea n6stră de casaţiune secţiunea II, prin decisiunea 

ei din 12 Martie 1891 (Bulet. p. 354—355), pune înainte că falitul nu, 

pâte face recurs în casaţiune în contra. ordonanţei de adiudecaţiune date 

asupra. vingărei imobilelor sale după cererea sindicilor, el pierdend, prin 

„declararea sa în sture de faliment, exerciţiul ori-cărei acţiuni în privința 

acelor imobile (art. 712 codul comercial). Jurisprudența lranceză însă 

deslegă cestiunea. nâstră când întrun înţeles când întraltul, adică când 
în înţelesul .că falitul pote să facă apel în contra unei sentințe care "| 

„vatămă, când din contră, în înţelesul că dreptul de apel nu pote să lie - 

exercitat de falit personal 1). o . . a 

O hotărâre decluratore. de faliment care e.dată de un tribunal 
„străin, are" putere de lucru judecat în România, în acest înţeles că sin- 

dicul numit în străinătate pâte să facă in România acte conservatorii, 

oposiţiune, apel, recurs in casaţiune, cu tâte că hotărârea străină nu su 

declarat executorie în România. Ordonanţa de parealis, adică încheerea. 
7 

declarătâre că o hoţărâre străină e executorie (art. 374 procedura civilă), 

e neapărată numai când se urmăresce execuţiunea silită în România. 

  

DY. i rez, Tes codes. annotes, asupra art,. 413 codul _comercia), 

N-rele De E re st că neca pacitatea falitulul e stabilită numat în interesul 

masei creditor.lor, are şi în acestă privință o mare însemnătate, Clauveau Sir ( are 

învaţă prin urmare («Procedure civile», t. III, p. 047 quest. 1581 bis, in ine) ia 

failli &tant dessaisi de badminsiration de ses biens ne peut înterjeter_appe i mais, 

dans le silence des creanciers, le ministere public, ne peut, de son chef, faire decla 

un tel appel nerecevable>.. . * E .
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. OVUL 
Art. 37, alin. II legea organică a Curţii de casaţiune. 

Principiul “oralităţii desbaterilor e anume consfințit de art. 101. 
urm. procedura civilă. Judecătorii ai datoria să asculte mai întâi pe 
părţi în desvoltările lor orale. Urmarea neapărată decurgând de aici este 
că părțile _nu pot să fie judecate de cât de judecătorii cari ai lual 
parte la tote şedintele unde causa lor a fost pledată. 

Ca principiul oralităţii. duce neapărat la acestă urmare, se recunâsce 
de legea franceză din 20 Aprilie 1810 (art. 7?) şi de art. 37 alin. Il al 
legii Curţii de casaţiune române, care hatărăsce: 

«Casaţiunea unei hotărâri se pote cere şi în împrejurările următere: 
2) când hotărârea s'a dat de un număr de judecători curi n'aii luat parte 
la tite şedinţele de întăţişare». | | _ 
„__<Care e înţelesul? Hotărârea este ea nulă cână judecătorii, cari 

ai dat'o, n'aii luat parte la tte şedinţele de înfățișare, de lu cea dintâi 
chemare în judecată până la hotărârea definitivă ? . Fără îndoială că nu, 
Fie-care proces se descompune din contră, în mai multe procese sai 

„incidente deosebite, cari se pot judeca de judecători deosebiți. | 
Dacă, de exemplu, după o cercetare făcută în faţa locului şi regulat 

constatată, intervin vacanţele, după trecerea cărora se primenesc secţiunile, 
nimic nu stă in cale ca procesul să se judece de aceiași secţiune, de și 
compusă din alţi judecători, cari n'a luat parte la acea cercetare locală. 

„Incidentul însă, ne grăbim s'o spunem, nu trece de „loc drept o 
causă deosebită atunci când nu s'a încheiat. proces-verbal în regulă 
despre resultatul cercetării locale. „Un proces-verbal, care -pomenesce 
numai că <S'a luat cunoscință despre situațiunea zidului și s'a ascultat 
pe expert» e un zero juridic. Este ca şi când nu s'ar fi încheiat de loc, 

Așa a hotărât și cu drept cuvânt decisiunea casațiunii române 
secţiunea I, din 14 Aprilie a. c. (v. Dreptul pe 1892 No. 38, p. 301—302), 
decisiune însă care presupune în același timp că. o cercetare locală 
făcută de complectul tribunalului, de şi nu există un proces-verbal serios, 
ar constitui totuşi o. hotărâre deosebită, o judecată în parle a causei, 
aceea ce e paradox, contrădicător, nepotrivit. A Si 

lată în adevâr cum.se exprimă decisiunea de mai sus: | , «Considerând că cercetările la laţa locului pot îi făcute saă de unul 
dintre judecătorii tribunalului sati de tot: complectul tribunalului ;. în casul 
dintâi, descinderea locala nu este de cât'o me&sură preparalorie, părţile se intore la tribunal pentru desbateri şi judecată; în cusul de al doilea, tribunalul vede şi constată totul prin el însuși, putând termina litigiul 
chiar la faţa locului 'şi da hotărârea; descinderea locală în asemenea imprejurare nu mai este o măsură preparatorie in sensul -art. 154 urm. 
procedurei civile, ci o parte chiar a judecății causei, un început cel puțin al decideri; litigiului, și acesta în speciă cu atât mai mult se adeveresce, cu cât compleetul tribunalului, la 26 Ianuarie, când descinde la localitate, constată pur şi simplu fără alte detalii că a luat camnoscinlă despre sițuațiunea zidului şi a ascullat pe eaperi, r&mânând a da hotărârea (mai Sus însă s'a dis că descinderea: locală este o pariea Judecăţeă cause) după desbaterile ce trebuiati să aibă loc în altă şedinţă;
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" «Considerând că după disposiţiunile art. 37 alin. Ii din legea Curţii 
de casaţiune se pâte cere casarea: <Când hotărârea s'a dat de un numâr 
de judecători cari n'aii luat parte la tâte ședințele de înfăţişare»; 

<Că tribunalul afirmând că a lost la faţa locului şi “şi-a format 
convingerea din examinarea situaţiunii zidului, ete. fuce'o gravă erdre de 
lapt şi comite un exces de putere, admițând constatarea unui singur 
judecător care fusese la localitate ca făcută de întregul săi, violând art. 
225 şi 2260 procedura civilă». - ă 

Un cuvânt pentru lămurirea lucrului. Incheerile pregătitâre pentru 
amânarea causei,. comunicare de acte, etc., pot îi date de alţi judecători 
de cât acei ai londului. Insăși incheerile ce prejudecă fondul (încheerile : 
interlocutorii), pot îi luate de asemenea, de alţi judecători de cât acei ai 
londului, fie-care incident având 6re-cum caracterul unui proces deosebit. 
Totuşi judecătorul, care n'ar îi luat parte la o cercetare, deşpre care 
nu sar [i încheiat proces-verbal, n'ar putea să coopereze la o judecată 
dată pe temeiul acelei cercetări i). | 

- Un alt punct de limpedit e cel următor: Iată trei judecători de 
întiia instanţă, cari iati parte la tâte instanţele de înlăţişare. Unui însă, 

- presupunem se retrage pe urmă pentru un cuvânt saă altul. Cei-lalţi doi, 
pot ei să pronunţe sentinţa definitivă ? Jurisprudenţa iranceză răspunde 
că da. Hotărârea dată de un număr de judecători îndestul pentru a 
compune tribunalul, e conformă cu legea, puţin importă că un -judecător 
supra-numerar Sa retras înainte de hotărârea definitivă 2). 

Hotărârea este ea, întrebăm în fine, nulă şi când nu sa pronunțat 
de față cu toţi judecătorii, cari ai deliberato ? Jurisprudența irunceză ” 
răspunde că da. După legea n6stră însă (art. 118 procedura civilă. Comp. 
_$ 280 procedura civilă germană), preşedintele singur e însărcinat să 

citâscă sentința în audienţă publică. Nu se cere dar pentru” pronunţarea. 
hotărârii aflarea de faţă a tuturor judecătorilor cari ai dato; -- A 

i 
IX. E 

Cestiuni prejudiciale faţă cu judecata penală. | 

După art. 182 al codului silvic. îrancez, cestiunea de proprietate 

nemişcătâre suii de alt drept real e o cestiune prejudicială faţă cu judecata 

delictului silvie. Art. 59 al legii franceze asupra pescuitului iluvial cuprinde 

0 disposiţiune 'anal6gă. Ridicându-se cestiunea. prejudicială de proprietate, 

judecata penală se suspendă. hotărându-se un termen, în care parlea, 

care a ridicato, trebue să supună casul. judecătorilor competenţi. 

1 Codul nostru silvic, în deosebire de cel îrancez, nu se ocupă cu 

regularea cestiunii prejudiciale de mai sus. Nasce dar întrebarea : Cestiunea 

de proprietate nemișcătbre este. ea după chiar nalura lucrurilor o 

cestiune  prejudicială aţă cu judecata penală ? Articolele iranceze de mai 

  

4 i - e, Legons de Procedure civile, 6dit. TX, t. YI, 

„No. ud Y, Boitard et Comet Daogi ei Procddure civile, „|, quest, 486 bis, pag. 

510-572. La lumina acestor deosebiri, decisiunea Casaţiunil române, pe care an | 

reprodus'o în text, va fi de sigur mal bine înțelesă de toţi, , 

2) V. Chauveau-Carr6,. op et loco cit. . Aa
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“comerciale, dânsul e totusi 
cale incidentală ca simple cestiuni de fapt și 'de apreciere, afară de casu- 
rile unde legea ar hotărâ “anume alt-fel. Da 
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sus cuprind ele o aplicare specială a unei regule generale de drept sai 
excepţiuni la dreplul comun ? . Si i 

Textele legii ne lasă absolut nedomiriţi. Art. S.procedura penală 
hotărăsce, este adevărat: <Acţiunea privată se pâte urmări de 0 dată . 
cu cea publică și înaintea aceloraşi judecători». Acţiunea privată în daune- 
interese, de care vorbesce acest articol, nu are însă nici în clin nici în 
mâneci cu teoria -cestiunilor prejudiciale. .Cestiunea de proprietate, de 
depozit, faliment; etc. are: ea un caracter prejudicial îață cu judecata 
delictului silvic, a abusului de încredere, a bancrutei ? lată întrebarea, 
pe care art. 8 cit. nu o atinge nici de aprpe-nici de. departe. 

“Art. 8 eit. mai adaogă, ce e drept, că în casul-când acţiunea civilă 
se pornesce înaintea judecătorilor. civili, acţiunea civilă se suspendă până 
mai întâi se va pronunţa: definitiv asupra acţiunii publice. F. Helie obserră 
insă cu drept cuvânt: De acolo că acţiunea. penală: ţine în suspensiune 
pe cea civilă, de acolo adică că sa stutornicit un principii de prioritate 
şi precădere în folosul acţiunii publice, cum să tragem un . principii de 
competenţă ? . a E e e 

- In principiii, judecătorul procesului, e competent să judece i6te 
incidentele ce se ivesc în .cursul procesului, afară de “actele ce es din 
competenţa sa ratione materiae 1). Ei bine, jurisdicţiunea penală e ratione 
'maleriae. necompetentă să judece în principal cestiuni civile sai comer- 
ciale.. Deci nu are, star părea, cădere să judece asemenea cestiuni nici 
ca incidente, ci trebue să suspende judecata. penală până la sfârșitul 

„acţiunii civile saii comerciale isvorâtâre ex „eodem' delicto. 
Uade am ajunge însă pe acestă cale? Cestiuni. civile și comerciale 

se. ridică dilnic dinaintea tribunalelor penale. Jilnic prin urmâăre s'ar sus- 
penda judecăţile penale. Ped&psa penală sar enerva, s'ar ologi, ar îi târdie 
Și neelicace. .Invăluirile de procedură n'ar mai lua Sfirşit. Ar îi dar 
contrar naturei lucrurilor dacă tribunalele penale. nu ar Îi absolut nea- 
“târnate de tribunalele civile şi comerciale, i 

Neatârnarea judecătorului penal e anume consfinţită de $ 218 al 
proectului unei -proceduri penale germane. Art. 709 al codului nostru 
de comerciii hotărăsce de asemenea că procedura : iulimentului inaintea 
jurisdicţiunii comerciale și. instrucţiunea penală se vor urma neatâr- 
Date una de alta. Ali-ceva. e în adevăr lalimentul cu efectele sale comer- - 
-ciale, a cărui “regulare e exclusiv reservată tribunalului comercial, alta 
alimentul ca simplu fapt sai: incident al judecăţei pentru bancrută, care 

In Francia, cu tâtă lipsa de anume text, se admite totuşi în deobşte -că judecătorul penal e absolut -neatârnat, în acest înţeles că, de şi necom- 
pelent ralione materiae să judece pe cale principală cestiuni civile sai 

competent -să judece ' asemenea. cestiuni pe 

Printre excepţiuni se numără casurile următâre: Cestiunea filiaţiunii e de competenţa exclusivă a tribunalelor civile. Acţiunea criminală pentru 
„*Suprimarea stării civile nu pâte începe de cât după ce s'a dat hotărâre 

. - - ă - Ă - 1) Chauveau-Carre, op. cit, t. JI, Quest. 1265 ter, p. 194,.-
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„ definitivă asupra cestiunii stării civile (art. 299 şi. 300 codul civil). In 
materie de bigamie apoi, -excepţiunea trasă din nulitatea celei dintâi 
căsătorii trebue trămisă dinaintea jurisdicţiunii civile (art. 170 codul civil). 

Cât pentru cestiunea de proprietate nemișcătâre, casaţiunea îranceză, 
mult timp înainte de.a se promulga codul silvic îrancez din 1827 şi 
legea pescuitului fluvial din 1829, prin o notă cu data 5 Noembrie 1813, 
votală în unanimitate şi bine-cuvântată de Merlin, o pune înainte ca o - 
cestiune prejudicială, care în principii chiar nu ar fi de competenţa jude- 
cătorului penal, dicând: «La propri6t€: des immeubles est essentiellement. 
dans le domaine des tribunaux -civils> 1). .- - - DR 

F. Helie învaţă de asemenea că alături de necesitatea unei grabnice 
resolvări a afacerilor criminale, care nu îngădue suspendarea judecăţei 
penale şi trimiterea incidentelor civile saii comerciale dinaintea judecă- . 
torului civil sai. comercial, există şi o altă necesitate, care se impune, 
aceea a unei sănălose şi. dreple cercetări a faptelor. Cestiunile de . 
proprietate deci, închee autorul, nu se pot judeca de cât de tribunalele 

- civile, dânsele reclamând .garanţii de formă (termene mai lungi, -etc.):ce - 
nu se găsesc dinaintea justiţiei penale2). e Da 

Drept. aceea. jurisprudenţa îranceză admite că art. 182 codul silvic 
francez şi .art..59 al legii franceze asupra pescuitului fluvial, consiinţesc 

un principii general; cara se pâte formula ast-iel: Judecătorul penal” 

trebue să trimită cestiunea. de proprietate nemişcătâre saii de drept real- 

dinaintea tribunalului civil, ori de câte ori într'un proces penal intemeiat” 

pe o daună pretinsă causată proprietăţii altuia, prevenitul . să apără, 
ridicând cestiunea de. proprietate: îeci, sed jure ieci.. A 

Ori cum însă, Griolet observă cu drept cuvânt: «Nu vedem pe ce: 

temei s'ar putea sprijini acestă deosebire. între proprietatea mişcătore și 

proprietatea nemișcătâre. Dar ea a fost constinţită prin două !egi speciale, 

codul silvic promulgat la 31 Iulie 1827 (art. 182) şi legea asupra pescui. 

tului” fluvial din 15 Aprilie 1829 (art..59). Putem deci să admitem că 

_cestiunea : de proprietate. privitore la un nemișcător trebue să fie consi- 

derată că prejudicială». RE | 

“Incolo, după nota de mai sus a casaţiunii îranceze, regula de urmat 

este: Ori ce judecător competent de a. statua asupra unui proces e 

'printr'acâsta :chiar competent de a statua asupra cestiunilor ce se ridică 

incidenta! în acest proces, cu tâte că de altmintreli aceste cestiuni ar îi 

„în. afară de competenţa sa, dacă 1 ar îi iost propuse pe cale principală. 

In materie de contracte nu există nici-odată cestiune prejudicială. _ 

Art. 22 al legii n6stre asupra mărcilor de îabrică şi de comerţ din 

15 Aprilie 1879, coprinde o aplicare specială a regulei de mai sus, hotă- 

rând (alin. II): «In cas de acţiune intentată pe calea corecțională, dacă 

prevenitul ” ridică pentru apărarea. sa, cestiuni relative la proprietatea, 

mărci, tribunalul corecţional statuiază asupra, excepţiunii». . 

Practica îranceză admite, în fine, că jurisdicţiunea . penală, pentru 

a condamna pe un comerciant ca banerutar, pute să recunâscă-că e 

  

1) V. Griolet, De Pantorite de'la chose jugăe, în «Revue Pratique» t. x (de la 

1 Iulie până la 3L Decembrie 1860), pag. 250. n , . : 

: 2 pe Folie, Traltă de. vinstruction criminelle, edit. 1, t. VII; $ 507, pag. 391.
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e în stare de îaliment, nu numai când lipsesce o hotărâre comercială 
declaratâre de faliment, dar chiar când tribunalul *comercial ar fi 
declarat. positiv. că -nu există faliment. Neatârnarea jurisdicţiunii penale 
reclamă, se dice,: acestă soluţiune. e . 

Demangeat sur Bravard biciuesce acestă teorie, opunână art. 410 
codul comercial trancez (ci. art. 188 vechiul cod de comereiii român), 
din care ar reeși' contrariul. Art. 440 citat însă, care dice că falimentul 
se declară de tribunalul comercial, nu resolvă de loc cestiunea n6stră. 
Intr'o acţiune pentru bancrută nu e vorba într'adevăr, cum observă Îârte 
bine Griîolet, de o declaraţiune de faliment, cu efectele ce-i atribuese 
legile comerciale, ci de faptul falimentului,” fapt care, ca ori ce altul. se 
pâte constata de tribunalul criminal. ZF, Hâlie e de aceiași părere!). 

| Decisiunea Curţii n6stre de casaţiune secţiunea II din 20 Aprilie 
„1887 (v. Bulet. pe 1887, pag. 379) dă totuşi cu. drept cuvânt precăderea 

teorii lui Demangeat, hotărăsce adică că bancruta liind o cousequență 
a declarării. unui comerciant în stare de faliment, instanţele de represiune 
nu pot condamna pe un comerciant ca bancrutar, dacă tribunalul comercial : 

„a anulat declararea lui în faliment. Specia, asupra căreia s'a statuat 
„ast-lel, era cârmuită de vechiul nostru cod de comerciti. i 

| Codul nostru de comerciii actual tae. controversa de mai sus, oprin- 
du-se la un sistem mijlocii. Falimentul constitue, în adevăr, după noua 
nostră legiuire comercială, o cestiune prejudicială față cu judecata pentru 
bancrută. Acţiunea penală însă pâte îi pusă în mişcare chiar înainte de 
declariţiunea de faliment, în unele casuri excepţionale. Preşedintele tribu- 
nâlului comercial e atunci dator să organiseze Îalimentul coniorm art, 

"697 urm. codul comercial. N e - 
Art. 868 codul comercial sună în adevăr ast-fel: 
<Acţiunea penală pentru infracțiunile coprinse în acest codice este 

de ordine publică. a Sa Sa 
„_<Ea pâte fi pusă în mişcare chiar înainte de declarațiunea de 

aliment, când încetarea plâblor este însoţită de faptul de dosire, de 
ascundere, de inchiderea magasinelor, de darea la o parte, sustragea sait 
împuţinarea fraudul6să a patrimoniului in.-dauna creditorilor, 

«In aceste casuri, procurorul tribunalului trebue' să comunice îndată 
incetarea plăţilor președintelui tribunalului comercial pentru îndeplinirea 
disposiţiunilor titlului |, al acestei cărţi» 2), 
PNI 
DV. Demangeat sur Bravard, Traitc de droit commercial, (. VI, pag. 4-25. Griolei, op. cit, pag. 250. F. Iiclie, op. et loc cit, pag. 748 urm. - oa „2 Art, 808 codul comercial se legă cu art, '746 codul comercial alin. ÎI, care olărăsce: Chiar înainte de declarațiunea falimentului, tribunalul comercial pote, ordona punerea sigilielor din oficii, saă după stăruința unor sai ma! multor creditori, dacă debitorul a dosit sau dacă este sustragere chiar parțială de activ. Quid când î ră să existe o sustragere pe față, datornicul 'ŞI procură! mijlâce în mod ruinător sai raudulos? Un lucru e Sigur anume că falimentul o dală declarat, tribunalul pote să fixeze data incetărei plăţilor la o epocă anteridră, dacă se încredințeză din cerce- 

tarea registrelor că falitul "și-a procurat - mijlâce într'un chip ruinător saă fraudulos pentru a continua plățile sale. Art. 718 codul comercial o spune ritos. Nu se pot face, in contră, aşa zic unil, o asemenea cercetare din oficiă. când e vorba de a se declară falimentul. De ce? Pentru că, se răspunde, falimentul nu se pâte declara de cât când există semne exteridre, vădite, notorie de încetare de plată, precum proteste etc, (art,
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M& opresc aici. Jurisprudenţa n6stră.e plină de învățăminte -i6rte 
folositâre. Nu o critic, ci intru în.esenţa ei ca să mă lămuresce mai bine. 
Magis experiendo, quam discendo cognovi. Unii însă pun mai mult temei | 
pe tabla de materii a comentarelor strâine de cât pe t6tă jurisprudenţa 
n6stră. Sapiunt ex indicibus!  Greşesc.' Practica n6stră, ori cât ar îi de 
începătâre, sfiiciosă, nesigură, e o viva vox a dreptului ţărei, în deose- 
bire de teoria abstractă, pentru care tărâmul practic nu e încă- pregătit. 
Problemele însă ce ni le pune înainte practica, nu sunt pe deplin des- - 
legate, de cât dacă găsim mai întâi tâte temeiurile pentru deslegarea lor. 

Magistratura, baroul, şe6la, presa, trebue să'și dea mâna pentru acest 
stirşit. (Dreptul, 18S92). - o 

101 codul comercial). Nu e dar-înpăduilă pentru acest slirşit o cercetare din oficii a 

registrelor, căci, dacă ar fi îngăduită, s'ar putea prăpăstui lesne şi creditul comer- 

ciantulul cel mal solvabil. Argumentul acesta nu plerde mult din puterea lui faţă cu 

art. 62 legea timbrelor (care pe cât ştim, nu are analogie în alte leg), după caro 

delegați! administraţiunil timbrului se pot introduce în magasinele comercianţi or și 

cere presintarea registrelor lor! Dar apoi dacă. în dauna celor de a treilea, se pote 

fixa epoca încetărei plăţilor, avându-se În vedere şi alte împrejurări de cât semne ex 

teriâre şi vădite, de ce să.nu se pâtă declara falimentul şi pe alte temelur [e si t 

semne notorie ? Cei de al treilea, observă ce drept cuvânt Pardessus (op. cit. d o 

1105), nu sunt calpeşi că nu aă cunoscut faptele ce tribunalul însuşi le afla abia upă 

declararea falimentului şi prin cercetarea registrelor şi alte informați ni, e nu ati 

nimic de public, Trib. după art. 700 codul comercial, înainte de a dec ara. alime tul, 

pote să asculte mai întâi pe falit. Demangeat sur Bravard (op. ct om. 22 E, | 

21-93) admite prin urmare că falimentul se pâte declara şi în lipsă de ac | 

protest sai alte semne exteridre, dacă plăţile sai continuat prin expediente ruinătore 

2 , ie Fe : „i laş înţeles. decis. cas. rom. sec- 
sai fraudulâse. Vidari e de aceiaşi părere. V. în ace . ii 

țiunea II din 23 Octombre 1891 (Bulet, LA 1891, pac Ia Ori cum dusă pi 
cari 3 G “asupra acestei grele , , - ia 
canti părerea peur. o rigâre mult mat moare lelă cu tatitul de cât cel pectiăe 
Dovadă despre acesta avem, între altele, art. 107 codul comercia, Care, 4 Ies: 
a i a obligatorie. Dacă însă e aşa, întrebă unil, de ce sa 

ia CV a penale ied le civil en Gtat», lucru ce pte să ducă la con- deron incipi A . . 

seg e in Pit Le cita fraudulâsă, de care el s*a făcut culpabil, falitul să potă 
; 

obți - ? Derogarea ce se presupune aici nu există, răspundem, de 

pie, lotus eun, coneodat a comercial, ce se invocă în înţelesul derogărel de cate at 
vorba, nu are nimic de comun cu regula «le criminel tient le civil en AA comert 
la regula acâsta în materie de faliment numal în acest înţeles au 4 creanţe până la 

„păte (facultativ) suspenda decisiunea definitivă aspri adie, comercial) În materie 
sfirşitul acţiunii penale privitâre la densa (art. 779, alin., L co L. coc aStiunea an 

de concordat, din contră, regula n6stră "ŞI recapătă mp săi nale (nt 850 codul co- 
cordat nu se pâte judeca de cât după resolvarea cestiuni LEE rootIteteca a suspenda 

mercial). După $ 14V procedura civilă germană» judecătorul are tat end: 

judecata civilă până la-resolvarea cestiunil penale. 
- 18 

A? Tori at 1
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Dreptul de succesiune -al copiilor naturali 1). 
a Motto: «Et nunc ratio est quod impetus ante fuit», 

„__ Cause-mici- produc adese-ori electe mari, însă de multe ori să și face mare vuet pentru nimig. .-. SI , Așa am citit în dilele trecute o broșură care s'a armat cu baterii de argumente spre a demonstra că art. 652 şi 07 din codicele Alexandru 
I6n conţin elemente ds disoluțiune pentru familie și societate, că in aceste legi reșede o putere otrăvitâre. pentru moravurile sociale și că ele ar viola tâte legile divine Și.umane; socivtatăa dacă s'ar expune acestor legi, ar cădea în o bâlă incurabilă, căci «când abusurile Sunt opul legilor, “răul este incurabil, pentru că -s6 află in remediă chiar». 

„lată cuprinsul acelor articoli: i o LL Art. 652. «Legea reguleză ordinea succesiunilor între moștenitorii „ legitimi. Copiii năturali, în privinţa succesiunii mamei lor și a colateralilor săi, sunt asimilați copiilor legitimi Și. vice-versa, etc.», 2 | _ Art. 677; «Copiii naturali, chiar. când căsătoria ar fi proibită între mama și tatăl lor, succed, inamei lor, ascendinţilor și colateralilor mamei, ca şi copiii legitimi». - Ea | " | Mama. dar, hatir illusiris,. cum o numesce Justinian, e capul de familie a copiilor” naturali și aceştia fără deosibire, chiar şi acei născuți ex damnato coilu, adică acei incestuosi şi adulterini, succed mamei lore "In adevăr, principiile eterne ale dreptului natural nai putut lipsi a exercita o influenţă salutarie asupra: legislatorului român. , Natura înainte de-t6te tormâză o legătură indisolubilă între copii Şi părinți. Căsătoria e: opera omului şi mua naturi. „ Pelicanul nutresce copiii si cu sângele săi propriă, natura a plântat în inima tuturor-ânimalelor o iubire nedestructibilă către copiii. lor, și „toemai mama unor. Hințe omenesci să facă . deosibire între copiii săi, ea să iubâscă pe cei legitimi mai mult de cât pe acei născuţi afară din căsătorie, ea să răpâscă acestora  t6te comodităţile asociate de arerea ei, să le.,dea numai pâine și sare, dând tot ce are numai copiilor născuli din justae noplitae? ae a , „Dar .ea: nu pâte să. tacă asemenea, inima n'o iartă, consciinţa nui permite, iristinctul de mamă 0 opresce.cu o mână de fier, a impieta În un atare mod legile cele mai sfinte ale naturei. Naturam expellas jurcă lamen usque recurret. Acâstă iubire maternă, egală pentru toţi copii, acest prea nobil simţimînt nu'se p6te extermina. - - (i 

„_32) Articolul acesta a fost publicat de Alex. Degr6 în 1865, într'g: broşură care l-a pricinuit mult necaz, fiind bănuit de cuzisu, |! : 7 
y  
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Şi pe de altă parte cum să dăm aşa de puţină importanță miracul6sei 
operaţiuni naturale a nascerii _omului!: Admirăm natura, admirăm acea 

"rațiune a tot pulinte, care prin o înălţare minunată de cause “şi etecte 
aii creat finalmente opera. cea mai periectă— omul | 

Natura nu cundsce cause ilicite, care nu pot produce un efect licit, 
'ea protege pe toţi 6menii lără deosibire de rang și legitimitate. 

Nascerea în căsătorie e un iapt întâmplător şi existența, viitorul 
omului nu se pâte face dependent de la atari capriciuri ale hasardului. Ce - 
urmare degradătâre: pentru genul omenesc, dacă sar proclama că omul 
născut afară de căsătorie e un animal care trebue hrănit, alimentat şi, 
nimic mai mult! - o | 

In fine, ori'cum ar fi, copilul nu- se pâte pedepsi pentru greşelele 
părinților să. - o o ” E | 

Aceste raţiuni. puternice aii dat nascere art. 652 și 677 din codicele 
Alexandru I6n..: a e - 

“ Autorul menţionatei broşuri ne observă însă, că toți codicii străini, câţi 

“a putut consulta, sunt departe de. a-formula principiul conţinut în art. 677, 

Să-mi fie dar permis a'i veni în ajutor şi-a constata, că bună -6ră : 

codicele civil austriac, nu esclude pe copiii incestuoşi și adulterini de la 

" “succesiunea in averea mamei!), că mai departe în Prusia copilul născut: 
afară din căsătorie succede mamei lui şi colateralilor mamei 2) și că în 

- Sviţera, cantonul Zurich, succesiunea în averea mamei, a ascendenţilor 

isi a colateralilor ei, este deschisă copiilor naturali întocmai ca după codicele 

Alexandru I5n 13)... E 
Dreptul roman asimileză dreptul'copiilor naturali (liberi naturales) 

precum și al celor născuţi din “adulter, bigamie sait incest, în cât privesce 

succesiunea în averea mamei, copiilor legitimi 2, a 

Numai în privirea copiilor incestuoși, s'aii declarat doi autori în 

contra suecesibilităţii. lor, basându-se pe L. 6. cod de incest. nupt..5, 5, 

care însă Sai înlăturat prin Nov. 12, cap..15). O - j 

Codicele francez, art. 762, în adever, esclude pe. copiii incestuoși . 

şi adulterini de la moștenire, însă de aci nu urmsză însă că adversarii - 

noştri sunt în drept şi noi în erdre... - . Na e 

Deci, pe tărâmul legislaţiunilor positive, suntem cu opiniunea n6stră 

““în majoritate. E | E 

| Sa consultăm acum şi dreptul natural, a o 

Lovirea ce se dă copiilor naturali simpli, incestuoși și adulterini, 

este consecinţa inevitabilă a principiului: că căsătoria este îsvorul sacru: * 

“al familiei. - i i , De | 

- Acesta-i unul din argumentele autorului broşurei.. - 

- Insă căsătoria pâte să fie şi iniructubsă, sterpă, fără puteri procrea- 

trice si unul dintre soţi sai. amândoi să aibă din alte relaţiuni copii 

„către care să fie legaţi cu afecțiunile cele mai căldurâse. i 

“Aceşti copii n'a eşit din isrorul.sacru al căsătoriei, cu t6te acestea 
— N 27 Pe ; ÎN . , 

31 Unger, System des ăster. Privatrechis, Bd VI, Ş 31. 
2) A. L. RU, 2, S060şi 00. „a , 

3) Bluntschli, V, $ 50 îg. - - - î. o 

3) Arntds, 3 476, nota 1. . | | | 

'5) Vangercw, $ 413 nota 2, N . up
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„însă există un magnetism moral între dânșii și creatorii lor. O atracțiune nedescriptibilă între copii şi părinţi: cu mii şi miliâne instineturi divine sanctilică acâstă relațiune naturală. | | Cine dar ar putea spune că acești doi soţi 'n'aă familie, de și din căsătoria lor n'a isvorit nici un copil! - | __. Admitem că este de o extremă necesitate a se idealisa întru cât-va natura. Rațiunea .ne ordonă să ne deosebim de animalii remnaţi de sin- gurele legi naturale. Omul stă sub dominațiunea în adevăr .şi a legilor morale, însă, cu t6tă superioritatea n6stră, nu ne vom putea emancipa nici odată cu totul de legile nature, E . Deci ar îi în contra naturej omului, dacă s'ar recunâsce de legale numai acele. dintre laptele lui, care, ai venit la lumina dilei sub regimul numai al raţiunii 'şi al calculului. . E “ - Copiii naturali și, ei fac parte din familia creatorilor lor. Drepturile lor nu sunt însă întocmai ca acele ale copiilor legitimi, fiind că rațiunea merită preierinţă inaintea pasiunii,” afecțiunile morale înaintea. alecţiu- nilor animale. -. o: N e Î 
„ *Principiile generale de drept, dice Ahrens, asupra .raporturilor între copii. și părinţi trebue. să se aplice și la. copiii naturali. Născuţi din o uniune reprobată de morală, acești copii suteră gravele consecinţi ale greșe- „lelor părinţilor lor; când 'sunt prâdaţi de atmosfera bine-facătâre a vieţei familiare. [i-pot dar pretinde la tâte drepturile, cari decurg de la statul lor civil, şi aceste drepturi trebue să le fie garantate, fără prejudicii pentru „libertatea morală»), | Da Aşa dâr să nu abnegăm cu totul” natura n6stră şi. admiţend că 

„Că şi familiile provenile din alle îsvore mai puțin pure, nu sun! condamnabile. — . a | o Bastardul Edmund în <Regele Lear», una din dramele cele .mai excelente a nemuritoruluj Shakespeare, dice plin de amărăciune : „„ “Pentru ce'mi dice bastard, pentru ce ilegitir ! e «Dacă trupul meă e bine Iăcut, spiritul mei liber și faţa” mea nobilă, pentru ce mă stigmatisaţi cu cuvântul «ilegitim». Bastardi, ilegitimi, noi 

„Căsătoria este isvorul cel mai pur al familiei, — să recunâscem tot odată, 

căror pasionată natură prin furtul, care! comite, ne dă mai multă materie „Şi un spirit mai viguros !»2). 
Ă Argumentul, că invocând principiul <că. 24 se cade a lovi pe acei. nevinovaţi», în materia succesiunii copiilor naturali, am trebui să!l invo- câm tot-d'a-una și am trebui în consecinţă să achităm pe părintele acel de familie care, sevirşind o crimă, este osândit la munca silnică, căci prin 

de familie —— acest argument ar fi: minunat, dacă legile criminale. ar pedepsi pentru o crima săvirşită de către un părinte de familie, pe copiii „ acestuia, insă O atare lege criminală nu există și displăcerile indirecte produse prin oOsândirea unui părinte de familie nu lovesc numai pe copiii. osânditului, ci încă și pe creditorii, amicii lui, ete. Ea Broșura insă ne dă și un argument mai acceptabil. 
- 0 Ahrens, Cours de droit naturel, 468,-. RE - Regele Lear, act. 1 şi 1, ! 

|  
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«Este în natura omului», qice onorabilul editor, «ca el să se lipâscă, 
să se lege de soţia care. şi-a fost ales'o, Acestă posesiune exclusivă 

" îormâză chiar esenţa căsătoriei. Ereditatea, drepturile de familie, nu pot 
fi drepturi naturale de cât in limita legilor naturei. Natura strigă elocita- 
mente, că iamilia este productul posesiunii esclusive, adică a căsătoriei. . 
Ast-lel prin copii naturali tot dreptul sar reduce la dreptul restului de 
ființe, adică la alimentaţiune». | a i 

Să examinăm înainte de t6te cea întâi premisă, adică: este în natura 
„omului să se lege de: soţia pe care 'şi-a îost ales'o.. E 

__ Admiţând acâstă ipotesă, nu înţeleg ce răă ar putea produce o lege 
în favârea copiilor naturali.  . -. a e . 

Dacă s'ar face bună-6ră o lege, prin care să se ord6ne părinţilor * 
„de a nu iubi pe copiii lor, 6re o așa lege ar îi pericul6să, pernici6să, 
pentru familie şi societate? . Ea RI 

- Nici de cum, este în-natura omului să iubâscă pe copiii săi și nic 
"0 putere în lume nu-l pâte opri! | . . | 

De asemenea 'ar îi și cu căsătoria, dacă ar îi în adevăr în natura 
omului să se lipescă, să se lege de soţia căre "şi-a iost aleso. 

Părinţii copiilor extranupţiali cari sbor ca fluturii de la „0 îl6re la 

alta, sunt însă o. dovadă & brâle pour point, că nu este în natura 

omului să se lege, să se lipâscă-de soția care "şi-a Jos aleso. 

Deci posesiunea exclusivă nu este iundată în natura omului şi 

familia nu se pâte considera ca productul numai a posesiunii exclusivă, 

adică a căsătoriei, . E A a , 

Conelusiunea irasă de la aceste două premise, că adică copiii. naturali 

ar avea drept numai la alimentaţiune, cade prin urmare ca 0 construcţiune 

ridicată pe un iundament putred. .- Aa Pa 
Poporul roman, ale cărui instituţiuni servă încă și astă-di de model 

popârelor moderne, a- fost: unul din poporele cele. mai vigurâse din anti- 

citate și legile romane nu numai în timpurile primitive, dar și în timpul 

lui Justinian, n'ati esclus pe aşa numiții bastardi de la moștenire. 

«S'ar însela cine-va f6rte mult, ne dice însă onorabilul „editor al 

menţionatei broşuri, dacă ar crede că la Romani la vre-o epocă, saii 

asimilat copiilor legitimi copiii naturali, căci concubinatul Romanilor avea 

multă analogie cu căsătoria nostră civilă — nu putea avea cine-va mal 

multe concubine .după cum .nu putea avea mai multe lemei>. a 

Ergo, dacă cine-va astă-qi ar avea numai O singură concubină, copiii 

născuţi. din 'concubinat ar îi copii legitimi, căci prin acâsla nu se asii- 
lEză, dice a-l edilor, coptiă naturală copiilor legilimă! 

Aşa să învinge onorabilul editor cu armele sale proprii. 

In evul medii, în timpul supremaţiei bisericei romane şi a aro- 

ganţei aristocratice, s'a. inventat faimosa anathemă aruncată asupra 

copii i i . , . . 1. 

» a aturali care să îie concentrat adâncul dispreţ, ce merită copiii 

naturali,. a îost de trebuinţă și acea nobilă, invențiune n'a întârdia 

căpăta botezul săi solemn cu- numele de —— ard, Ă 
E „Născut pe de alături și fără benedicţiune bisericosei insă coă-Valţi 

alți Gmeni, aspirant cu drept cuvent la aceleași rep tizat cu numele 

Gmeni — copilul născut afară din căsătorie a lost stigmati | 

_
c
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„bastard, fără familie, mai mizerabil de cât cel mai mizerabil animal 
iără ajutor, întâlnind pe calea .sa pretutindeni dispreţ şi ură. - 

Ce mirare când în fine şi el a ajuns a uri ttă lumea şi a nulri 
în sînul s&ă idei subversive . societăţii. , 

Tatăl săi însă saii mama sa aii trăit pote în abundență și i-ai 
Svirlit numai câte-odată o pâne ca la un'calie |: 

”N'ar îi fost mai bine pentru acești nenorociţi bastardi, dacă socie-: 
tatea 'i-ar îi virit în temniţă pentru păcatele părinţilor ? Acolo ar îi avut 
cel puţin o îngrijire pentru. trebuinţile lor trupesci — căci libertatea le-a 
iost numai o sarcină, pe cât timp societatea “i-a considerat de inlami! 

„= Bieţii copii, abia ai zărit lumina dilei și erai deja infamil | 
Cu acesta nu vreai să die că copiii naturali âr trebui să îie puț 

pe aceiași linie cu copiii legitimi, căci ar fi trist, dacă am pica dintr'un 
extrem în altul, dar codicele Alexandru. I6n I, nu pune pe copiii natu-: rali pe aceiași linie. cu copiii legitimi. Copiii naturali, în virtutea art. 677 „din- acest codice, succed numai mameă lor, ascendenţilor şi colale- 

“ralilor ei. - EI ÎN Sa 
„In adevăr, acea familie e mult mai respectată, unde copiii naturali, 

au și ei o parte la moștenire, de-cât aceea .unde copilul natural geme de i6me prin culpa părinţilor. săi, —- când din contră aceştia cu copiii lor legitimi trăesc in abundență, trîndăvie şi nepăsare, Cântecul lunebru: 
„5 pomposul cortegiii care-i petrece la mormint, mare de efect a'i face să lie mai puţin morţi de cât bastărdul.care: a -murit pe gunoiă! . 

Suntem cu toţii egali și este de: mirat că domnii idealişti, cari se ingrozesc și iîac pe dracu în patru, când aud că și copiii naturali să fie 
in parte admiși la. succesiune, sunt așa de mult dedaţi materiei şi rechiem 
că nici o para din averea părinţilor să nu curgă -în “punga baslardilor. Ă Ce merit aă copiii legitimi că sunt legitimi și nu sunt naturali? 
Orba întâmplare, care “i-a făcut copii legitimi,” a putut tot așa de bine „Să-i Îacă bastarqi! - ae , 3 

| Insă e prea comod pentru: un prodig să se decoreze. cu. mâinele 
strămoșilor. săi şi să risipeseă „cu mâinele pline averea câștigată de dânșii în sudore, e prea comod pentru un imbecil să suce6dă pe “tronul cele- :brului săi sir&moș și să maltrateze: popârele. E 

„Republica trebue înădușită, trebue înlăturată cu baionete! La - aceste intenţiuni consimte acela câre gonesce pe bieții copii naturali, cari vin și cer cu lacrimi în ochi să participe la benerficiurile averei celspuţin a mamei lor. De 

Sana AAA  



Chemarea în judecată a cetelor de moşneni. — 

Proectul de lege modilicător al art. 75 No. 8. din proce- 

dura, civilă, publicat: în «Monitorul oficial» din 4 Martie. . 

1898.— Problemul nu e încă în stare de a primi o deslegare. 

definitivă. — Necesitatea unei. cercetări mai de aprope. 

| | a lucrului. -- 

Două cuvinte înainte de tâte asupra: controversei la care a dat loc - 

art, 75 No.'S din procedura 'n6stră civilă. «Cetele de moșneni, hotărăsce 

acest articol, se chiamă prin o cilațiune colectivă». Carei înțelesul ? Cetele - 

de moșneni constituesc ele saii nu persone juridice? Jurisprudenţa r&s- 

punde că da1), iar noi am întâmpinat că o .pers6nă morală nu pote să - 

existe fără'o anume lege, care lipsesce în- casul nostru. . 

Imprejurarea,. de bună semă, că cetele de moşneni se chiamă în jude- 

cată prin o citaţiune colectivă nu dovedesce: nici cum contrariul.: Nu se 

lace 6re o încunosciinţare. colectivă şi în alte” casuri de exemplu moșteni- 

_torilor necunoscuţi ai părţei condamnate (art. 331 procedura civilă) sai 

creditorilor necunoscuţi ai falitului (art. 703 codul comercia!)? Neindoios 

totuşi este că nici moştenitorii nici creditorii nu aleătuese o persnă fictivă 2). 

Toţi scriitorii noștri. înţeleg lucrul ast-fel..D-l G. Tocilescu, distinsul 

protesor de la facultatea de drept din Bucuresci, amintesce în comentariul 

d-sale, vrednic de tâlă 'lauda, deosebita mea socotinţă. şi: o aprobă 9). D-l 

N. Stănescu, care a: scris asupra acestei cestiuni: în Dreplul No. 75 din 

1897 un articol rupt din s6re, împărtășesce ds asemenea părerea, n6stră 4). - 

_-_ Acestea gise, ne întârcem la 'oile n6stre. Aonilorul Oficial din 4 

Martie_189$, publică vn. proect de lege eşit din iniţiativa parlamentară, 

proect care, ori-ce am avea -de alt-lel de dis în contra, aplică în procesele 

cu moşnenii, cum vom vedea mai pe urmă, art. 151 precedura civilă şi 

- consfințesce prin urmare iarăşi chipul nostru de a vedea. j | 

“Tată, pentru mai bună lămurire, însuși textul proectului de care 

e vorba: -- 
«Art. 75 alin. 8 proced. civilă — Cetele moşnenilor şi locuitorii 

1) Vedi în acest înţeles Cas. secţ. ], No. 150 din 4 Mai 1887 (Bulet.,- pag. 398 

urm); Cas. secț.-unite No. 4 din 19 Decembre 1891 (Bulel., pag. 1530 urm); Cas. 

secţ.-unite No, 96 din 5 lunie 1897 (e. Dreptul, No. 50. din 1897). Contra: Cas. s, |, 

No. 212 din 18 Mat 1891 “(Bulet, pag. 597 urm.) pi iul - 

2) Vegi articolul mei <Ceata moşnenilor constitue ea o pers6nă juridică, ca mirul. 

rusesc, sati o simplă comunitate? elc,, din Dreptul. No. 6 din 1892. 

3) V. Gr. Tocilescu, Curs de -procedură civilă, partea II, $ 43, , 

4)Y. N. Sttinescu, <Cum trebue citată obştea moşnenilor în judecată», în Dreptul, 

No, 175 din 1897. e . .
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improprietăriţi, dar neîmpărţiţi, se vor chema printr”o citaţiune colectiv; însoţită de o singură copie de pe cerereu reclamantului; acâstă citaţiune va cuprinde .numele cetei de moșneni şi se va adresa primarului unde câta își are sediul principal. | ” _ «Alin. 9.— Primarul, împreună cu consiliul comunal, îndată după primirea citaţiunii, vor vesti pe locuitori să se presinte la primărie ; celor „Ce se vor presinta, după ce li:se vor nota numele, li se va pune în cunoscință cilaţiunea şi reclamațiunea, după care ucestea se vor lipi pe ușa primăriei; tote operaţiunile acestea se vor constata, sub pedâpsă de nulitate, printr'un proces-verbal subscris de primar și de consiliul comunal, | «Alin. 10.— Procesul-verbal, . încheiat în condiţiunile de mai sus, precum şi o listă. de numele tuturor moșnenilor saii locuitorilor impro- -prietăriţi, domiciliați în comună, se vor înainta de primar judecătoriei respective înainte: de înfăţişare, a 
«Alin. 11.—  Moşnenii săi locuitorii împroprietăriți, incapabili de „a sta în judecată, se vor considera ca representaţi de către cei-lalţi moșneni suit locuitori majori şi capabili. a | «Alin. 12— Primarii și consiliile comunale, cari nu se vor contorma acestei indatoriri, și vor da ast-iel loc la o amânare, vor putea îi amen- daţi de judecătoria unde este “pendinte procesul, cu amendă de la 50 până la 200 lei». a - Se 

„A: Nicolaidi, N. 1. Micescu, B. St. Cristopol, A, Pascal, Dr. C, Bucșă- siescu, P, Petrescu, Dr. D. Jovilz, Ursiunu Valerian, d. Q. Viișorenu, Dr. Petrini Paul,“ 

„Care îi miedul, principiul, filosofia acestui proeet ? Elaboratul de mai * Sus e însoțit de o expunerea de motive amănunţită (v.-Monitorul Oficial din 4 Martie 1898), care i dă viaţă, lumină, căldură. Vom studia dar, cu acest comentar în mână, punct cu punct, sistemul. proectului. Ce hotărăsce deci proectul nostru ? * _ - | „___ Nam. eonsiderat, lâmuresce întâi și întâi expunerea de molive, citarea în pers6na primarului ea suiicientă, pentru a presupune că toți locuitorii aă luat cunoscință de chemarea lor în judecată, ci am pus. îndatorire primarului şi consiliului comunal să vestescă îndată pe locuitori ca să vie Ja localul primăriei pentru a lua cunoscință de citaţiurie; modul de vestire sa lăsat la apreciarea: primarului». Înţelesul e acesta. Autorii proectului înlătură încunoştiințarea tuturor moșnenilor, care ar îi, după părerea lor, absolut că neputinţă. «Cât pentru locuitorii care nu s'a presentat la primărie, desvoltă deci expu- nerea “de motive, e2 se vor considera ca citați prin lipirea cilației şi a reclamaţie] pe ușa primăriei, care se va constata de asemenea prin Droces-uerbal». 
a Proectul adică şterge cuvintele- din art. -75 No. 8: «va da-o în cunoștința futuror moşnenilor, procedâna conform arl. 72». Celor ce Se vor presinta deci |i se ya pune in cunoştinţă citaţia şi reelamaţia, iar - pentru cei absenţi se va lipi citați “imări : -o allă 

vestire. | pi ci 4 a pe uşa primărie), tără, vre-o al 
Va să dică, se Presupune . . . 3 o. pa MICE că citațiunea, fiind o dată lipită pe ușa primăriei, e cunoscută de cei absenţi. Dar, pentru a se preintâmpina ori 
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„ce vătămare ar putea să aducă moşnenilor o asemenea presumpţiune, 
s'a pus îndatorire, nu numai primarului, dar şi consiliului comunal, să 
vestescă pe locuitori. | Ă 

| Ce organ de privighere,. ce instanţă de control, ce aulorilate ocro- 
titâre, este însă consiliul- comunal, dacă, după cum am vădut mai sus, 
pentru moșnenii absenţi, afară de. lipirea citaţiunii pe ușa primăriei, nu 
se mai ia. nici o altă măsură, nu se prevede un alt mod de vestire în 

„ adevăr asigurător a dreptului lor de apărare ? i ăi 
Citaţiunea, după acest sistem, se dă prin urmare, la urma-urmei,. 

numai în cunoştinţa moşnenilor care vin de bună voe la primărie. Cum 
se vestesce ei ca-să se adune în. localul “primăriei ? «Modul de vestire, 

răspunde expunerea de motive, sa lăsat la apreciarea primarului». Vestirea 

se va lace deci bătându-se toba saii trăgându-se clopotele, etc. A tunat 

şi i-a adunat! - Ea | 

Nimic de dis în contra, dacă obştia se supune. Iată însă, presu- 

punem, că, cu i6tă vestirea facută de mai multe ori în'chipul arătat 

mai sus, moșnenii, toți.saii parte, nu sunt următori a.se înfâţişa la 

primărie, ca să li se citescă acolo chemarea colectivă și petiţiunea recla- 

, 

mantului alăturată pe -lângă citaţiune. Nu va mai fi nevoe atunci de o | 

altă vestire ? - 
Art. 75 No. 8 din procedura civilă se .rostesce în acestă privinţă - 

ast-lel: eu. Acâstă citaţiune se va.adresa -primarului respeeliv, care o 

va da în cunoştinţa luluror moşnenilor, procedând contorm art. 74». 

Ce vedem însă? Totă lumea recunâsce: că.nu pote să lie nici vorbă în 

asemenea.cas de citaţiuni individuale (art. 74 procedura civilă)? Ce urmare 

se păzesce dar în practică? .. E A . 

In tăcerea legii, răspundem, primarul sai constată, în contra ade- 

vărului, că a dat citaţiunea in cunoscința tuturora, și atunci tote merg 

strună, dar vai! samavolnicesce, sai arată că sa întăţişat numai parte 

din moșneni, și atunci, astă-qi una, mâne una, procesul se pote amâna 

la calendele grecesci!î). . DD, - o 

Cum și ce [el aşa dar să schimbăm textul articolului 75 No..8 din 

procedura civilă, ca să îndreptăm lucrul? Să ştergem pur şi simplu cuvin- 

tele: <va da-o în cunoscinţa tuturor moșnenilor, procedând coniorm art. 

74», cum face proectul, saii să organisăm o vestire mai. simplă. și mai 

grabnică de cât cea prevăzută de art. 74? 

Un lucru e înainte de tâte sigur şi netăgăduit, anume că,. față cu'.- 

numărul cel mare al împricinaților, este aprâpe cu neputinţă de a se 

proceda contorm art. 74 (citaţiunea individuală), dar întrebarea - este de - 

nu se pâte afla o altă cale mai patriarhală şi în acelaşi timp tot așa, 

de ocrotitâre pentru toţi moșnenii? Ce dice iradiţiunea n6stră în acestă 

privință ? : - 

Regulamentul organic al Valahiei, în titlul «despre judecătorii», cap. 

  

D. ibi ice în a o motive, se agaţă de litera 
1) «Unele tribunale, dice în adevăr expunerea de motive, i 

legiy, a îndată ce primarul, din spirit de. şicană, arată că cea mal mare parte 

a lipsit şi că n'a pus de.cât în cunoscința câtor-va, amână procesul, pentru că nu s'a 

pus în cunoştinţa tuturora, după cum dice legea, şi asemenea amânări se repelă aşa 

de multe ori, că eii cunosc procese dintre moșnenă şi stat cari dată de 24 an , 

fără să fi luat o înfățişare în lond>. - ,
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VII, secţia ÎI, ŞI, art. 250 (pag. 221), se rostesce asupra chemărei in 
judecată a sătenilor, cari lipsesc de a casă, ast-tel:. - 

«Cât pentru răvașul de soroc ce se triinite către vre-un sătean, în 
lipsa lui de a casă, se va da în mâna preotului și a unuia diulre 
jurații statului, care sunt datori să iscălescă în condicuţă și să'l trimită 
indărăt către acela ; căci, urmându-se întralt. chip, îi vor răspunde 
ori-ce pagubă îi se va întâmpla din lenevirea lor» ! 1), | 

Trebue așa dar, întrebăm încă o data, să hotărâm că citațiunea se 
va da, în cunoscinţa tuturor moșnenilor, procedând, nu coritorm art. 74, 
ci, mulatis mutandis, Bolrivil cu: tradițiunea țărei de mai sus, sai caută, din contră, să facem abstracţiune de vestireu tuturora şi să-orân- duim că, citaţiunea o dată lipită pe ușa primăriei, se presupune că toți 0.cunosc ?. - o a 

N - Alcătuitorii proectului s'a oprit, la acest de pe urmă sistem, lămu-. Arind lucrul în expunerea 'd& motive de mai sus astfel: < Cât pentru  locuiloriă care nu sai presentat la primărie, ei se vor considera ca citați prin lipirea, cilaţiei şi a_reclamaţiei pe. ușa primăriei, cure se va constata. de asemenea Drân proces-verbal». : Va să dică una şi bună ! Citaţiunea, o dată lipită pe ușa primăriei, să presupune că toţi o cunosc. Ce pte să Îie mai simplu ? T6te neajunsurile, la care a dat loc art. 75 No. 8 din procedura civilă, vor -inceta ca prin farmec, iar moșneni;, după natura luerurilor chiar, s8 vor interesa toţi să afle o întâmplare aşa de mare ca chemarea lor în judecată. —» Există, în adevăr, adaogă' expunerea de. motive, o solidarilate de înterese intre moșneni, care îndreptăţesce pe deplin presumţiunea de mai Sus.. Citaţiunea adică e cu drept cuvânt presupusă cunoscută de toți, căci îi d6re, îi atinge, îi lovesce pe toţi. Cum dar să nu.0 cun6scă și cei mai tembeli ? sa - o - i “ Chipul acesta de â vedea, ns -grăbim s'o spunem, nu ne înduplecă „de loc. Solidaritatea de interese nu e-un argument pentru, cum nu e le larle ă la creme un argument contra. Uu motiv aşa de vag nu ne pile impăca nici cum cu o ficțiune, care isbesce asa. de cumplit în dreptul de apărare a moșnenilor! E E „Nu exislă re o mare solidaritare de interese și între creditorii falitului ? Fără îndoială că- da. Er bine, citațiunea creditorilor se publică în [Gia de anunciuri, oficiale și se afişsză în sala tribunălului (art. 703 combinat cu art. 705 codul comercial), dar sindicul esta dator ca, alară de acestă publicațiune, să trimilă o. anume âncunosciințare, fie-cărui credilor (v. art. 929 codul comercial 2). | ca citaţătinAEebU0 Să fie egali dinaintea. legii, Nu e drept să presupuneit de toţi redial în sala tribunalului Sai pe ușa primăriei e cunoscută indreptați cale îi sau moșnenii.. Numărul cel mare al împricinaţilor nat codu ca tuşi de puţin o. asemenea ' presumţiune. "Dovadă art. 929 „Comercial, care hotărăsce contrariul în privința creditorilor falitului. - Nara _ . 
Di ă 

N ” „ 1) Vechia leg'uire moldovenâscă « maci -unoscii or acelor, ded! în acestă privință codul aia pop Ezzenea ea oeitarea țele rezeșilor pentru primire chemărilor. şi a copiilor de jurnale trebue să fi 
adeverite de. județul sătesc, „ 2 care este și preotul, și iy sătesc. 2) În acelaş înţeles art, 106 şi 937 “dle degit din 'Le95, Pimeree pete 

4 
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Moșnenii totuşi să fie adunaţi 'în localul primăriei cu toba saii' cu : 
trâmbiţa, şi, dacă nu vin, să lipim citaţiunea pe uşa primăriei și să 

„presupunem că de acum, înainte toţi (şi cei neștiutori de carte) trebue . 
"să Citescă chemarea afişată şi să cun6scă termenul prevădut în citaţiune ? 

O asemenea procedură nu -este'şi nu pâte să fie idealul nostru, 
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"căci. ştiut este că citaţiunea.- prin baterea tobei sai tragerea: clopotelor, 
- ete. trece, cum observă -Gliick, drept batjocoritore, dispreţuitâre, înjositâre 

(pro ignominosa),. şi nu se pâte prin urmare nici cum constinţi sub 
cuvânt că numărul impricinaţilor e prea mare). , Ă 
Dacă n'ar îi de cât atât, şi ar.fi destul ca ori-cine să vadă că 

proectul de mai sus lasă încă mult de dorit. Dar nu, numai atât. Câta - 
“de moșneni, presupunem, e răschirată, răslătiţă, împrăștiată în mai multe 
comune. Expunerea de -molive ne citeză în acestă-privinţă exemplele 
următâre :. «Parte din moşnenii Câneni de Vâlcea sunt în Sibii. Moşnenii 
Risipiţeni sunt .răspândiţi prin vre-o 18 comune».  : Ea 

Care dar trebue să fie procedura de urmat în asemenea cas? Cita- 
țiunea o dată adusă la-cunoscinţa celor de faţă in comuna-mamnă2), şi 
o dată lipită pe ușa primăriei pentru cei absenţi din acea comună, fără 

îndeplinirea vre-unei alte tomalilăţi tutelare, să :nu se mai iacă o vestire .. 
deosebită cel puţin moşnenilor din cele-lalte comune ? 

“Inlăturăm, întâi şi întâi, împreună cu redactorii proectului, sistemul 

citării individuale (art. 74 procedura civilă). - Reclamantul, o recundscem,, 

nu trebue să plătescă timbre şi taxe pentru atâtea -cităţii: câte părți sunt 

- care' compun. câta, pentru 100, 200, ba chiar 1000 de chemări în jude- 

cată, aceea-ce ar umila din cale afară 
justiţiei... * E _ ca a | 

In şedinţa Adunărei elective din 18 Iunie 1865, neuitatul * Vasile 

Boerescu s'a rostit în acestă privinţă î6rte bine ast-lel : «Scopul a fost 

tocmai ca să scăpăm de -inconvenientele mulţimii - citaţiunilor, Cu -pro- 

punerea însă a d-lui Apostolescu, nu se,p6te alinge nici de cum scopul 

acesta ; dacă s'ar cita în judecată 50 din acești moșneni şi 35 din ei ar 

îi răspândiţi în dilerite comune, gândiţi-vă câte citaţiuni ar trebui să se - 

facă pentru: acesta >. i a Ă e 
Dacă însă, aşa fiind, nu pote să îie nici -o vorbă în acâstă materie 

de citaţiuni individuale (art.: 74 procedura civilă), urmeză însă 6re de aici, 

“ cum cred autorii proectului nostru, că nu ne rămâne altă alternativă de 

cât să presupunem că citaţiunea lipită pe uşa primăriei în comuna- 

mamă trebue să fi cunoscută în cele-talte comune, la Sibiă, ete. ?, 

[n zadar se încârcă expunerea de motive să ne lacă acestă pre- 

sumţiune .plausibilă- şi ademenitore, dicând că: «solidarilalea întereselor 

iace să se comunice ca fulgerul printre: moșneni când ceia este trasă 

în judecată si necesitatea de a contribui pentru sarcinele procesului e 

agentul cel mai energie care. pune pe toți. în cunoscinţă că comuna 

are' proces». . . 

, Ce o“mai îi și acesta 2 O asemenea solidaritate de interese există de 

7 

1) Gliick, Pandecleu, III, pag. 371. + 

2) In comuna-mamă, adică în comuna. 

în devălmăşie, ti - e 

cheltuelile şi ar inchide porta 

unde este situat nemișcătorul stăpânit -
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sigur şi între creditorii unui falit, Și totuşi legea, cum vădurăm mai Sus, nu presupune că cilaţiunea lipită în sala tribunalului e cunoscută de toţi, ci mai cere încă o publicuţiune în foia anunciurilor oficiale și ânsci- înțără deosebile. | 
„Dacă „arătăm o îngrijire așa de părintâscă pentru . creditorii fali- „mentului, drept.este 6re să presupunem din chiar senin că moșnenii ai un Sensorium colectiv a-tot-ştiutor, se găsese întrun legămint intim și rafinat de atârnare mutuală, alcătuese o massă solidaricesce insuflețilă, care, de la apus până la răsărit, trebue să ghicescă că c6ta e chemată “în judecată? ! | | i Inţelegem .să se presupună că creditorii pecunoscuţi (art. 703 cod, com.) saii vagabondii (art. 75 No. 6 procedura civilă) trebue. să aibă sciință despre citaţiunea lipită pe ușh tribunalului şi publicată în foia . de anunciuri oficiale >.Cum să presupunem insă, ni-sam ni tam, că cilațiunea publicată întrun sat pustiă în care urlă lupii, caută să îie știută de moșnenii cunoscuţi 1) din alte sate, din Sibiă, etc.? | Declarăm cu t6te astea, de mai înainte, că vom stărui în cele din urmă şi noi, în conglăsuire cu autorii proectului, să se constințescă pre- sumţiunea de mai sus, dacă ni-se va dovedi că obiceiul pământului, tradițiunea ţărei, - uilitalea, publică _(salus publica suprema lex est!) reclamă numai de cât să o primim, |. E ” De-o-cam-dată insă şi până se va aduce acâstă dovadă, pe cars 0 așteptăm fie-ne ertat, în lipsă de ceva mai bun, să ne călăuzim de atili- tatea pradlică regulătâre a cestiunii n6stre, aşa cum a înţeles'o Adunarea electivă, de la 1865, care sa ocupat anume cu probiemul, cum trebue să se citeze moşnenii răspândiţi în mai multe comune, i. Alin. 8 al articolului 75 din procedura civilă s'a introdus, în adevăr, așa cum este, în ședința Adunării elective din 1865, pe calea unui amen- dament. Un orator însă, d-l . Apostolescu, nemulțumit cu redacţiunea comitetului, care a propus amendamentul, a căutat să schimbe lucrul, și a cuventat pentru acest sfirşit ast-tel: a - «lată ce s'a întomplat chiar alaltă-eri la Curtea de casaţie, Mai mulţi moșneni erail citați în judecată, s'a dat sentinţa, şi în urmă ait venit alţi 40 aședaţi în altă comună, cari aii cerut casarea sentinţei, sub cuvânt că nu aii fost citați). Socotese dar că ar îi bine, să se hotărască aci că toţi moșnenii trebue a fi citați. E - SI „___D-l V. Boerescu, vice-prâședintele consiliului de stat, a întâm- pinat însă: — ” În *D-lor, amendamentul comitetului așa cum se propune, nu opresce pe primar de a încunosciinţa pe moșneni, căci iată ce qice: caceslă citaţiune, va cuprinde numele cetei de moşneni și se va adresa primarului respectiv, care va da-0 în cunoscința tuturor moşnenilor, procedând contorm 

. . 
ă - 

„1) Falimentul nu e un proces, ci o simplă procedură de îm ărţ6lă, iar moșnenii areptito 270009 Cu. Stan sa. cu Bran. Impricinaţit custosetţy însă E ob fie în bună j e însciințaţi. Bine ar fi, dar pote 'să se adreseze moşnenilor, 0 dală a rendui un rmaridatar, sub reservă, la din 95 procedura austriacă din 1 August 1895). E de motive, publi Î ; ; i ie 189, 
se dice io : „ae > Publicată în Honitorul Oficial, din 4 Martie 189, A luşi: „In carisra mea de advocat, nu cunosc să As întemplat vre-un cas“.
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art. 74. Prin urmare acest articol prevede mijlâcele de a se încunosciinţa 
t6te părţile interesate 1). : e | 

Din tâte acestea nu reese de sigur nimic, dacă ne oprim la buchea 
articolului 75 No. 8 procedura civilă, în-loc să pătrundem în esenţa şi 
spiritul acestei. legi. Art, 75 No. 8, dice V, Boerescu, prevede mijlocele 
de a se încunosciința moșnenii din cele-balte: comune? Nimic insă din - 
t6te acestea în textul acelui articol! | : a 

Nu vorbesce 6re, din contră, art. 75 No. 8 cit. de o citaţiune colectivă, 
însoţită de o singură copie după cererea reclamantului ? Nu ne încurcă 
Gre textul acesta ? Cum! O singură și în acelaş timp mai multe citaţiuni? . 
Nu este-acâsta o contradicere? - - 

Ori-cum. însă şi cu t6tă nepotrivirea acâsta între textul şi spiritul 
articolului 75 No. 8 cit., neîndoios totuşi este că 'V. Boerescu a lămurit 

“ritos: 1) că moşnenii din cele-lalte: comune: nu trebue chemaţi prin 
citațiuni individuale (art. 74 procedura civilă) ; 2) că citaţiunea trebue 
să se dea în cunoscinţa luturor moşnenilor 2). ă 

Legiuitorul de la 1865, va să dică, n'a îost în stare să 'şi rostescă 
în grabă cum se cade ideia sa, dar a .înţeles3) fără îndoială că, ne 

putând să fie vorba în acestă materie de cât de citaţiuni colective, moşnenii 

din cele-lalte comune. caută să fie chemaţi în judecată prin câte o cita- 

țiune colectivă în fie-care comună. i Se ăi 

Moșpenii chemaţi în judecată sai lăţit în mai multe comune? Câte 

comune, atâtea citaţiuni colective! Nu s'ar cutremura: de sigur temeliele 

statului român, dacă sar face 18 citaţiuni colective:). Nu trebus prin 

urmare să presupunem nimic. De ficțiuni, ieresce-ne Domne ! 

_ D-I N. Stănescu înţelege lucrul tot ast-iel. Reese, în adevtr, dice 

d-sa, din desbaterile la cari a dat loc art. 75 No. 8, că primarul din 

comuna-mamă «va trimete câte o copie de citaţie și petiție la primarii 

celor-Palte comune, pe unde se mai găsesc moșneni, și acești primari, la 

r&ndul lor, în unire cu.consiliile comunale, vor notifica citaţia şi peţia | 

procedând în acelaşi mod 5)».. * - a Aa 
“Mergem mai departe. Dacă moșneni chemaţi în chipul arătat mai 

„sus 'nu se înfăţişeză: toţi în judecată, ci. numai unii, Îi-va în asemenea cas 

loc sai nu la aplicarea articolului 151 din procedura civilă ? Jurisprudenţa 

răspunde că nu, ceta de moșneni fiind o personă juridică. Ce dar hotă- 

răsce proectul ?. - - - - 

1) V. Monitorul Oficial No. 140'din 27: Iunie 1865. V. şi articolul lui Din. 

| Popescu în Dreptul, No. 11, din 1891. _ - 

2) Cas, secț. 1, No. 599 din 5 Maiii 1890, a hotărât prin urmare că cetele moşne= 

nilor să citeză prin primarii respectivi, cari însă sunt datori a face cunoscută chemarea 

moşnenilor domiciliaţi în altă comună (v. Dreptul No. 5 din 1881), Ne prinde mirarea 

că o decisiune aşa de importantă nu se găsesce în Buletinul Curţel de casaţiune pe 1890, 

3) Prius est mens, quam vox legislatoris. 

4) Pentru moşnenit necunoscuți încă saiă domiciliați în străinătate, adăogăm 

DOI Star putea numi din oficiă un curator litis, vestindu-li-se prin. Monitural Oficial. 

că volnici sunt, dacă găsesce cu cale, să algă un alt advocat domiciliat în circom-: 

ipți i i s ichische Gerichi- 
scripţiunea tribunalului, esre: are să judece procesul (v. Oesterreic t 

sorduung, din 1 Mai 1s71, $ 391 şi procodura civilă austriacă din 1 August 18%5,, 

SS LL5—i17, oi Me . 

5) Vedi Dreptul No. 15 din 1897, pag. 621. - 

a
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“Expunerea de motive r&spunde la întrebarea acâsta ast-lel : «Osebit de acesta, am mai pus îndatorirea primarului ca o dată cu înaintarea pro- cesului-verbal să trimită judecătoriei o listă de numele tutulor OȘ0e- nilor cari compun câta, pentru ca judecata să. p6tă aplica, dacă este loc, „ari. 151 procedura civilă»... : | IN a „. Dar articolul 254 procedura civilă ? Trebui-vom sati nu să Suspendâm judecata în cas de încetare din. viaţă, interdicţiune,. etc.: a unuia din moșneni ? Expunerea de' motive derâgă lă art. 254 cit., dicând că cînle- vesul tuturor locuitorilor fiind identic, apărarea pe care locuitorii majori „Și capabili vor lace-o în justiţie, garantâză îndestul și pe cei necapabili». Interesul tuturor fiind identic ? Acâsta însă nu e nici cum un cuvânt, Interesul e identic, mijlocele de apărare sunt aceleaşi, dar iată că unii sunt nepăsători, . tembeli,. adormiţi și iată ca toemaj reprezintanții legali ai celor necapabili vin şi. pun inainte o apărare energică, înțeleptă, hotărâtâre ! e e -. Cei capabili să reprezinte pe cei necapabili ? o O asemenea tutelă colectivă Şi merespundelore, ar îi unică în lelul ei. Art. 254 cit. o dată înlăturat în acstă materie, ar-fi deci mai bine, credem noi, să se numâscă celor necapabili din -oficiă un curator pro- vizoriă, care să aibă o răspundere :sub controlul. justiţiei 1), | | Expunerea de motive, adăugăm în fine, nfai hotărasce că «procesele verbale se. vor înainta judecătoriei respective “înainte de înfăţişare, de -dre-ce termenul de 7 dilexprescris de art. 75 No. 8, s'a găsit înulil, și „apoi-că primarii. cari, din rea credinţă, nu vor indeplini procedura, se vor condamna la amendă de la- 50—200 lei. e Am avea încă multe de dis 2), dar ne : oprim de-o-cam-dată aici," „așteptând replica pers6nelor, Cari nu împărtășesc părerea nâstră, ştiind si "bine . că problemul nostru nu e încă în stare dea primi o: deslegare definitivă, că nu se Cunosc încă. t6te argumentele: pro şi contra,. că nu Sa alcătuit încă:o opiniune publică: luminată și stăruitâre, care să ne "arate calea de apucat. (Drepiul, 1889). 

1 .. a: 

E Doanrro 
N a _- . — 

PI a a - ÎI . . , . 
_ 1) V. $ 55 din procedura civilă germană şi $ 8 din procedura civilă austriacă de la 1 August. 1895;: Interesul fiind identic, 'am trebui să-dicera pote că în general -” unul represintă pe, cel-l'alt, iar nu nuniat că cer capabili represintă pe cer necapăbili, :--3i să îalăturăm prin urmare atât art 151 cât şi art, 254 procedura” civilă ! Procedara civilă hanoverană ($ 16) hotărăsce în adevăr că-litisconsorții sunt tarit presumtivi al celor-l'alţt.  V. THoltzendorfs, Rechtslexikon, verbo unii manda Streitgenossenschaft, 
cod 2) Procedura civilă germană ($ 434 şi 438) hotărăsce'că, dacă una din părțile _“£o evălmaşe (moşnenii sunt codevălmaşi) primesce jurământul ce i sa deferă, iar cel- Valt îi refusă, urmarea 'nu va fi că în puterea legii chiar cel dintil va câştiga, iar cel de al doilea. va plerde procesul, aceea ce ar da loc la multe hotărâri eontradică:6re, cl va fi lăsat la aprecierea judecătorului să hotărască cum va găsi cu cale. Un alt | punct. Apelul făcut de unil din codevălmaşi folosesce celor-l'alți (y, articolul mei din i ur 1892, No. 6, pag. 42), pe când, d'n contră apelul unuia du pâte vătăma pe Cel-l'alt, dacă există o simplă stare de nedivisiune (devă!măşie) şi nu o nedivisibilitate „Y. Kohler, Der Process als Rechtsverhăiltniss, pag. 103), . .



_ “Hâmtiile la, întăţişetor (au porteur) pierdute, îurate, 

desfiinţate. Dreptul comun. Nevoia. unei legi speciale. 1) - - 

_ Legislaţiune comparată; 2) Legea nostră din 21 Ianuarie 

- 1883, Jurisprudenţa, Inaltei Curți; 3) Legea, din 21 Ianuarie 

1883, se aplică şi hârtiilor la întăţişetor negociate în 

| | țară străină? a 

Care este, în cas de pierdere, furt, desființare a unei hârtii la , 

întăţişetor (au porteur), în lipsă de o lege 'specială, adică sub domnirea - 

principiilor generale de drept, dreptul celui cea pierdut hârtia îaţă cu 

datornieul ?. Cel dintâi nu pote .întâţișa hârtia (n'are carte, nare parte), 

pe care a pierdut'o, iar cel de al doilea nue îndatorat şi nici îndrituit 

să plătescă de cât celui ce-va întăţişa hârtia, şi prin urmare, de ar 

plăti celui ce a pierdutp, înainte de trecerea termenilor de prescripțiune, 

ar îi ameninţat să plătâscă încă o dală celui de al treilea stăpânitor de 

bună credinţă, care are un drept mai bun asupra hârtiei; a 

Dar 6re să nu fie ţinut datornicul, dacă proprietarul hârtiei. pierdute 

“_esre să depună cel puţin datoria (dobândile, dividendele sai capitalul) la 

“ Casa de depuneri şi consemnaţiuni, depunere care mar aduce cu sine 

peniru. el nici umbră de pericol de a plăti de două ori? Cu-ce obraz 

Sar putea împotrivi el la acâsta ? A primit parale bune în schimbul unui  - 

petic. de hârtie! Dacă hârtia 's'a pierdut, este acesta un cuvânt ca el să 

se inavuţâscă în dauna altuia? Ce preţ ar mii avea hârtia la întăţișetor; 

dacă dreptul stăpânitorului ei ar atârna de la. 6rba întemplare a unei 

pierderi ? Depunerea la.Casa de consemnaţiune e asigurătâre şi pentru cel 

„de a] treilea încă necunoscut... Datornicul, „care e astă-qi solvabil, va îi 

„_p6te mâine moflus. i o AP 

“Legea franceză din 15 Iunie 1872, privitore la hârtiile la întățişetor, 

constinţesce prin urmare anume dreptul proprietarului unei hârtii pierdute 

de a cere de la datornie să depună sumele datorite la Casa de depuneri 

- şi consemnaţiuni. (art. 4- și 5). Ce trebae să hotărâm însă în lipsă de o 

asemenea lege specială ? Inainte de legea de mai sus, adică sub împărăţia - 

dreptului comun, 'jurisprudenţa îranceză a aședat principiul : «que, Sur 

- da. justification que le proprigtaire ait da . son droit et des faits de vol, 

de perte ou de destruction, la compaşnie est tenue de deposer ă. la caisse 

des depots et. consignations le- capital, les intsrâts et les dividendes». 

_ Laurent totuşi .nu împărlășesce acestă părere. Pole să existe, 

întrebă el. un legămint de drept..iără O „obligațiune convenţională sai 

* legală ?-Datornicul are'să plătescă celui ce va întăţişa. hârtia. Nimic mai 

„mult, nimie mai puţin. Un noii 'stăpânitor n'are prin urmare și nu pâte 

„avea dreptul de a cere plata saii depunerea banilor la Casa de consem-..
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naţiuni. Un al treilea în adevăr are pote un drept mai bun asupra hârtiei Datornicul .va renunţa apoi” pote la prescripţiune în tolosul celui de al treilea, care se va înfățișa prea târdiă. Nu este prin 'urmare adevărat că tot -ce pâte cere datornicul este numai ca el să nu fie supus să plătescă 'de două ori. Echitatea. cere lucrul acesta, dar numai legiuitorul „are puterea să schimbe dreptul strict în numele echităţii ,. Nu pâte. să existe fără îndoială un legământ juridic fără o obligaţiune convenţională “sait legală. Datornicul însă a iscălit hârtia la înfăţişetor acum pierdută; deci e obligat. -EI e obligat sai către cel ce a pierdut hârtia sati către un al treilea de bună credință, necunoscut încă, Cu tOtă nesciinţa în care ne găsim ast-iel asupra adevăratului proprietar, e totuși cu desăvirșire neîndoios că cel ce a pierdut hârtia are, ca un creditor condiţional, dreptul de a cere o măsură conservaldre, care să fie de o potrivă asigurătâre pentru el Și pentru cel de al treilea: depunerea banilor datoriţi la Casa de depuneri -şi consemnaţiuni, iar datornicul nu se pote lepăda de prescripţiune, față cu o personă necunosulă incă, îaţă „Cu omul din lună. Da . - „Cel ce a pierdut hârtia are prin urmare dreptul de a cere dela datornic depunerea plăţilor datorite' la Casa de depuneri și consemnaţiuni, dar se înţelege de la sine că el trebue să dovedâscă înainte de t6te proprie- tatea şi pierderea. E iertată de lege dovada acesta? Da, căci de și clausa la întăţişetor are un caracter solemn, creanța isvoritore dintr'6nsa atârnând ge la proprietatea hârtii, neîndoios este totuşi că art. 1195 No. 4 codul civil, glăsuitor că dovada cu martori e invoită și pentru un lucru de o valre mai mare de 150 lei, când creditorul a 'pierdul tillul din 0 Causă de forță. majoră neprevădulă, cârmuesce şi actele solemne, destul “numai să se constate: <en Oulre, que lacte 6lait revâtu des „solemnites requises», e a | "„„ Dovedese așa dar proprietatea și pierderea și isbutese prin urmare a ace să se aducă banii datoriţi-la Casa -de depuneri şi consemnațiuni. Pot să. iai banii de acolo după fie-care cadență, ca si când. n'ași îi pierdut hârtia ? Nu, căci Îaţă cu un al treilea stăpânitor de bună credință, dacă există un asemenea, proprietatea mea se zădărnicesce. Numai după trecerea termenilor de prescripţiune (cinci ani după scadența fie-cărui - termen, când e vorba de dobândi și dividende, 30 de ani de la scadenţă, când e vorba de Capital) cel de al treilea nu mai are "nimic de reclamat. Trebue deci să aştepte Scurgerea acestor termene. - a Ă Aşa glăsuesce dreptul comun. Bunul simţ însă are multe.de dis „IN Conlra. De ce să se amâne îndestularea dreptului meă ad calendas Sraecas ? Hârtia e pote desființată şi nu se : găsesce prin "urmare în Slăpânirea nimănui! De ce să oltez un timp așa de îndelungat după proprietatea mea ? Am vestit pierderea prin gazetele cele -mai răspândite, am Strigat de aii trebuit să .mă audă și surdii; e de credut că bancherii „ȘI mijlocilorii de schimb nu “Și vor deschide ochii? Furul hârtiei fiind” | ast-fel pândit de t6tă lumea, e drept, e logic, e neapărat să se prescurteze 
ÎN O nn O a ” . E - . - , „__1) Laurent, Priucipes it citil fe îs XXX NA 16 - Ung, Die rechiliche Natur der nn aborgei citi [ra "Es ic AU No. 20 Va: 59 % 

ig. de neg, 3, 5
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termenele din cale afară lungi ale prescripţiunii ordinare! O stare de 
lucruri deosebită, reclamă o lege “deosebită, 

Dreptul comun mă lasă apoi neocrotit şi nemângâiat şi dintr'un 
alt punct de vedere. Dacă capitalul ma. ajuns încă la scadenţă, nu pot 
nici după 30.de ani reclama un titlu noi, un duplicat, pe temeiul căruia 
să primesc, la. fie-care scadenţă, dividendele, . dividendele representând. 
-Capitalul şi prescripţiunea unei creanţe condiţionale sai cu termen (creanţa 
capitalului ajunge la scadenţă prin desființarea societăţii -la termenul 
stipulat in contract. sait prin tragere la sorţi), neputând începe de cât. 

din momentul când sa împlinit condiţiunea sai termenul (art. 1885 
codul cwil). , A a 

Reamintim apoi că depunerea dobândilor, dividendelor, capitalului, 

la Casa de depuneri şi consemnaţiuni, e obligatorie pentru datornic numai 

întru cât stăpânitorul hârtiei nu e încă cunoscut. In minut însă ce se 

înfăţișeză hârtia, cel de al treilea de bună credinţă are precăderea înaintea 

vechiului stăpânitor (art. 58 codul comercial). Ce ar mai însemna clausa - 

la întăţișetor, dacă mar fi așa? Datornicul trebue să facă onre iscăli- 

turei sale “şi să plătâscă .neintârdiat întăţișetorului. El are de sigur sciinţă 

despre pierderea hârtiei şi se pâte împotrivi la plată, dar pe rîsico- 

pericolul săi. Cel de al trailea va cere în adevăr daune-interese pentru 

ori-ce nedrâptă întârziere suterilă de el. . | e 

De aici întrebarea : Cel ce a. pierdut hârtia, n'are el dreptul să facă . 

o poprire de plată in mâna . datornicului pe temeiul art. 455 proce- 

“dura civilă ? E vădit lucru că o hârtie la înăţişetor Sar putea popri 

serios si cu un bun resultat numai dacă am avea dreptul să luăm 

hârtia din mâna stăpânitorului şi fără voia lui. Dacă nu, sare în ochi 

că dânsul ar putea ori când şă zădărnicescă poprirea, „trecând hârtia 

în altă mână. De aceea se şi recun6sce de. î6tă lumea că.0 hârtie la 

" înfăţişetor nu pâte să îie obiectul unei popriri. Trebue deci pentru 

admisibilitatea poprirei de plată o lege specială şi excepţională, . o lege 

care să împuternicescă - şi să oblige pe datornic să oprescă la el hârtia 

înfăţişată “până la isprăvirea procesului în revendicare (v, art. 10 L. în, 

din 1872 si art. 13 L. rom. din 21 lanuarie 1883). - i 
N'am, aşa fiind, nici un mijloc în contra. îraudei şi cel de al treilea” 

de bună credinţă mă biruesce. Nici înainte de pierdere, nu puteam să mă 

îngrădesc, adăogând clausa la ordin sai cerând scâterea din curs a hârtiei, 

măsurile aceste fiind contrare clausei.la întăţişetor, Numai printr'o lege 
specială în adevăr sar pulea hotărâ că stăpânitorul are dreptul să adaoge 

clausa la ordin (v. art. mei din Dreptul 1891, No. 51) sai că se pote 

orendui scâterea din curs a hârtiei prin o însemnare oficială pusă pe: 
dânsa (Sperre) ori repunerea în curs, a hârtiei, dacă cere casul, tot pe 

acâstă cale (v. $ 724 procedura civilă germ.). lar hârtia o dată pierdută, 

mam, cu tâtă vestirea făcută prin gazete, nici O presumţiune de cuipă, 

care să mă ajute în contra celor de al treilea dobânditori.. Au 
"O asemenea presumţiune ar săpa însăși temelia negoțului hârtiilor 
la înfațişetor, Nici o legiuire din “Europa. oecidentală nu o constinţesce 

prin urmare. -Ficţiunea de mai-sus ar.lovi în adevăr în nervul de viaţă 

al hârtiilor la întăţişetor. Dreptul comun nu 0 cun6sce, dar nici E 

specială nu se cade să ne hărăzâscă 0 asemenea monstruositate. Din 

AL Dezră, vol. 1Y. a ” | . îi , DB
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împrejurarea că s'a vestit pierderea prin gazete, pote să reiasă cel mult o presumţiune de fapt că stăpânitorul a stvirșit o greșală mare în dobân- direa hârtiei, presumţiune care să iîngrămădesce mai cu s&mă” în contra -mijlocilorilor de schimb, care trebue să fie din causa meseriei lor cu „cea mai mare luare aminte în acestă privinţă. Nici în contra acestor de pe urmă insă nu există o presumţiune furis de culpă. - | Agenţii de' schimb, lămuresce în adevăr Laurent, nu sunt rESpun- " dători de cât când există o culpă din parte-le și când acestă culpă a causat o vătămare proprietarului hârtiei. Când este culpă 2 Acesta este o cestiune de fapt. Puțin importă că proprietarul hârtiei pierdute a făcut. o poprire de negociare sindicului mijlocitorilor de schimb, cu arătarea numerilor hârtiilor furate. Agentul de schimb dator este fără îndoială să caute în registrul sindicatului şi judecătorul îl pote declara r&spungător pentru- că n'a ţinut semă de poprirea făcută, dar el "1 pâte. tot așa de bine apăra de. ori-ce răspundere; dacă reese din imprejurări că era totuși „de bună credinţă. Numai '0 âncunosciințare individuală lăcută agentului de schimb, care a mijlocit vindarea fără a ține socotâlă de dânsa, ii " învedereză greșala 1). - | Me Incheiăm prin urmare și dicem că principiile “generale de drept închiezăşuese prea puţin pe proprietarul hârtiei pierdute, mai ales din causa termenelor lungi de prescripţiune, care față cu -vestirea cea mai întinsă a pierderei hârtiei, nu sunt neapărate celor de al treilea, dar jignesc din cale alară pe vechiul posesor, care a sulerit pierderea. E nevoe așa dar deo lege Specială care'să împace, cum cere bunul Simţ şi echitatea, dreptul 

celui dintâi fără a se desbrăca. de dreptul săi pe cel de al doilea, Experienţa făcută în tote țările, ne va fi de mare folos. : - „____ „Aceea ce e de firea ne deștepta şi mai mult, e insă mai cu-s6mă insăși. păţania: nâstră. Vom. despica prin urmare, în puţine cuvinte, şi legea n6stră din 21“lanuarie 1883, asupra hârtiilor la înfăţișător pierdute, - urate, desființate, Jurisprudenţa. a avut, de şi [6rte rar, prilegiul s'o tălmă- cescă. Vom da așa dar sâmă și de starea jurisprudenţei nâstre. E apoi de mare interes: să ştim. dacă legea de mai sus cârmuesce şi hârtiile la înlățişător negociate în ţară sirăină. Cercetarea nostră va purta prin urmare asupra punctelor următore: 1) Legislaţiunea comparată; 2) Legea n6stră din 21 Ianuarie 1883; 3) Electele legii nâstre din 21 Ianuarie 1883 asupra hârtiilor negociate în țară str&ină, Ne 

a IL. 
| Legislaţiune: comparată. 

„Legea franceză din 15 Iunie 1872, privitâre la hârtiile la înfăţişetor, tămăduesce prin excepţiune urmăririle ce i duce cu sine pierderea unei hârtii la înăţişător: 1) prin aceea că împuternicesce pe cel ce a pierdut'o - să facă O poprire de plată în mâna datornicului; 2) prin aceea că'l îndritu- a
 

. 
” 

"1 Laurent, op. cit, XXXII, passim, No. 601—603.
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esce să câră plata banilor datoriţi de la datornic în termene mai scurte; 

3) prin aceea că invoesce liberarea unui duplicat, după trecerea unui termen 

re care; 4) prin aceea că îngădue să se facă o poprire de negociare 

sindicatului agenţilor de schimb din Paris, cu etectul_pe care ;'l vom 

lămuri îndată. . : N Ra 

Ne vom reintârce mai pe urmă la cele-balte puncte atinse în acestă 

lege şi ne vom ocupa de-o-cam-dată numai cu poprirea de negociare, 

ale cărei urme le vom întâmpina, de şi pe o cale abătută, şi în legea nostră - 

din 21 Ianuarie 1883. Oponentul, hotărăsce art. 12 L. franceză din 1879, . | 

care va voi să preintempine negociarea titlurilor pierdute, va trebui să 

încunoștiinţeze, prin portărel, sindicatului agenţilor de schimb din Paris, o 

opunere coprindend arătările prescrise de art. 2 din legea de faţă, somându-l 

să publice numerile titlurilor, publicaţiune care se .va iace prin grija și 

sub răspunderea sindicatului, într'un buletin dqilnic, etc. Care “i scopul 

acestei publicaţiuni? Care i sorta negocierilor făcută în urma publicaţiunii 2— 

Art, 12 r&spunde la aceste întrebări : a E ” 

«Toute negociatiori ou transmission postârieure au jour ou le bulletin 

est parvenu ou aurait du parvenir par la voie de la poste dans le lieu 

oi elle a &t6 faite sera sans eflet vis-ă-vis de lopposant, sauf le recours 

du liers porleur conire son vendeur ei contre - tagent de change par 

Pintermodiaire duguel la negociation aura eu lieu. Le tiers porteur 

pourra cgaleinent, au cas prevu par le precedenl arlicle, coniester 

Topposition faite irregulitrement et. sans droil. Saut le cas ou la, 

mauvaise îi serait demontree, les agents de change ne seront respon- 

sables qwautant que les oppositions leur auront ste signilices personnel- 

lement ou qu'elles auront €L€ publices dans le Bulletin par les soins du 

syndicat», , o , DR | . 

Care "i înţelesul acestui articol? Feriţi-vă înainte de t6te de o 

greşală, care a făcut că art. 12 cit. mutat pe un tărâm străin n'a prins 

vădăcină acolo. Art. 12 cit., s'ar crede în adevăr la întâia vedere, că stator- 

nicesce o presumpţiune de mala fides în contra celui de al treilea, care - 

dobândesce hârtia în urma publicărei perderei ei în gazeta Bursei. Art, 

12 cit. adică ar fi înțelegând că cel de al treilea care a cumpărat hârtia 

în urma publicărei pierderei ei în î6ia Bursei, a cunoscut pericolul evic- 

4iunii. 'Pragă dar la- răspundere, dacă . vrea, pe vindătorul scii, care e 

p6te mollus,.saii pe: agentul de schimb, care ar Îi mijlocit: vingarea, 

mijlocire de.tot rară în ţară la noi. Art. 12 cit., așa înțeles, ar jertii pe 

cei de al treilea, născocind în contră-le o presumpţiune de rea credinţă.,: - 

Ficţiunea acesta ar desființa de bună semă cu rădăcină cu tot 

negoțul hârtielor la înfăţişetor. Mulţi, i6rte mulţi, nu ştii în adevăr încă 

să scrie şi să cilescă, iar gazeta Bursei (sai Monitorul oficial, cum sa 

tradus la noi) numără chiar printre ştiutoriă de carte preu puţini cititori. 

Cum dar să presupunem: din chiar senin că cel de al treilea, care nu 

<unsce pâte nici buchile, sai care e un. bădăran simplu, pe care un. 

vindator şiret la înşelat să cumpere o hârtie pierdută, e de rea credinţă, 

adică că cunâsce pericolul 'evicţiunii 2 . a : | 

Unde ne-ar duce o asemenea îicţiune de fire de a arunca negoţul 

hârtielor “la intăţişetor, într'o prăpastie fără tund ? Nu trebue să cerem 

«de la Gmehi o deșteptăciune peste puterile lor. Ori ce ficţiune nesănătosă, 

ar” e
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“se resirînge asupra mersului daraverilor comerciale. Negoţul stă și cade cu principiul că stăpânirea ţine loc de titlu (art. 1909 codul civil), Şter. geţi-l, loviți în interesele celor. de al treilea de bună credință, și veţi îmbrânci lumea înapoi acolo unde era înainte de industria cea mare și de descoperirile cele mari! O lege rea însâlbăticesce și mai mult obice- iurile cele rele. Quidquid delirant leges, plectuntur -Achivi, | Dar 6re adevărat să fie că art. 12 cit. coprinde o asemenea enor- mitate? Fâră, îndoială că nu. Art. 12 ciţ. nu presupune, nici de aprope nici de departe, râua credinţă a celor de al treilea care ati- dobândit o hârtie la .intăţişetor în urma publicării poprirei facute în gazeta Bursei, li presupune din contră, e vădit lucrul acesta, ca fiind de bună credință, căci le reservă recursul în daune-interese în contra agentului de schimb, care a mijlocit vindarea.: Ar putea sa fie în adevăr vorba de un ase- menea recurs, dacă sar. presupune râua lor credinţă, adică sciinţa lor că -vindătorul hârtiei nu e adevăratul proprietar ? _. a Nu. 'O persână, care cunâsce pericolul evicţiunii, o pers6nă adică, pe care agentul de:schimb, care a mijlocit vingarea, a încunosciințato despre poprirea de negociare vestită prin gazeta Bursei și care totui Stărue a cumpăra hârtia pe riscul-pericolul ei, nu are şi nu pâte avea un recurs în daune-interese în contra mijlocitorului de schimb. N'are de Cât să se lragă pe sine insuși de. urechi, dacă -negociarea ce a făcuto ea se va declara pe urmă nulă față cu.popritorul.. Ei bine, art, 12 ciţ, hotărăsce ritos că csl de al-treilea, care dobân- desce hârtia, în- urma publicărei poprirei în gazeta Bursei, are recursul în daune-interese în contra agentului. de schimb, care a mijlocit vindarea. Nu pâte să existe prin urmare nici cea mai: mică umbră de. îndoială că ari. 12 cit. presupune pe cel de al treilea ca fiind de bună credință, adică ca ne avend sciinţă despre pericolul evicţiunii, cu. tâtă vestirea pierderei prin gazeta Bursei, căci alt-iel n'ar fi putut să fie nici vorbă de un ast- menea recurs în daune-interese. | J Ei „De ce însă, .dacă e așa, .declară art. 12 cit, totuşi drept nule dobândirea făcută de cel de al treilea, în urma publicărei popririi în “gazela Bursei ? Cuusa este, rEspundem noi, pentru că art. 12 cit. stabi- lesce o presumpţiune de mala fides în contra agentului de schimb care a mijlocit vindarea. V&gurăm în adevăr mii sus că dreptul comun nu cun6sce o asemenea presumpţiune. Legea Îranceză din 15 Iunie 1872 derâgă insă anume în acestă privință la regula comună, în Îîolosul celor „de al treilea de bună credință. Ea. ”j asigură ast-iel în contra pierderei de cara e vorba. E “ Si , i | Bursa iranceză, în adevăr, e bine organisată.: Agenţii de schimb tree drept luncţionari. publici, depun o cauţiune mare 1), sunt supuși la privi- gherea cea mai seri6să. Cei de al treilea pot. recurge, prin urmare, în deplină Siguranță la mijlocirea agenţilor de schimb, iar la' cas de reven-: dicară a hârtiei cumpărate prin mijlocirea lor, ei sunt pe deplin acoperiți prin răspunderea agentului de Schimb care a mijlocit vindarea. Art. 12 
DE 

i N - 
î 

- 
- ) vV., Goldschmidt, System des Handelsreclites înt Uimriss, “edit. 2, 1892, $35,. pag. 120 urm Cauţiunea mijlocitorilor de schimb din Paris e de 230.000 ler. Mijlocirea. agenţilor de schimb francezi e obligatorie (Vermittelungszwang). N
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cit. nu e prin urmare, pentru proprietarul hârtiei pierdute mumă, iar 

pentru cel de al treilea de bună credință ciumă, el '] asigură, din contră, 

și pe acesta do pe urmă prin o organisare înțeleptă a Bursei. 

Nu întâmpinăm totuşi în nici o altă legiuire poprirea de negociare _ 

prevădută de art. il şi 12 în. Nu e de mirare. Bursa e.cu totul alt-fel 

organisată în cele-Valte state. Mijlocitorii de schimb nu sunt în alte ţări 

funcționari publici. Meseria agenţilor de schimb e din contră liberă în 

Belgia, Italia, etc. Sistemul Îrancez are, deosebit. de acesta, cusurul că - 

nu ocrotesce de loc pe cei de al treilea de bună credinţă, cari dobândese 

în ţară străină o hârtie pierdută, furată sati desființată în urma publicărei 

poprirei făcute în-gazela bursei din Paris, lucru asupra căruia vom reveni. 

“Precem acum la poprirea de plată. Arătarâm mai sus că după 

legea franceză din 15 Iunie 1872 (art. 2), proprietarul hârtiei pierdute pole 

să lacă, prin portărel, o poprire de plată în mâna datornicului, în t6te.. 

casurile şi: fără nici o deosebire. Legiuirile celor-lalte ţări păzesc şi în” 

acâstă privinţă o altă urmare. Judecătorul să hotărască, în fie-care cas 

deosebit, dacă există o bănuială saă” nu, dacă este prin urmare loc la o 

voprire de plată saii nu. Art. 851 al codului federal de obligaţiuni, hotă-. 

răsce în adevăr: «Sur la requste du demandeur, le juge peut interdire 

au dâbiteur du titre d'en payer le montant, sous -peine de payer deux 

fois». IE - Ma [- RR 

Tot asa în Austria, Germania, Italia... Legea austriacă. nu îngădue 

poprirea de plată a hârtielor la înfăcişetor înființate de stat sai de - 

societăţile sămăluite cu statul, dar adaogă că, de “există o bănuială că 

pierderea s'a întâmplat prin o fără-de-lege pedepsită de legea penală, tri- 

bunalul corecţional sait de poliție pâte orândui o învigilare a hârtiei, cu 

electul că bănuitul va trebui de acum înainte să dovedescă dinaintea 

„acestor jurisdicţiuni de a dobendit hârtia de bună credinţă, saii de-a 

săvirşit o greș6lă mare în dobândirea ei), - Mi . 

In Austria, Germania, Italia, Siiţera, Su înlăturat şi termenele lungi 

de prescripţiune atât de jignitore pentru proprietarul hârtiei pierdute întralt 

chip de cât în Francia. Legiuirile statelor de -mai. sus ai adoptat în 

„acestă privinţă procedura prin-vestirea publică (Edictalladung). In Francia, 

din contra, nu se- cileză cel de al treilea pe calea publicității să înță- 

țişeze hârlia întrun termen dre-care, sub pedepsa pherderei dreptului 

stă la cas de neînfăţişare, ci cel de al ireilea pierde dreptul săi Jără 

0 anume amortisare a hârliei în puterea legii iranceze din 1872, care a 

prescurtat termenele de prescripțiune. . , a , 

Codul nostru comercial aplică procedura prin vestire publică (Edic- 
" talladung) constinţită de legea germană, etc., cambiilor pierdute sait iurate 

(art. 345), iar legea nostră din 21 lanuarie 1883, 'şi insuşeşce sistemul . 

Îrancez pentru hârtiele la înfăţişător pierdute, Îurate, desfiinţate. Procedura 

însă de urmat trebue să fie în bună logică aceiaşi întrun cas şi intraltul. 

Nici vorbă de o asemenea anomali în cele-lalte ţări. Legea sviţerană, 

7 

ii luă zise, Die 4 isirung %0 i ch dem gegen- 
1) Friăihicăld-Moyzisch, Die Amortisirung von Urhunden mac i 

vârtigen Stande der Orterreiclischen Gesetzqebung, „edit. 2, p. 40. Adăogăm gă, în 

asemenea cas, dacă nu există 'tăgadă asupra proprietăţi!, hârtia se înapoiază de obicei 

proprietarului. V. Haus, Droit penal vbelge, li, No. 19286. . , _ 

7
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ca să nu înmulţim de geba citaţiunile, adoptă sistemul german de amor- tisare-și pentru hârtiele la înfățișetor. ” , | Art, 851 al codului federal de obligaţiuni, aședat în cartea 92, care se ocupă cu hârtiele la înfăţişetor, hotărăsce in adevăr ; «Le juge some, par un avis public, le detenteur inconnu de produire son titre dans un dâlai de trois ans au moins, ă dater de la premicre publication, faute da quoi Pannullation en serait prononcâe», Art. 854 adaogă: e Lorsque le delai fix6 dans la sommation est expire sans que le titre ait 616 produit, le juge peut en prononcer Pannullation, ete». , | Care “i eiectul anulărei hârtiei pronunțată ast-iel. de judecător? Iată ce hotărăsc în acâstă privinţă art. $55 și. 856 codul federal de obligaţiuni, Art. 855: <L'annullation sera immediatement rendue publique...> Art, 856: <Une fois Pannullation prononcee, celui qui l'a poursuivie a le droit Wexiger qu"l lui soit remis, ă ses frais, un litre nouveau... ou enfin que paiement lui soit îait si le titre est echu». „_“ Procedura -e şi mai. simplă când reclamantul” dovodesce într'un chip neîndoios proprietatea și desființarea (de exemplu prin 'loc) a hârtiei. - Termenul preclusiv are în adevăr de scop de a pune în întârdiere pe stăpânitorul necunoscut al hârtiei, O hârtie. însă care nu mai are Hinţă, nu pâte să fie stăpânită de un”al.- treilea. Proprietarul unei hârtii desfiin- țate pole să câră prin urmare îndată, dobândile, dividendele, capitalul. Nu ajunge însă, pentru acest Sfirșit să dovedâscă numai desființarea, ci e în sarcina lui să dovedâsca și proprielalea (vedi însă art. 9 [- nâstră din 1883), căci cu (Otă desfiinţarea, hârtia se cuvine pâte unui al treilea!) Nu există nici o cale de recurs în contra hotărârei care a pronunțat anularea. Procedura civilă germană care hotărăsce lucrul ast-le], adaogă insă că hotărârea de care e vorba se pâte anula pe calea unei acţiuni principale ($ 834 comb. cu $ 848 al, 2) «1) dacă nu era loc de a se admite procedura, în amortisare; <2) dacă nu s'a făcut publicaţiuniie prescrise de lege; “<3) dacă judecătorul care a pronunţat anularea nu era competent; <4) dacă nu s'a păzit termenul prevădut de. lege; . <5) dacă nu su ţinut semă în hotărâre de un. drept 6re-care, cu _16tă reclamaţiunea lăcută; 
____*6) dacă este loe la Tevisuire din causa unei fraude pedepsită de . legea penală». : , | - i Ă Vedem in același timp din cele dise mai sus că procedura în amor- tisare nu se pâte începe prin un act făcut numai de portărel şi Îără amestecul tribunaluluj. Art. 850 al codului federal de obligaţiuni hotărăsce, în adevăr: <Le debiteur est tenu d'6tablir aupres du juge du domicile du dftendeur qu'il a poss6d6 le tite et qu'il Pa perdu». Art, S51 adaoză: «Si le juge tient pour dignes de îoi les allegations du demandeur touchant la possession et la perie du titre, il somme, par un avis public, ete». egea germană are un Sistem analog. Cererea de amortisare nu se p6te admite fără 9 prealabilă cercetare: a casului de făcut de tribunalul competent. Reclamantul trebue să alăture în sprijinul cererii sale: ]) o „copie a titlului Sai, in lipsă să arate coprinsul titlului, etc.; 2) să facă 
DIN | 

1) ZIă, Handelsrecht, |, ş 56 text şi nota 3,
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probabilă proprietatea şi pierderea; 3) să lie gata, dacă cere casul, să 

întărescă adevărul arătărilor sale prin jurămînt ($ 840). Judecătorul face 

după acesta o chemare publică celui de al treilea să. infăţişeze hârtia 

întrun termen prevădut de lege, sub pedâpsa pierderei dreptului: său. 

In Francia, din contra, proprietarul hârtiei pierdute îace prin portărel . 

si lără amestecul tribunalului, o poprire de plată in mâna datornicului. 

Judecătorul totuşi dator e şi după legea îranceză să cerceteze la locurile 

arătate în poprire 1), dacă arătările popritorului sunt adevărate, căci el 

are să încuviinţeze sati să respingă cererea în plata de dobândi, dividende, 

capital, ce o va ace popritorul (art. 3 urm. Îr.), cerere pe care nu o 

va putea judeca în deplină cunoscință de. causă, dacă. nu va face mai 

întâi cercetarea de care sa vorbit mai sus. E : | 

Cererea în amortisare se judecă fără chemarea părţilor, adică fără 

contradicător și potrivit cu principiile care cârmuesc procedura graţi6să 2),. 

In Franţa de. asemenea judecătorul statuiază asupra cererei în plata de 

de dobândi, dividende, -capital, sur requete şi îără . chemarea vre unei 

părți protivnice -(art. 7 îr.). Cine în adevăr ar putea să fie parte prativ- 

nică în acâstă afacere? Datornicul? Dânsul nu tăgăduesce existența 

datoriei, nu caută csrtă nimănui, nu are alt interes de cât să fie ferit 

de a plăti de două ori! Cum dar să 1 încurcăm într'o daraveră care, 

nu îl privesce de loc?. . a | e 
Atât în privinţa legislaţiunii comparate. Ea nu ne lasă nedomiriţi, 

dacă vrem să facem .0 lege bună. Trebue însă să-ne pătrundem de 

spiritul 'ei şi să nu amestecăm. la.un loc ideele cele mai contradicătore. 

Legile nâstre însă se îac cu iuţela iulgerului. Aşteptăm totuși în. curând o 

îndreptare în acestă privinţă. In adevăr, cu tolă mișelia politică de tot 

felul, care ne sperie cu- drept cuvânt, există totuși și la noi 0 causalitate. 

ideală, care ne va îndruma mai curend saă mai târqii pe-o cale mai 

bună. Die | - : 

Impărăţesce în .adevăr şi la noi, nu riumai politicianul cel uricios, 

ci şi o putere ideală: iubirea de ţară, răspândirea sciinţei și a luminelor, 

ete. Incredători în aceste elemente nepipăibile (imponderabilia), dar totuşi 

puternic înriuritore, dacă. strigoii nu le astupă isvorele, nu ne îndoim că 

şi lumea n6stră va incepe să pregălâscă serios tărâmul legilor. Ori-ce 

lucrare originală cere timp, muncă, uitare de sine, iar clicele politice, nu 

răsplătese de cât linguşirile, târâturile, prevaricaţiunile. Ma 

-- IL a 

„Legea nostră dln 21 Ianuarie 1883. 

- Legea nâstră din 21 Ianuarie 1883 asupra hârtiilor la întăţișetor 

pierdute, îurate, desființate, e o copie a legii îranceze din 15 Iunie 1872, 

o copie însă schirăonosită prin Îel de îel de schimbări. E pote închinată 

i buc în adevăr să coprindă, între altele, arătările următore: 

(art, ph Faria ge pai Sa 1833): «Epoca şi locul unde popritorul a devenit 

proprietar al efectelor şi epoca şi locul unde a primit ultimele doboudr».. Pop. irea cate , 

nu coprinde aceste arătări, e nulă. Aşa a hotărât casaţiunea română. W. reptul, , 

No. 42, pag. 338). 
/ 

- +9) Priichiald-Moyzisch, Op. Cit., Pag. 53...
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morţii ; nu o.vom tălmăci prin urmare cu de-amănuntul. Un lucru trecălor „ca norii, şi acesta este casul legilor nâstre vecinie supuse la cârpeli, nu merită să ne oprim mult la' e). Un fenomen trecător pâte totuși să ne intereseze și el într'un' chip mai. stăruitor. 'Legea n6stră” de mai sus e în adevăr r6da legii iranceze din 15 Iunie 1872 şi a mijlocului nostru social încongiurător. Orizontul se lărgesce ast-fel și lucrul capătă allă faţă, Ori cum însă şi ori cât ar îi de adevărat că legea n6stră din 21 „ lanuarie 1883 e făcută în cea mai mare pripă, fără multă chibzuinţă, tăiată la voia întâmplării: din trupul legii franceze, totuși neîndoios este că, strecurată prin alambicul principiilor, ea va pierde mult din caracterul “ei chaotic. Regula in adevăr este că, îndoială fiind asupra înțelesului "unui articol de lege, trebue să recurgem la sistemul întreg al legislaţiunii pentru a lămuri lucrul. Legea pâte să fie ast-fel mai inţeleptă de cât legiuitorul, Numai îață cu un text absolut impotrivitor lor ori-ce deslegare mai drâptă, nevoiţi suntem. să dicem : stupida lex, sed lex. „_* Acestea dise, ne întârcem inapoi la oile nâstre. După legea franceză din 15 lunie 1872, proprietarul unei hârtii la înfăţişetor (au porteur) “pierdute, îurate sai desfiinţate, are două lucruri de facut: întâiti o poprire de plată, pe care trebue s'0 aducă la cunoseinţa datornicului (art. 2), al douilea o poprire de negociare, -pe care caută s'o încunosciințeze Sindicatului agenţilor- de schimb din- Paris (art. 11). După legea n6stră din 21: Ianuarie 1883, sunt de asemenea două măsuri de luat : întâiii o 
„Oprire de plată, care se faca prin portărel datornicului (art. 2), al douilea o poprire de negociate (art, 15), pe care legiuitorul nostru nu o lămuresce mai de aprâpe şi care să intăţiș6ză prin urmare ca o ghicil6re. Două cuvinte, întâi. și întâiă, asupra .poprirei de plată. Ea trebue să coprindă după art. 2 al legii n6stre (eî. art. 2 în.) mai multe arătări, din care unele trec drept obligatorie în ochii tuturor, anume acele privitâre la <cătimea sai natura titlurilor, numărul, seria și val6rea lor nominală». Un lucru în adevăr pe care 'nu "1 putem deosebi de alte lucruri nu pole “să fie obiectul unei popriri, Interesul prin urmare de căpetenie este să se individualiseze hârtia pierdută, să se arate prin ce se deosebesce ea de altele. Numărul hârtiei. e în acestă privinţă criteriul cel mai sigur. de deosebire, e, cum s'a dis forte bine; semnalmentul ei, . Da - Jurisprudenţa n6stră totuși socotesce ca fiind obligatorie şi cele-lalte arătări prescrise de art. 2 cit., adică acele -atingătâre de -<timpul şi locul unde proprietarul a cumpărat, saii a dobândit într'alt chip hârtia, de timpul şi locul unde a primit cele de pe urmă dobândi și dividende, de timpul Și imprejurările pierderei hârtiei», un chip de a vedea, în sprijinul căruia Sar pulea dice că, numai cercetându-se la locurile arătate mai sus, sar putea adeveri daca spusele 'popritorului sunt adevărate sai nu şi pentru că judecătorul, care va avea să încuviinţeze 'suă să 'respingă cererea în plata de dobândi sai dividende ale popritorului (art. 4), dator este să adune tâte dovedile trebuincidse pentru a se încredința despre adevărul arătărilor popritoruluj, — - - pas ainges mentions fort utiles, învață însă 4-l De Folleville, ne pouvaient Iuetoie en us obligatoires: autrement !'opposilion eut 6t€, en fait, quel- Ceux-ci pgPoSSible pour. cerlaines personnes, surtout pour les hsritiers, "el Pourront peut-âtre irouver dans les papiers du deiunt la.preure
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. 4 . . _ ” 

de existence des titres, lindication de leur nombre, de leur valeur, de - 

leurs numâros: mais ils ignoreront le plus souvent ou et comment il est 

-  devenu propritaire, o et quand il a requ ses revenus. Donc, ces diverses . 

mentions ne pouvaint point âtre obligatoires> 5. 

"Trecem la art. 4. După doui ani de la: publicarea poprirei de plată, 

hotărăsce acest articol, tribunalul domiciliului debitorului pâte să 7] con- 

damne de a plăti în mâinile oponentului dobândile saii dividendele trecute . 
sati viitâre. Dacă, udaogă acelaş articol, în cursul celor doui ani nu sa 

distribuit nici un dividend, sentinţa de autorisare nu pote îi pronunţată 

de cât după trecere de doi ani de la plata primului: dividend, distribuit 

în urma publicărei oposiţiunii. Art. 4 cit. (v. şi art. 11) părăsesce ast-iel | 

de o dată sistemul art. 3 şi 7îr.. > A 
În adevăr, unde, după art..7 îr., cererea în plata de dobândi şi divi- ! 

dende, se judecă de preşedintele tribunalului civil al domiciliului popri- 

torului, sur simple requâte, adică fără chemarea unei. părţi protivnice, 

fără contradicător, după art. nostru 11, cit., din .contră, popritorul trebue 

să cheme pentru acest stirşit în judecată pe datornie dinaintea tribuna- 

lului domiciliului acestui de pe urmă, care 7] pâte condamna de a plăti 

popritorului veniturile trecute şi viitâre (art. 4) sub reserva apelului, etc., 

pentru o parte şi cea-laltă in termenele prevedute de art, 11. În Franţa 

adică, se aplică, în asemenea cas; procedura graţi6să, iar la noi procedura 

contenţi6să, | p - “ 
Ce are'a face. însă procedura contenţi6să. în casul nostru unde, după 

natura lucrurilor chiar, nu se pote ajunge la o hotărâre definitivă şi nerevo- 

-cabilă ? Condamnarea datornicului nu pâte să fie în adevtr în casul nostru 

de cât condițională, adică nu pâte să îie “pronunţată de cât sub con- 

diţiunea «dacă nu se va înfățișa hârtia», căcă- în minut ce se înlăţişeză 

hârtia şi în minut ce înfăţişătorul dovedesce că are un. drept mai bun 

asupra hârtiei de cât popritorul, cad şi se zădăinicesc t6te efectele con- 

damnării de mai sus (arg. art. 13), care nu are ast-fel un caracter definitiv. 

Aşa fiind, sare în ochi că procedura sur simple requsle e aici la: locul 

_€i?), iar nu procedura. contenţi6să. | Se 

Merită prin urmare precădere sistemul Îrancez. In Franţa, după un 

an dela poprirea de plată (la noi, după doi ani de la publicarea poprirei 

de plată) şi după o indoită împărțire a dividendelor, popritorul capătă 

de la' datornie o adeverinţă constatătore, că el nu se împotrivesce la 

poprire, lucru câre dovedesce deja până la un punct 6re-care temeinicia 

1) V.. De Fotleville, Traild de la possesion des meubles et des titres au porteur, 

t. 1], No. 407, pag. 576. Acelaş aulor lămuresce însă la No. 422 in fine, pag. 591: 

Avant de danner son autorisation, le president devra prendre tous les renseignemenls 

n&cessaires pour juger de la veri!6 des faits allegues par Vopposanb,. După legea n6stră 

apo! (art, 18), în deosebire de cea franceză, se «pedepsesc cu închisore de la şâse luni 

până la cincl ani, şi cu amendă de două sute până la trei mil lel, cel ce cu ştiinţă, 

fac o poprire neintemeiată». Arătărle de care e vorba par a fi prin urmare, la nol, 

„ obligatorii, fiind aşeqate sub o sancţiune penală. Curtea de apel, din Bucuresci secţiunea 

„MIL No. 101, a hotărât prin urmare că poprirea, care nu, coprinde aceste arătări, e nulă 

v. Dreptul, 1890, No. 42, pag. 339). k N cort 
G i 2 Procedua: năstră ia a uitat să reguleze procedura măsurilor provizorii | 

(sur requâte). V. Chauveaa-Carre, Il, quest. 1569 bis. V. şi. art. 306 şi 858 procedura 

civilă în. V."$$ 685—690 procedura civilă germ. N Pa 

7
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poprirei, şi cere, ast-iel inarmat, de la presidentul tribunalului civil al domiciliului săă, autorisarea. de a încasa veniturile trecute și viit6re (art, 3 Îr.), o singură autorisare, care se dă o dată pentru tot-d'a-una, și carei va servi și pentru a reclama capitalul (art. 4 în; el. 5 român) sati duplicatul (art. 15 îr.; cl art. 6 român). _ i 
"Dar, dacă judecătorul ascultă ast-iel numai'o singură parte, n'ar îi Gre mai nemerit să se înlăture mai bine ori-ce' amestec judecătoresc și să se însărcineze pe datornic să cerceteze, sub r&spundere de daune- interese, dacă poprirea e regulată în formă, dacă -arătările popritorului sunt adevărate saii amăgitore? Acesta ar fi, răspunde d-l De Folleville, “a impune datornicului 0 respundere ce ele în drept dea o respinge 1). . Ce strică, adăogăm “noi, datornicul că s'a pierdut hârtia? Nu trebue sâ lacem din el.ţapul ispăşitor al pierderii întâmplate ! Proprietarul hârtiei „pierdute nu "şi-a păzit destul de bine proprietatea. Ajuta-se dar singur, Datornicul nu pote îi silita“ primi epitropia fără voia sa (arg. art. 373 c. c.). a 

„Ai trecut, presupunem, doui ani de la publicarea poprirei de plată ŞI popritorul a cerut şi dobândit autorisarea judecătorescă pomenită în art. 4 cit. Pe temeiul acestei autorisări, dânsul e acum în drept să reclame „veniturile trecute îndată, iar cele viitOre, treptat cu sosirea lor la scadenţă (au fur et î mesure de leur Gch6ance), dar sub condiţiune de a înfățișa 9 cauţiune, care rămâne îndatorată cinci ani (arg. art. 5), pe când în Franţa cauţiunea e liberată după -doui. ani (art. 4—6 În , Tot pe temeiul acelei autorisări judecătoresci, dânsul pote. reclama ȘI capitalul îndată ce sosesce la scadenţă, bine înțeles tot sub îndatorirea de a aduce o. cauţiune, câre va fi descărcată de astă dată după qece ani de la data publicaţiunilor (art. 10). In Francia, cei dece ani curg de la data scadenţei (art. 5—7 Îr.).. Legea îranceză prescrie în adevăr publi- carea poprirei numai pântru liberarea de duplicate (art. 15), iar nu și pentru plata capitalului, e 

1) De Folleville, op. cit, II, No. 422, pag. 590. Ante-proectul commitetulut burse! asupra titlurilor la purtător plerdute, distruse sa furate, care e acum la ordinea file (Camera de comerț a trimes un exemplar tipărit administrațiuni! Qiarului Dreptul) nu 

contracdictoriă cu datornicul (art. 13), nu numai că-impune datornicului. să publice poprirea de negociare în primul număr al Monitorului Oficial şi al Buletinulul Bursel, care începe fie-care lrimestru, sub Pedepsă, la cas de neîndeplinire a acestei obli- Defituari, de daune-interese către cei vătămață (art. 71, dar însărcineză încă pe datornic (art. 6) PF aaacă popriprea este regulată în formă, sub răspundere de daaune- interese Saar po a acă ante-proectul de mal! sus nu cruță ast-fel pe dătornic, este cel puţin proccetulur” Ste Ip oRiletarul hârtiei pierdute ? Tribunalul, hotărăsee art. 3 al anle- babilă ape £i oblige pe proprietarul hârtie! pierdute, cu tâte că el a făcut pro- urmărit rs) ca ŞI plerderea, să depue 0 cauțiune de 10:1, din valdrea; obiectelor nu câ psem necesitalea unei cauţiun), când se cere plata de dobenq!, etc,, iar e reclamă o simplă măsură conservatâre, Ante-proectul de mal sus (art. 2) 
otărăsce însă, de altă parle, şi bine fi i ârti să poprescă plata în mâna dateericul cât di proprietarul hârtiei plerdute nu pâte 

de dalornie câ ră în Cai e când va face plopul mere | Datornicul în adevăr nu are nici un interes
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Cauţiunea,. legiuiesce -art. 4 cit, trebue să îie în numerar sait în 
" clecte garantate de stat, iar art. 6 corespundător francez hotărăsce: 
;s«La solvabilit6 de la caution sera appreciâe comme en malitre cominer- 
ciale». Solvabilitatea se măs6ră adică nu numai după nemișcătbrele ce 
pot fi ipotecate (art. 1660 codul civil), dar și după creditul, onorabilitatea, 

averea mișcătâre, ate. a chezașului, o înlesnire neapărată, creditul trebuind 
să fie așezat aici pe temeiuri mai largi.-- ă 

Quid în cas de neînțelegere asupra solvabilităţii cauţiunii? După 

art. 6 în. preşedintele hotărăsce casul er râfer6. Procedura misuriloe 

provisorie, procedură en refer, e străină codului nostru de procedură 

civilă. Legiuitorul. nostru a ocolit prin urmare disposițiunea coprinsă în 

art 6 îr., nu pentru că a înţeles să consfinţescă contrariul, -ci pentru că 

nu “şi-a dat bine sema de însemnătatea. ei. aa 
O altă greşală. Art. 6, autorisă liberarea de duplicate după trecerea 

de 10 ani de la publicarea poprirei, dar nu adăogă că, în asemenea cas, 

titlul primitiv e desființat (v. însă art. 15. îr.). 'Liberarea - duplicatelor, 

hotărărăsce prin urmare art. 8 greşit, descarcă pe. datornic, iar cel de 

al treilea stăpânitor al hârtiei: pierdute nu. mai are de cât o acţiune 

personală în contra popritorului. - aa " 

Liberarea dublicatelor însă nu descarcă adevărul căutând pe datornic. 

Dublicatul insuşi art. 6 ne-o spune; dă din contră aceleaşi drepturi ca şi 

titlul primitiv. Duplicatul o dată liberat, hârtia pierdută e ast-iel îpso 

“facto desfiinţată. Dacă dar poprirea sa făcut lără' causă, cel de al treilea 

are o acţiune reală în revendicarea duplicatului. 

Plata însă, hotărăsce mai departe art.-$ cit,. şi nu.avem de. astă 

dată nimic de dis în contra, descarcă pe datornie, dacă e făcută con- 

form art. 4 și următorele, iar cel de al treilea în paguba căruia s'a făcut 

plata, are numai o acţiune personală (condietio indebiti) in contra proprie- 

tarului, care.ar fi fătut o poprire. îără -causă, adică care ar îi lăcut o 

“poprire îraudulosă. 
O altă zăpăcâlă. Art. 13 presupune că. hârtia pierdută să înfăţişeză 

de cel de al treilea stăpânitor. înainte de descărcarea datornicului -și 

hotărăsce că.acesta de pe urmă trebue s'o oprescă la el și să încuno-: 

sciințeze despre acesta pe popritor, dar nu adaogă că el trebue să notifice. 

popritorului şi numele saii adresa celui de al treilea (vedi însă art. 10 îr.). 

Sta credut asa dar că cel de al treilea ca să ajungă la dreptul săă 

frebue să câră acum desființarea (la main-levâe) poprirei, pe când ade- 

vărul este, din contra, că popritorul “trebue să revendice acum hârtia 

întâțişată. Biruitorul, ori-care ar îi el, va avea să ceră în adevăr nu 

desființarea. poprirei (hotărârea asupra revendicării va ajunge pentru 

acesta), ci încetarea publicaţiunilor Do „. . 

“Un alt hop într'o parte. Art. :15, care ne va da.mai mult de îurcă, 

glăsuesce:ast-iel; . i . 

  

1 De Folleville, op. cit., 1, No. 491. Cas. română s. 1 din 19 Febr. 1891 

(Bulet,, A 05 46 urm.) 1 arobiresec! forte bine că, fiind vorba de revendicare, procedura 

de urinat e cea ordinară şi nu cea prevădută de art. Il. Am. preferi totuşi, în - ase 

menea cas, cel puţin de lege ferenda, procedura comercială. Compar. art. 10 şi urmă- . 

târele ale ante-proectului comitetului bursel. , 
Lă -
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„_ «Pe lângă primul număr al Monitorului oficial, care începe fie-care trimestru, se va publică, prin îngrijirea debitorilor (sic!), cărora li sa notiticat oposiţiunea, un buletin „conţinând lista tuturor titlurilor, a cărora plată sai negociare' a fost poprită, coniorm art. 3 și următârele. «Inserţiunile în- acest buletin sunt gratuite». 
__Proprirea de negociare, un act de 0 însemnătate coverșitâre, e pomenită ast-iel numai .în trecă. Lista tuturor titlurilor, qice art. 15 cit, a cărora plată sai negociare. a iost poprită, conform arl. 3 și urmdălorele. In art. 3 și următbrele. se vorbesce însă numai de poprirea „de plată şi nu se-dice un traitre mot despre vre-o proprire de negociare, Ce dar să hotărâm? Să dicem că poprirea de plată publicată coniorm art. 3 şi cele următâra trece drept poprire de negociare față cu cei de al treilea, care ar îi dobândit hârtia în urma acestei publicaţiuni? Adică că. o asemeneu dobândire e nulă fuţă cu popritorul, puțin importă că nu s'a făcut o poprire deosebită de negociere? .. . “ „Art. 21 hotărăsee, este adevărat, că ori-ce cumpărare de hârtii la înfăţişător, făcută în urma publicărei poprirei, e nulă in privinţa popri- torului. Art. 15 cit. vorbesee însă de o, poprire de plată saă negociare, Una e prin urmare deosebită de cea-taltă. Cum ar putea să [ie alt-lel ? Alta-i negociarea, alta plata. i | Poprirea de plată e după: natura. lucrurilor chiar esenţial deosebită de poprirea de negociere. Cea dintâi, în adevăr, este a se incunoscința datornicului (art. 2), dânsul fiind ținut să facă plata, iar cea de a doua „unei pers6ne de mai înainte vunoscute, care va negocia după t6te probabi- - „lităţile hârtia pierdută. i a „Care e acea persână ? Numai agenții de schimb aă dreptul de a mijloci negociarea' hârtiilor la înfăţişător (art. 29 L. Bursei din 4 Iulie 1881 şi art. 73 a) vechiului cod comercial). Acești ofițeri. publici vor negocia prin urmare după tâte probabilitățile” liârtia pierduta. Şi mijlocitorii de schimb sunt representaţi prin un sindic (art. 15 L, Bursei). lată dar persâria de: mai înainte cunoscută, în mâna căreia singure se p6te popri negociarea hârtiei pierdute. E vorba În adevăr în art, 15 cit. de o Doprire, adică "de un: sequesiru, care nu se p6te face de cât unei pers6ne cunoscute şi nu deo simplă vestire publică de făcut celui de al treilea necunoscut, | | E „De aceea şi presupune art. 57 [, Bursei că s'a îincunosciinţat sindi- Cului mijlocitorilor de schimb o poprire de neguciare şi hotărăsce :«Etectele anulate, saîi îsbitle de Oposițiune, în cas de: pierdere sai furtișag, nu sunt negociabile și nu pot fi primite la predare». ae „ar art, 22 al legii nâstre din 21 Ianuarie 1883 asupra hârtiilor la înfăţişător pierdute, se legă fără îndoială cu art. 57 cit. L. Bursei, căci legiuesce : Agenţii de schimb sunt rEspundători de t6te -negociaţiunile pe care le a mijlocit ei, în urma publicaţiunii poprirei în Monitorul oficial». art. 21 si 29 eci pe deplin iăcută că poprirea, de care se. vorbesce in Bursei : Oe e poprirea de negociare organisată de art. 57 de mai sus, legea - Uri-ce cumpărare adică de hârtii la intățişător. intemplată în urma Piroicațiunii popririi de negociare făcută sindicului mijlocitorilor de „Schimb, e nulă în privința popritoruluj, - e Cumpărarea cade in asemenea cas (art. 21), dar cel de al treilea N 

. 
. 4 .
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are'recursul în contra vindătorului săi (art. 1337 codul civil) şi în contra - 
agentului de schimb, care ar îi mijlocit vîndarea (art. 22). Iar, în lipsă 
de o poprire de negociere, lăcută în chipul arătat mai sus, mijlocitorul 
de schimb nu răspunde “de cât dacă i s'a făcut o încunosciinţare indi- 
viduală saii dacă i se dovedesce de fapt r6ua sa credinţă. 

__ Tată dar că textele .de mai sus şi principiile generale de drept - 
împlinesc golul lăsat de legiuitorul nostru, şi ne duc la acelaș resultat ca -  : 
și când sar îi reprodus în legea n6stră articolele îranceze 11 şi 12 regulă- 
i6re a popririi de negociare. On a plus change les mois que les choses. 

Legiuitorul nostru n'a înţeles în adevăr să. consiințescă contrariul 
_de ce a hotărât legiuitorul francez atunci când a şters art. 11 şi 12 în. 

el a păţito numai ca ucenicul vrăjitorului (Zauberlehrling) din cunoscuta, 
„poesie “a lui Gothe, a uitat adică cuventul magic și sa înecat -ast-lel 
întrun potop de contradiceri. E Ea 

“A uitat adică (şi vom constata mai pe urmă şi alte jucunda oblivia 
din parte-i) că art. 11 şi 12 îr., date afară pe ușe, se întorc înapoi pe 
ferâstră, în minut ce se hotărăsce că proprietarul hârtiei pierdute pote să 
facă şi o poprire de negociere (art. 15) şi în minut ce se combină acestă - 
poprire de negociare cu răspunderea agenţilor de schimb (art. 22). - 

| Hotărârea Inaltei Curți sec. [, No. 20 din 18 Ianuarie 1893 (Bulet. 

pag. 18 urm.), alunecă însă asupra cestiunii de a se ști dacă există saii nu 

o legătură strinsă între art. 57 L. Bursei şi art. 21 L. din 1883 asupra 

hârtiilor la întăţişetor pierdute. Iată-i în adevăr considerantele: 
«Având în vedere sentinţa atacată din care reese: că intimatul N. 

Ghelţu furându-i-se niște bonuri, dânsul a făcut: opunere de plată publi- 

când'o conform art. 3 E, din 21 lan. 1883; e , „ 

«CA, în urmă, descoperindu-se că acele bonuri se află în posesiunea 

Casei de depuneri şi economie şi că ministerul de îinace a și plătit cup6- 

nele, Ghelţu a tras în judecată atât pe Casa de economie, cât și pe minister, 

obținând câștig de causă; E _ Si , 

«Considerând că după art. 21 L. din 21 Ian. 1833,-ori-ce cumpărări, 

eiectuate în urma publicaţiunii poprirei, sunt nule în privinţa oponentului, 

că, după art. 22 din aceiaşi lege, mijlocitorii de schimb sunt r&spundători 

de i6te operaţiunile făcute. prin mijlocirea lor, după publicaţiunea poptirei 

în Monilorul Oficial ;. - - a a , a 
«Considerând că tribunalul constată că “bonurile furate lui Ghelţu 

eraii în posesiunea Casei de economie în “momentul când Ghelţu a intentat 

acţiunea în revendicare a titlurilor iurate şi că Ghelţu a. îndeplinit tote 

cele cerute de art. 2 și 3 din sus disa lege; - a 

«Ca ast-i6l fiind, în specie, nepulend fi de loc vorba de aplicaţi- 

unea art. 57 şi 58 din legeu burselor, de şi 'este adevărat că tribunalul 

"a omis de a se pronunţa “de ce statul n'ar putea avea în iavorea sa acele 

articole, însă acâstă omisiune nu este esenţială, de 6re ce numai Ghelţu 

se contormase” preseripţiunilor. legii». N E a 

De Pre PI do nârtii la întăţişetor, făcută în urma publicării” 

popririi, dice hotărârea de-mai sus, e nulă în privinţa popritorului. Așa este. 

In urma cărei 'popriri însă, a poprirel de plată încunosciințat d Pb 8 

sai a .popririi de negociare notiticată sindicului mijlocitorilor de se ni . 

Jurisprudenţa lasă lucrul încurcat. Si .. 
-



302 - “ ALEXANDRU DEGRE 

„«Ghelţu, urmeză a dice Inalta Curte, a tăcut o poprire de plată și a publicat'o contorm art. 3 şi cele următâre». Prea bine. N'a încunosciinţat însă sindicului mijlocitorilor: de schimb: o poprire de negociare și deci nu p6te invoca art. 21-in contra 'celui de al treilea dobânditor. Art. 57 L. :Bursei fusese însă aruncat numai în trâcăt dinaintea instanţei de fond. Omisiunea deci. nu era esenţială. Atât dice Inalta Curte. Nu hotărăsce prin urmare ez professo că ori-ce “cumpărare de hârtii . la înîăţişetor, făcută în urma pu 
lipsa unei popriri de negociere. 

Cum ar îi putut în adevăr 

blicării pierderii „hârtiei, e nulă, cu tdtă 

Inalta Curte să se întemeeze pe o ratio decidendi ast-tel croită : «Numărul pierdut sa publicat în Monitorul -Oficial ; se presupune prin urm are că t6tă lumea a uflat de îndală pierderea; deci dar, așa fiind, ori-ce dobândire de hârtii “la întăţișetor, făcută 42 minut măcar după publicarea pierderii, e nulă şi îără tărie, Cea mai mică critică ar spulbera o asemenea țesătură de păiajen. Presupune şi art. 851 a] codului federal de obligaţiuni că cel do al treilea cundsce pierderea, dar nu că O cun6sce îndată după publicaţiunea făculă, ci trei ană după acestă vestire. Tot: aşa se presupune câ (6lă lumea cunâsce legile publicate, dar lege a nu se pune în lucrare îndată, ci după trecerea unui timp 6re-care de la publicare (vacatio legis). Arătarăm mai sus că împrejurarea vestirei pierderei hârtiei, prin gazete, pote să nască cel mult o presumţiune de fapt în contra celui de al treilea. In Englitera, unde nu -există o lege de amortizare, tribunalele hotărăsc -de iapt, în fie-care cas deosebit; de există saă nu rea credinţă şi nu deduc din împrejurarea că Sa vestit pierderea hârtiei o presumpțiune furis de culpă 1). 
Art. 12 al legii franceze, din 15 Iunie 1872, stabilesce, este adevărat, 0 presumţiune juris de mala iides, dar o lace să curgă “din diua când publicaţiunea numerelor pierdute, în Buletinul bursei, a fost sai a putut “să lie cunoscută agentului de schimb, care a mijlocit vindarea, iar Buletinul bursei publică dilnic numerile pi erdute şi, însoțesce publicațiunea cu un Sumar lăcut ca să înlesnscă căutarea Și celui mai simplu. - Găsim 6re așa ceva în art, De loc. Poprirea se publică după 

15 al legii nsstre din 21 Ianuarie 1883? 
acest articol în primul număr al Aloni- torului Oficial, care începe fie-care trimestru, publicaţiune care, după art, 16, trebue să se reproducă în timp de 10 ani, Trebue prin urmare, ca să îii sigur, să percurgi și t6te numerile Monitorului Oficial publicate în cursul celor trei luni | 

Nu se cere 6re ast-fel prea mult de la cei de al treilea ? O asemenea cercetare migăl6să nu se pote cere în bună dreptate nici de lu mijlocitori de schimb. Agenţii de schimb, a dis raportorul legii franceze, trebue să ție s&mă de buletinul Bursei. "Dar nu se „pOte merge mai departe: a le 2 

„_ 1) De Folevihe p. cit. II, pag. abia după ce am publicat partea "hat 

laţiune comparată de procedura civilă germană şi de codul federal de obligaţiuni. Aceste 
legi aă apărut maţ pe. urmă, ca şi cel - ii 

e des meubles, 1894, pag. 17—176 ota), Vopposition n'y aura aucun effet>, : 

) 

850. 'Mi-am procurat cartea â-lur De Folleville „a scrierii de faţă, de la eminentul turcii am:c 

italiene, «LPltalie, dice a-l Glard (Condition declare insaisissable les litres au porteur, donc 

>
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impune alte cercetări, ar îi a împiedica repedea desfășurare a schimbului 
hârtiilor de val6re 1). i 

Neapărat aşa dar că poprirea de negociare prevădută de art. 15 
al legii nâstre din.21 Ian. 1883 asupra hârtielor la infăţişetor pierdute, e . 
tot una cu poprirea de negociare pomenită în art. 57 L. Bursei, iar - 
sindicatul Bursei din Bucuresci, dator e să publice numerile pierdute dilnic 
în buletinul săi şi să facă să premârgă publicaţiunii un sumar clar și 
lămurit. -- , i , 

Numai legea Bursei în adevăr ne îace să înţelegem bine articolele 
15 şi 26 de mai sus. Mai sunt de bună semă și alte articole, de exemplu 

articolul 19, cari rămân o ghicit6re, dacă nu le apropiăm de legea Bursei. . 

Art. 19 cit., ne reamintesce adică: art. 43 din legea Bursei. Hotărăse în - 

adevăr amândouă în ce chip trebue să se constate negocierile făcute: de 

mijlocitorii de schimb. E o N o 

Unde însă art. 13 corespundător al legii îranceze nu vorbesce de 

cât de agenţii de schimb, art. nostru 19 cit., din contră, se ocupă şi de - 

“ dancheri. Bancherii însă nu sunt ofiţeri publici, ca mijlocitorii de schimb, 

și nu se pot supune prin urmare, ca aceşti de pe urmă, unei discipline 

de lier, unei .regulamentări rigur6se, unei mustruluiri soldăţesci,. | 

Pe când apoi, după art. 75 legea Bursei, ori ce abatere disciplinară . 

“a mijlocitorilor de schimb se pedepsesce de comiletul Bursei, prin încheere 

neapelabilă, la amendă, etc., după art. 19 cit. din contra, abaterea mijlo- 

citorilor de schimb și a bancherilor, se pedepsesce cu amendă, etc., de 

tribunal în prima şi. ultima instanţă (deci sub reserva recursului în 

Casație). - = - | - .- a . 

- ki 20 alin..2 pomenesce de asemenea pe agenţii de schimb şi pe. . 

casele de baică. Nu avem însă de astă dată nimic de dis în contra 

acestei adăogiri. Art. 12 corespunqător irancez coprinde in adevăr în acestă 

privință un gol. D-l De Folleville critică prin urmare art. 12 în. Legiuitorul 

nostru a ținut s6mă de acâstă critică, pe care vom vedea îndată de a 

înțeles'o bine, şi a tăcut adaosul de mai sus. i 

De ce e vorba? Art. 12 hotărăsce (art. nostru 20 alin. 1 şi insușesce 

î6rte pocit acestă hotărâre), că proprietarul hârtiei pierdute, care n'a . 

încunoștiințat o poprire de negociare sindicatului agenţilor de schimb 

din Paris, nu mai are nici un recurs în contra agentului de schimb, care 

a mijlocit negociarea hârtiei, ast-lel că acesta de pe urmă nu mai e 

răspundător de individualitatea persânelor cu care a tractat. _ 

" «Îl nous parait regrettable, dice însă d-l De Folleville, que le legislateur 

_m'ait employe l'expression gânsrale “«les înterinediaires». Car il n'y a pas 

de raison pour traiter les banquiers et les changeurs plus rigoureusement . 

que les agents de change. I! est juste de les aliraânchir €galement de tout 

recours, lorsque les titres qu'ils' ont negoci€ n'6taient pas port sur le 

Buletin des oppositions»2). - MR , 
Ce a făcut acum legiuitorul nostru? Art. 20 aliniatul 2 ţine, o spunem. . 

încă o dată, sâmă de criticile de mai sus, și supune la aceleași reguli 

pe agenţii de schimb şi pe casele de bancă, ce a servil ca «intermediari». 

9 De Foleville, op. cit. 1, | „045 şi No. 415, pag.584. - : 
-1)'De Folleville, op. cit. EH, No. 481, pag. G45 și No. 415, pag. 584. 53 

2) De Folleville, op. citi, Il, No 4577, pag. 624. Compar. |, No./295, pag. 455. 

z
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Unde însă; după art. 12 în, «intermediarii nu sunt, în asemenea cas răspundători de individualitatea clienţilor, art. nostru 20 cit. hotărăsce din contră că eX sunt ținuți să se asigure de identitatea persgnelor „Cu care aă tractat!). | ă Art. 22 bagă de asemenea în aceiași 6lă pe mijlocitorii de schimb şi pe casele de bancă, Greşesce însă de astă dată. Bancherii r&spund fără indoială de evicţiune, ca şi un simplu particular (art. 1337 codul civil). __ N'ai însă voe să mijlocescă o vindare între un vindător și un cumpărător. " Numai agenţii de. schimb aii în adevăr dreptul să mijlocâscă negocierile hârtiilor la întăţișetor (art. 29 L.: Bursei), o | Cel de al treilea -are prin urmare: de sigur numai un recurs În daune-interese în contra . agentului de schimb care a mijlocit vindarea, in urma. publicării popririi -de negociare (art. 22)2) dar bancherul, care ar îi îndrăsnit să mijlocescă- o asemenea vindare,. ar avea'o răspundere mult: mai aspră, ar fi adică. pedepsit, așa hotărăsce art, 30 L.. Bursei, - conlorm art. 207 codul. penal. . : ” „___„ Încă un cuvânt. Efectele nostre de stat se plătesc numai în Bucuresci, lar în Franţa efectele publice se pot plăti la tâte. casele statului. Statul " Îrancez ar. avea a se teme prin urmare de răspundere reeşind pentru el „din greș6la a atâtor agenţi plătitori. De aceea şi hotărăsce art. 16 [r.: - «les dispositions de la Presente loi.ne sont pas uplicab!es..... aux rentes et aux autres titres au porteur emis par l'stat, lesquels continueront a. €lre regis. par les lois, decrets et regles en viguer», i -_„ Degea n6stră nu duprinde asemenea excepţiune. <Disposiţiunile legii de aţă, se mărginesce în adevăr a hotărâ art. nostru 23, nu se aplică biletelor îpolecare, nici biletelor de bancă». Am lămurit, acestă excepţiune în Dreptul pe. 1894, No. 56, la cure trimetem. _ Legea nostră din 21 Ianuarie 1553, pe care am analisat?o în cele de mai sus, s'a făcut sub vechiul regim (vorba merge). Un alt: regim i-a - luat locul. Nu e: de sigur zadarnică credința că tinerii vor tace mai bine 

| 1) V, în acest înțeles cas. română sec. 1 No, i28 din 96 Martie 1890 (Bulet, p.! 332 urm.) şi sec, II No. 52 din 9 Maiă 1890 (Bulet, pag. 711 urm,). Contra: Curtea din Buc. sec, II, hotărârea No. -19 din 28 Ian. 1889. Iu pură teorie există desbinare între autori asupra aceste! cestiuni, Intermediari! sunt datori, după Laurent (XXXI, No. 604) să.se. încredințeze despre individualitatea persinelor pentru care ai negociat. Jurisprudenţa frauceză hotărăsce însă că intermediari! nu sunt datori să se asigure de individualitatea clienților lor de cât atunci când există o bănuială. De Folleville, |], No eo impărtăşesce acestă părere Ar exista, de, exemplu, o bănuială atunci când „Măria negociată ar- fi lipsită de tote cuponele sai s'ar vinde pentru un preţ prea Jos. V. Savigny, Obligationement,; II, $ 68, text-şi nota 91. -— hAntier Aate-proectul comitetului tursel nu reproduce acestă prescripţiune. Dobândirea arie ,blerdute un minut după publicarea pierderii în Monitorul . oficial, e ast fel | nu a și ără tărie (art, 20), iar cel de al. treilea nujare fecursul în contra agentului treile, mb, Sare ar fi mijlocit .vinqarea ! Cumpărarea însă pe care a fâcuto un al t a sau cedentul săii (v, art. 11 ante-proect şi De Follevilie, op. cit,, 11, No. 185) Acasa crjde publicarea plerderii. este valabilă şi producătdre de efecte juridice, dupe. cala 1910 „icute în art, 1909 şi 1910 codul civil (v. art..23 at ante-proectului). Arti- 13941. N insă e abrogat prin art, 58 codul comercial (v. articolul meti din Dpeptul, fina 9. on. In adresa d-lui preşedinte al Camerii de comerciă către d-l ministru de fo se dice că d-l ministru a luat Cunoscinţă de lucrarea comitetului Bursei şi că a fost ţinut in Curent cu ceea ce s'a decis în acestă materie. . S
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de cât bătrânii. “Tinereţea totuşi cu care se îălese.unii, nu e, mă-tem,.. 
de cât o metaioră, o înşelătorie. De la mâtaphore et du malin prâservez .: 

nous Seigneur. Me Pe Ea 

Legea din 21 Ianuarie 1883.se aplică şi hârtiilor negociate. 

DE în ţară streină?. i i 

„- Există -încă ' o mare -şi' înverşiunată. încăerare. între “autori aupra 
* întrebării, pe care o vom cerceta acum, anume ăsupra-punctului de a. 

se sci,. dacă legea n6stră din'.21 Ianuarie 1883 (saă legea îranceză din: 

15 lunie 1872) se întinde: 1): asupra hârtielor la infăţişetor înfiinţate în . 

țară străină ; 2). asupra cumpărărilor.. (negocierilor) făcute în străinătate. 

de hârtii de val6re naţionale saă străine... Ei 

* Un lueru este; inainte de tâte, neindoios, anume că articolul 4 şi 

- c6le următâre ule legii n6stre din 21 lanuarie 1883 regulătore- a liberării -. * 

de duplicate şi a: plâţei. capitalului, dobândilor; dividendelor, ai în vedere - 

-- numai hârtiile la înfaţişetor înființate în România, căci art. L'din aceiaşi... - 

"= lege hotărasce ritos: - Si ” ” 

«Proprietarii. de titiuri la purtător, create în România, pot, în cas: 

de pierdere, distrugere . săi îurt, ete.,. să. obțină -liberare.. de. noi titlu, 

sai plata capitalului şi dobândilor saii dividendelor dalorile, în modul... - 

şi prin indeplinirea formelor prevădute în legea de faţă». . -. 
- . 

Va, să-dică, în cas de nepotrivire între legea n6stră și: 0 lege străină 

asupra înirebării cum. urmeză a fi. plătită o hârlie la “ânțățişelor, e .. - 

hotărâtâre pentru 'lâmurirea, lucrului, nu legea rei silae, şi legea “Jocului 

unde sta înființat hârtia, -legea română, când e vorba de;o hârtie română, - 

“legea străină, când e vorba de o hârtie Străină, O 

Art, 1 cit. constințesce” ast-iel teoria îranco-italiană stăruitâre a... 

"- dice:.că obligaţiunile. convenţionale. sunt “supuse „legii locului unde sa... 

încheiat contraclul, teorie .neinsoțită „de.-astă dată de vre-un neajuns .- 

“practic, legea locului .plătei şi aceea a "domiciliului, datornicului, lucru -. 

care împacă ast-fel de. fapt: pe toţi autorii î), e. SE 

Legea nâstră însă din,21 Ianuarie 1883, ca şi cea franceză din 15: 

„Iulie 1872, nu se mărginesce numai a regula liberarea „de duplicate. și 

plata capitalului, dobângilor - sait. dividendelor, schimbă încă,. şi. lucrul 

acesta ne intereseză - mai: CU 'semă . din” punctul de vedere al dreptului: -- 

privat internaţional, ea schimbă - dicem, în. jolosul proprietarului hârtiei i 

1) Teoria franceză, face -să domnescă în acc erle „gta e N 

tului, nu numai în ceea ce.privesce vinculuum jiiris, dar. şi în cât se atinge de execut- 

tarea contractului. V. Aubry. e 

a 616 pass€ en râale galement Pezecution...» . Asser («Elements de droit international * 

“priv6.ou du conflit des lois>, ouvrage ' traduit, complete et annot€ ' par Alph. Rivier. 

No. 33) deosebesce: 'aLegea locului contractulul: e 

ar. legea locului plăţer pentru tot ce se: alingo de plat 

anina? : ; - iar Bar. (<Theorie und Praxis des 
acâstă privinţă fără deosebire legi! loculul plătel, iar Bar. (e. 4 . 

internationalen- Privatrechtes», edit. 11,4, IL, $ 249, pas. 7.ut.) face să precumpEnâscă . 

legea domiciliului datornicului. A E i 

„..AL. Dezre, vol. e. - ae e . . a Pe - : E î 29 

“acestă materie” legea. locului co ntrac- 'î-! 

t Rau, IAS 31, paz. 105: «La loi du.lieu oi .un acte: 

hotărâtâre: pentru - zinculu juris, 

ată>, Savigny (e System des rămi- - - 

" schen _Hechtes»,- VIII, pag. .946'urm.). presupune că-pârţile înțeleg a.se supune în
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pierdute regulele generale privitâre la revendicarea hârtiilor la întăţișetor pierdute (v. art.. 11—183 în. şi art. 20 şi 21 român)... 
N Proprietarul hârtiei “pierdute „pote, în adevăr, după acestă lege, să revendice hârtia în timp de10 ană de la publicarea -poprirei chiar în Monitorul . oficial (art. -20), prin -urmare şi după trecerea celor trei ani prevăduţi de' legea comună (art... 1909. codul civil),: din. diua pierderii sai „a lurtului, ; și pâte-să o revendice și în contra 'stăpânitorului de bună „credință “care a dobenăit:o în urma publicării popririi de negociare, în Monitorul oficial 1 DI Art. 21 „al legii n6stre din 21 Ianuarie 1888 statornicesce în adevăr o  presumțiune de_rea! credință străină dreptului comun în contra celui de al treilea, care ar fi dobândit hârtia în urma publicării popririi de „negociare. în . Monitorul oficial, contorm; art. 15, şi mârginesce ast-fel în dauna celor de a] “treilea . regula. art. 1910 'codul civil (înlocuit astă-di - „prin art, 58 codul”. comercial), “care -nu ingădue revendicarea în contra 

„Nulitatea - pe care -.0 rostesce. art, 21 cit., isbesce numai: hârtiile „române sai şi cele străine ? Art. 21 .(12.îr) adică, abătut cum este din „calea principiilor generale de drept. doinnitâre în materie de revendicare „de hârtii” la înfăţişetor, - principii- consiinţite de: cele: mai multe legiuiri europene 2): cârmuesce numai „hârtiile“ de .val6re . române, ca. şi când numai ele ar. merita să fie ocrotite de lege, sait” şi cele sirăine ? | Art. 4 şi cele următâre ale legii nâstre din 21 Ianuarie. 1883, privi- 

Dar Vopposant pour. frais' de publicitd.  Cette relribution sera. &t6 pay d'avance ă la.caisse du sindicat; faute de quoi la denonciation de. Popposilion ne sera pas recue ou la publication ne sera pas continute ă la expiration de lannte. pour laquelle la - râtribution aura 6l6 paye». Adăogăm totuşi că, de fapt, nu se cunâsce _la no! nici -publicarea în chipul arătat mă! sus-în Rutetinul Bursei, nic, Qacă nu mă înşel, publi- carea la începutul fie-cărul trimestru în Monitorul oficial (art. 15). Art. 15, care pune acestă publicare în . sarcina datornicului, 'nu are nici 6 sancţiune. De aceea şi . coase art: 7 al ante-proectulu! comitetului bursei că datornicul e ţinut să facă publi - Inalta Curie ae e vorba,'sub răspundere de: daune-interese. In specia. judecată de catea piesă sg tiunea 1, la 20 Ian, 1893 (Bulet. pag. 18 urm.), se făcuse numa! publi- urma Pia t: Pi art. 3, iar nu ŞI cea prescrisă de'art.: 15. Fantastic e ast-fel, la 15 si „ art. Zl,.căci el Presupune existența unel publicări . făcute conform art. 13 şi art. 15 e lipsit de orr-ee sancţiune, >... .-. a : 2) După legea englezi, “umpărarea une! hârti! la înfățişetor în bâleiă sati de la Des: Lie caut) care vinde asemenea hârtiy, e la adăpostul a ori ce revendicare (v. Panda, i genul ensrechi mit besonderer Riic ESicht auf die Werthpapier des Handels- . se pote revendică și Ap28. 837 nota 14). Incolo, în Eaglitera şi în Statele-Unite, hârtia * papiere, pag. 145, nota 15). a unul stăpânitor de bună credinţă . (v, Unger, Inhaber- .
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16re la liberarea de duplicate şi la plata de dobândi, dividende, etc. nai, 

fără îndoială, art. 1: ne-o spune curat, hici o înriurire asupra hârtiilor “ 

“ străine, dar. nu este tot ast-iel şi cu art. 21 (art. 11—13 îr.), căci acest. 

- de pe urmă articol constinţesce o măsură de poliție şi de siguranță . - 

publică, pe când art. 1 se întemeiază, cum văqurăm mai sus, numai: pe 

voința presupusă a părtilor. 
O lege insă de ordine publică şi de poliţie folosesce negreşit nu 

“numai. naţionalitor, dar şi “străinilor, Un străin jeluit la noi se bucură 

fără îndoială de ajutorul legilor:n6stre. Majoritatea autorilor. îrancezi, în. 

conglăsuire cu jurisprudenţa, recunâsce prin urmare: cu drept cuvânt că 

nulitatea: orânduită- de art. 12 În. (21 român) lovesce şi cumpărârile de- 

hârtii - streine făcute în Franţa în urma publicării popririi de negociare, 

cumpărătorul fiind bănuit că "şi-a însuşit acele hârtii cu rea credință DB 

- “Poliţia n6stră nu are totuşi putere dincolo de hotarele ţărei.: Art.. 
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d 

21 cit. nu aşeză prin urmare. sub privegherea n6stră polițienescă cump&- . | 

răfile de hârui străine făcute în țară “străină. Sunt nule după acest 

articol numai cumpărările - de hârtii străine făcute în România .în urma 

publicării popririi de negociare. In Franţa, părerea domnitâre mărginesce 

tot ast-fel, înţelesul art. 12 îr.-Sunt însă şi hotărâri. contrarii.. Aşa sentința 

„tribunalului din Sena din 10 Ianuarie” 1893, :publicată în Dreptul, 1893, - 

lata-i considerantele : - 
.. . .. i-o. cc. cc... . ve. e . ..î. . ._. . . ct. . . . 

. . .. ss: . 

«Considerând că măsurile de protecţiune rin. cari legea din 15 

"Iunie 1872 u avut. de scop să înconj6re proprietatea hârtiilor la intăţişetor, . 

sunt de siguranţă publică şi generale”; că acestă lege trebue să se aplice” 

 de-opotriva atât hârtiilor franceze cât şi celor străine circulătore în Franta; 

că ea n'a lăcut nici. 0 deosebire între aceste două feluri. de hârtii: și a - 

înţeles să asigure aceleași chezășşii tuturor hârtiilor ia, întâțişetor, ori-care 

„ar fi scaunul social al societăţii. financiare câre le vă îi înființat; 

«Considerând că încolo nu. [ace nimic că hârtiile de. care e 

“vorba în judecată ai fost cumpărale- în slrăinătate ; că cumperările 

petrecute în afără: de Franţa. înlre. supuşi străină, nu pot zădâărnici 

“în Franța măsurile de siguranță regulat luate, conform._legi franceze, : 

sub chezăşie şi cu sancţiunea pe care ea o aduce cu. sîne; că nu e 

vorbu, deosebit de acesta, în casul de “față, de a regula daraverile. 

“ Mârtiilor de cari e vorba cu' aşezămînlul dalornic, ci cu cei de al 

"treilea stăpâniloră, eto.>. ŞI e De 

„Dar 6re işa să fie.?.D-l 1, Giard învaţă, cu drept cuvânt, contrariul. 

_megociations des valeurs 6trangeres a 'Petranger 6chappent ă son empire; 

:si done il intervient -des : transmissions regulitres ă- V6tranger apres la 

-Jepossession du veritable “propri6taire, la negociation faite en. France 

„ apres Popposition. sera n6anmoins valable; 

1) Ba: ieoriie - razis « i ati n Pri it. VU, t. 11 

“19 “Bar, “Theorie 'u . Praxis : des - înternationalen Privatrecltes, edi „tI, 

-$ 29, Si 137 text şi nota 6, şi autorii citați de el :: Buchere, Weiss. Adăogăm În 

. A . : | pi it d tional 

acelaşi înțeles: Isidore 'Glard, „De la condition de meubles en droit înterna IA 

„prit6, 186, pag. 179—180,' text şi nota'1, Contra: Lyon-Caen ei Renault, Droit 

“commercial, |, pag. 198 app. Bar, op. cit., loc. cit. 

T 

«La .loi de 1872, qice el, fait-la police du march6 en France, mais les. 

car.le nouveau propriâtaire qui --
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„a acquis legalment. â-V6tranger a desormais le droit de vendre ou et quand il veut, en France comme ailleurs; II est verus domânus : en n&gociant le titre en France, il use de son droit> 1), a „î:. “Teoria uceâsta are: desigur :un bun -temei. Hârtia- la înfăţişetor „semănă, în adevăr, cu un mobil corporal și e prin urmare supusă art. 1909 codul civil. T6tă dar întrebarea. este : Care este înțelesul ' ari. 1909 din punctul de vedere al dreptului privat internațional ?- Ari. 1909 se întinde el adică asupra dobândirilor (cumpărărilor) 
nirile art. 1909 cit, ating ele şi. dobândirile jăcute în strămătate? "Părerea doiaitâre răspunde : Drepturile dobândite asupra unui mobil „„- corporal într'o-țară, potrivit legii acestei. ţări, au a fi ori unde respectate, Art 5 alin. 3 proi. “belgian hotărăsce: «.... la loi de la situation. plus -“r6cente est .applique». In motivele unei hotărâri. engleze of exchequer se dice .de: asemenea. că, dacă se vînd lucruri. mişcătore contorm cu legea - locului unde se găsesc, vîndarea are lărie peste tot locul?). . --  Hotărâtbre e într'un “cuvânt legea locului unde. s'a. petrecut cea de | 3 p _ Pe urmă dobândire a. Slăpânirii. Dobândirea trebue să se îndeplinescă “adică acolo. unde se găsesce lucrul. Legea locului unde se găsesce lucrul in momentul dobândirii e precumpânitâre. Dacă insă stăpânirea s'a dobândit. intăi într'o țară, pe urmă în. altă țară, cea de pe urmă dobândire datimă pe ceu dintâi. Siguranța negoţului internaţional! reclamă acestă excepţiune “laxdreptul comun. ! . i . | "Firesc lucru, căci dacă în adevăr n'ar fi aşa, adică dacă cel de pe 

făcute în ţară străina ? “Mârgi- 

„urmă dobânditor as trebui să: r&spunda. şi de faptul că unul.din autorii săi - „a Stâpânit lucrul cu. 
„„Peste “putinţă s'o cunâscă, învoirile. privitore la lucrurile: mişcăLâre :necon- . Slatându-se prin. inscris, “urmarea: neapărată “ar îi prăbușirea - negoţului internaţional. Dr ie a Io “Dreptul: de a revendica însă “nu 'se pâle așeza, sub o altă regulă 

A 
anna a 

„1 Isidore. Glard, op. cit. “pan. '180 text şi nota 2 şi autorir citați aict : Buchăre, . ” Deloisou, Lajon-Caen ek Renault, De Folleville, Lepelletier, Crepon, IVahl, in acelaşi înţeles, Cas fe.din 31 Februarie 1884. Adăvgăm Bar, op -et loc. cit, ÎL $ 298, pag, 137. 2):Bar, op. cit' |, $ 226, pag. 614, text şi. notele 32 şi 33 şi $ Yan şi [1 Ş 243, "pag. 13Y nota 1U: Asser, op. cit, No. 43 şi qq4. Durand, Essai de droit international *- Drive, pag. 41: Laurent îusă (Le droit civil întermational, VII, No 215 şi Weiss (Traită dldinentaire de droit înternătional, pag. 768), văd lucrul alt-lel.. Un exemplu . - Pentru lămurirea lucrulul, O persână, dobândesce de bună credinţă un: mobit corporal în Hannover, unde revendicarea e îngăduită, potrivit dreptului” roman, şi în contra „unul stăpânitor d€ bună credinţi. -Dânsa trece insă, lucrul. dobendit în Franţa unde-"l „ Slăpânesce, fără să “1 vindă -acolo une! alte -perșGne. După autorif de rhat sus; acea. persGnă e ferită de Orl-ce revendicare, prin aceea chiar.că stăpânesce lucrul în Franţa. - (art. 2279 “codul Napoleon). Bar însă întâmpină cu drept.cuvânt că după art. 227), „codul Napoleon, nu simplă slăpânire e hotărâtore, ci dobândirea stăpânire! Lucrul.s'a a stăpânit în ipotesa de-. ma! sus în Franţa, fără să fie acolo “obiectul -uner dobânâiri.. 
- Cea de pe urmă dobândire a Slăpânirel.a avul:loc în Hannover. Hotărâtore, trebue să fie prin -urmare în cusul de mal sus legea hannoverană.- Daca nu, s'ar putea rage nepedepsit un renghiă legii haunoverane, trecându-se lucrul un minut peste hotarul - "legi! franceze, După art. nostru 1909 codul civil, nu pâte să fie nici umbră de îndoială că dobândirea Stăpânirit e lucrul de căpetenie. “Art. 1509 hotărăsce în adevăr: c<Lueru- curge AtOre se Drescriit prin faptul posesiunil lor,. fără să fie trebuință dn vre-o 8 timp». l.egea însă-cere pentru” j rescripţiune buna credință și” just titlu. V, 
art, meă din Dreptul, 1889, No. 1 - P . pli ice na, credinţă ŞI fast i ' 
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rea credinţă şi fară titlu, imprejurare .pe care.i- este.
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"de cât dreptul. de a dobândi, când e.vorba, ca în casul nostru, de înlă- 
turarea 'revendicării (art. 1909 codul civil). care e tot una cu .ocrotirea. 
dobândirii celui de al treilea de bună credinţă (art. 21.L. 21 lanuarie - 

1883) care e identică cu. ocrotirea' dobândirii. iăcută de proprietarul 
- hârtiei pierdute, 

-“ Art. 21 al legii nâstre din 21: Ianuarie: 1883, glăsuitor că revendi- . 
carea are loc șizin contra celui de al treilea de bună credinţă, care ar 

fi dobândit hârtia pierdută în -urma publicării popririi de: negociare în 

“ Monilorul Oficial, se aplică deci. dar, aşa fiind, ca o lege-de poliţie,: Şi 

hârtiiler str&ne;, dar' articolul d6 mai. sus nu pâte să facă poliţie, în ţară 

„străină şi se: vinde. acolo, revendicarea fiind regulată în asemenea cas 

-- de legea locului celei de pe urmă dobândiri' a stăpinirii.  - ... 

." --D-l Glard, înlătură şi el, în asemenea cas, cum. vădurăm mai sus, .. 

art. 11—13 îr. (21 român) ca. neaplicabile, “dar pentru un alt. cuvânt, 

Legea din. 15 lunie 1872, învaţă el, e str&in4 dobândirilor de hârtii strtine, 

“ pentru că. scaunul obligaţiuni constalală prin acele hârtii e în strei- 

nătate, adică în ţara streină, unde. se: găsesce domiciliul aşezământului. 
e 

Hârtia la” înfaţişător în adevăr, desvoltă „acest autor, e un înscris | 

“constatator a.unei obligaţiuni (instrumentum), jar obligaţiunea care e un 

drept. necorporal, e cu desăvirșire neatârnată. de hârtia, care e un mobil 

corporal, alta-i obligaţiunea, alta hârtia sai mobilul” corporal, cea dintâi 

nu.se se pâte prin urmare supune, din punctul de vedere al dreptului. 

privat: internaţiorial, regulei .privitore. la dobândirea : mobilelor corporale. 

_: Mobilele 'corporale, cu alte. cuvinte, at o valsre în.sine, iar hârtiile. 

la înlăţişetor nu .sunt: de: cât semne representative a.unei valori. Obliga- . 

țiunea nu se urnesce din loc prin aceea că hârtia pribegesce, precum. nu 

ese nici . maria * din. magasinele -unde se află prin aceea că warrantul 

“trece din mână în mână. Ua înscris, o dovadă, na e un mobil corporal: 

| E: vorba "după acestă părere în . materie „de hârtii la. întâţişetor - 

numai de 6 obligațiune şi regula generală de „urmat. ar îi: prin urmare - 

“că parţile -aii înţeles să, se supue; legii locului. unde sa încheiat contractul: 

“(v. supra), sat, dhpă'teoria d-lui Glard, legii. locului. domiciliului dator- -. 

nicului, Hârtia adică călătoresce,. dar scaunul obligaţiunii este şi rămâne - 

"acolo unde se 'găsesce casa plătitore, adică Ja domiciliul datornicului: 

 î 'Trebue deci, aşa fiind, închee d-l Gard să facem” deosebirea urmă- . 

i6re: Legea din 15 lunie 1872, nu se aplică dobânâirilor hârtiilor. străine . -. 

facute în ţară străină, scaunul obligațiunii fiind în străinătate, dar ea 

se “aplică dobândirii hârtiilor. franceze, fără: deosebire de ai iost jăcute. 

în Franţă sat in străinătate, scaunul obligaţiunilor iranceze'fiind în Franţa. 

O sentinţă a tribunalului din Sena din 8 August 1885, lămuresce 

teoria de: mai sus “forte bine ast-fel:, «Les titres francais, en leur quaiite 

“de droits incorporels; forment une. categorie ă part de meubles; leur 

siăge est veritablement en. France, puisque: c'est en ce pays qw'est delivre. . 

le: capital. dont ils sont la 'reprâsentation fiduciaire», e 27 

> Intmun cuvent; se” resumnă și zice: Glard, legea din” 15, lunie,. 7 „. 

îuncţionâză dintrun îndoit punct de vedere: faţă cu valorile [ranceze, 

“ este una, din legile situaţiunii lor, ea le este peste tot locul. aplicabilă ; 

faţa de valorile străine, care nu sunt de cât prin semnul în Franţa, este 
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o lege de poliţie de asemenea aplicablilă, dar ea“trebue să ţie sâmă de 
tâte actele îndeplinite regulat, în afară de teritoriul s&ă, polrivit :cu legea 
bcului domiciliului aşezămîntului datornic 1). | e 

| Temeinică să lie ore deosebirea acâsta sc6să, 'cum vădarăm, din 
„ideea că hârtia la înfăţişetor.nu se pâte s&mălui cu'un nobil corporal ? 
-Fără îndoială că nu. Ideea, care servesce drept temei deosebirei de care 
e vorba,'e contrară naturei, caracterului, esenței juridice a hârtielor la 
înfăţişetor, lucru în privința căruia trimetem la articolul nostru din. Dreptul, 
1894, No. 51. a DE 
ăi Elementele - caracteristice. ale hârtiei la întățişetor, am dis acolo, 

“sunt: Î) un înscris şi o iscălitură-constituitivă (adică solemne şi nu numai 
dovedit6re) a unei obligaţiuni de-a:plăti; 2) un semn exterior (inscris, 
hârtie) primitor de posesiune și. de: proprietate: Cine are proprietatea 
„hârtiei, acela e creditor. : Creanţa e un lel.de drept real 2). Precum e 
servitutea predială de praedium dominans, așa e nedespârţită creanța 
de hârtia -cu care e întrupată. . 

__ * Hârtia sa pierdut? Vechiul stăpânitor o pâte revendica de la. noul 
„Stăpânitor de rea credinţă. Art. 58-codul comercial, care hotărăsce luerul 
ast-lel, sămăluesce ritos hârtiile. la înfăţișetor cu mobilele. corporale (arg. 
art. 58 codul comercial şi art. 1909 codul civil), semăluire: pe--care o Îac 

„Şi autorii francezi, cu 16tă lipsa . unui: anume text, dicând că hârtiile la 
„înlăţişetor sunt supuse -regulei consfinţite de art. 2279 codul Napoleon 
„(1909 român). i | E e 

Proprietatea . hârtiei. e ast-lel lucrul de “căpetenie. Elementul real 
precumpenesce. Eşti proprietar, eşti”. creditor ; de nu, nu. Maria nu ese 

- de sigur din magasinul unde se află prin aceea că xvarantul vagabundz, 
„dacă însă ai dobândit o dătă stăpânirea warrantului într'o ţară, potrivit 
cu legea acestei ţări, ai dobândit atunci şi stăpânirea asupra mări, ori “unde s'ar afla ea. a e 

„Hârtiile la: înfăţișetor în adevăr sunt Supuse la aceiaşi. regulă ca 
mobilele  corporale.. Când e vorba însă de mobilele corporale, t6tă lumea 
se unesce a. recunâsce că nu trebue să deosebim lucrurile mișcăt6re naţio- 
nale de*cele străine. Hotărâtore. este “din contră pentru lucrurile mișcă 
t6re îără deosebire, legea locului celei de pe urmă dobândiri a stăpânirei. 
„2 Bar învaţă prin urmare cu drept cuvânt că nu numai hârtiile străine . 
isbite de o poprire de negociare îă Franţa,. dar. şi cele franceze, trebue 
să scape, 'adevărul căutând, de sub împărăţia legii franceze din 14 lunie 
1872 (leg. română din 21 lan. 1883), în minut ce un al-treilea de bună 

n 

293 D) Ye. Glard, op. cit. passim, pag. 173 —181. Contra: Bar, op. cit,ll,$ a Bat 38, nota 9, care combate sent. trib. din Sena din 8 Aug. 185 şi "1 opune o paz, aurii din Paris din 29 Aprilie 1875. V. şi Clunet (app. Bar, op. et loc. . Sl: . az - Ă Mi Ă trică 2 Elementul contractual precumpănesce numa! când e vorba de valârea înlăun- Peer e ap xecutarea (Plata, liberarea de duplicate).saă de zălogirea hârtie! la înfățişelor. codul i |pE rea mobilelor corporale se cere. un act înregistrat în regulă (art, 1686 o: 1 civi ) iar pentru zălogirea hârtie! la înfăţişetor, „ajunge simpla tradiţiune (ar£. al A codul comercial). V. în acest înțes, Mass6, Le droit commercial dans st Tp ris avec le droiţ des gens et le droit civil, l-a, 6âit. No. 2858; Contra: ravard-Demangeat, Traite de droit commercial, t: II, pag. 290 ur...
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"credință a dobândit stăpânirea lor în ţară străină, - potrivit cu legea .: 

acestei țări. . - a e ie 

Poprirea de. negociare publicată în Buletinul Bursei din Paris, lămu- . 

resce jurisconsultul. german, nu pâte-să privâscă,. de cât negocierile (cum- 

părările) tacute în Franţa. Recunosc în adevăr însăși autorii îracezi că. . 

„legea din 15 Iunie 1872 nu face la police du marche de cât în Franţa: 

“Măsurile adică luate în Franţa nu pot să întipărâscă hârtiei îranceze.un . 

characler îndelebilis de neinstrăinabilitate. i . 

“In zadar Sar dice, .desvoltă mai departe acelaşi autor, că acestă - 

deslegare e de fire de a zădărnici legea Îranceză din 1872, căci ar ajunge. 

de u se.trece hârtia peste graniţă. pentru a se trage-un renghii, legii, - 

- stiut fiind din contră că. deslegarea protivnică ar ameninţa mult mai 

“cumplit pe cei de al treilea. de bună credinţă, pe când proprietarul hârtiei . - 

pierdute caută -să 'şi impute sie-și că nu şi-a păzit destul de bine - 

proprietatea. . a a Da Da 

Ori cum insă. şi ori cât-de temeinică ar fi acestă critică. a: jurispru-. . 

„denţei franceze, doctorul. german merge însă, credem "noi, prea departe, 

când ia la. vale cu dispreţ, hotărârile. protivnice îranceze, dicând că din- 

causa lor nu se pâte realisa un tractat internaţional -general asupra 

_.aducerei la indeplinire a „hotărârilor străine.. Doctorii ar trebui. să îie mai j 

drepţi cu protivnicii lor. “Tout savoir, c'est tout pardonner. . - 0. 

Harambaşii din fie-care țară se pot ameninţa unii pe alţii cât vor, 

dar spiritele cele bune din. Îie-care țară caută să 'privâscă lucrurile sub - 

specie aeterni. Pe tine (pe Dumnedeii) te-am represintat ! strigă poetal 

român, vorbind. de 'jertiele ce -le-a- făcut națiunea sa pentru. cele-lalte 

naţiuni. O naţiune, ori cât de mică ar îi ea, merită admiraţiunea lumnei, . 

când se: împotrivesce cu jertiire de sine vandalismului năvălitor.. - 

Naţiunile în adevăr trebue se se înriurâscă- unele pe altele. numai 

în bine, iar nu şi în r&ă, şi tote la un loc caută să alcătuiască o mare -. 

tovărăşie de drept. 'Tovărășia de “drept .a' Statelor-Unite .europene, cil. 

nous faut ce mot. Et si-ce n'est quun mot, c'est quelque chose, car les | 

“ peuples se l&vent, quand il traverse Pair». (Dreptul; 1894). 
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„_ Proprietatea hârtiei contidenţiale. Jurisprudenţă, 
greşită. Are înalta, stăpânire dreptul să deschidă, scrisorile -particularilor ? Excepţiunile la, principiul neviolabilităţii 
„ secretului scrisorilor: urmărirea, penală, şi falimentul, : 

| | ina i - . . v - "LO | i . , i | 

: _ „Proprietatea hârtiei confdenţiale. Juzisprudeniă grezită.. a 
Ie Hârtia'eonlidenţială, ca ori-ce mobil cărporal; e cârmuită de art. 1909 "codul civil (En. fait de meubles, la possession vaut titre), iar ca cuprindă „ t6re de o laină, e stăpânită de art. 25. din Constituţiune, care hotărăsce > Că. secretul scrisorilor şi al depeşilor telegrafice: e neviolabil 1). Vom arăta „în partea a doua a. cercetării de faţă care sunt excepţiunile la principiul neviolabilităţii secretului scrisorilor, iar acum şi înainte/de -tâte ne vom ocupa cu, proprietatea hârtiei contidenţiale. a „_„_ Seris6rea contidenţială, întrebăm; este ea proprietatea expeduitorului, care a irimis'o sai a destinatarului, care a primit'o ? Curtea de apel din „imoges .(decis. din 17 Iunie 1821), -r&spunde că scrisârea confidențială : «est la „Propri€t6 de celui qui I'6erit, et n'est qu'un depăl entre les mains de celui qui la regoit>, dar Vom vedea: indata că acest vieuz jeu-e de - mult părăsit. de jurisprudenţa Și -doctrina Iranceză. . | e -.. „ - Chipul “acesta de a. vedea a vechii jurisprudenţe franceze totuși, ori-ce. am avea de dis în contra (arare-ori sunt clare- ca lumina dilei adevărurile juridice), câştiga ia noi tărâm Și se. pune inainte cu o mare 

at . Sa 

„1 Vom vedea sub 11. că şi statul Irebue să- respecte secretul serisorilor, Dar particulari! ?' Destinatarul scrisorii nu -TEspunde juridicesce de. orl-ce călcare a secie- „tulut, dar.el rEspunide dacă îndrăsnesce' să. publice “scrisdrea prin presă (V şi art, 161 codul penal jtalian), afară de casul de lepiuită apărare, saă să o precupeţescă în a „Public. „Un al treilea din contra care ar afla secretul unei scrisori printr'o necuviinţă sai N Aaa o greşală, Scoţâna'o de exemplu din busunarul unui om care dârme sai deschi- dontiaag in. Breşală. răspunde și de cea mal mică călcare a secretului. O scrisâre confi- nția ă se pote înfăţişa în justiţie?. Destinatarul are, fără îndoială, acest dreji. De natia N cel de al ireilea, care a primit scrisârea de bună credință de la desti- probe dăi n al treilea însă, care “a aflat secretul unei scrisori prin o necuviință saă 0 desehide a? indrituit să o înfăţişeze în justiţie. Tutorii şi directori de- pensionate pot justiţie “Apei e -pupililor şi ale” elevilor, dar nu sunt volnicl să le înfăţişeze în Înfățisa i Te, din contra, soţul dreptul de a deschide scrisorile soţiei sale și. de a le lăţişa în instanța de despărțenie tv: Laurent, Droit civil frangais, II, No. 108 urm.). 

are puterea de a deschide scrisorile: copil i i işa în justiți 
- : - e Sc pilului săă minor. şi le pâte_ înfăţişa în justiţie, upă ajungerea sa la majoritate, pentru a'l'pune sub un consiliă judiciar.



  

primito 1), - = 

“ Deffis în Pataille, “Annales de la propricte - judustrielle, 

- Kohler, Das hecht an Briefen, 189, p. 7, nota 3. Aubry, et Rat 

__ PROPRIETATEA HÂRTIEI CONFIDENȚIALE 818 

„autoritate, dinaintea.căreia caută: să ne închinăm, de 6re-ce e consfințit 

prin o hotărâre însemnată -a Curţii nâstre înalte (v. -cas.'s. [i No. 224 
din 5 Mai 1893, Bulet. p. 487 urm.), care cuprinde următ6rele : considerente 

interesante : Sa - n 

«Considerând că dreptul destinatarului asupra unei scrisori ce %-a -. 
„fost adresată, nu ia nascere de cât prin faptul iradiţiunii; că între autorul. 

unei scrisori -şi -destihatar se .pâte - conveni că acestă tradiţiune nu dă. . 

drept destinatarului 'de a ..iace cu acestă” scris6re întrebuințarea ce-ori . 

ce, proprietar 'este în. drept.a face cu lucrul săi şi că dar printr'ânsa nu ; i 

S'a transmis asupra acestuia un drept de proprietate asupra acestor scrisori; 

«Considerând că o scris6re contidenţială. fiind - în intenţiunea şi a 

celui ce a. scris'o şi a e6lui cea primit'o de a rămânea conținutul “ei... 

un secret între dânşii, urmză. neapărat că sus-disa condiţiune trebue să. 

iie primită ca virtual stipulată de cel ce a “adresat scris6rea, şi că de. 

asemenea. destinatarul ei. n'a: primit'o de' cât sub angajamentul tăcut din 

„partea sa de'a nu îi privit ca proprietar. al acestei scrisori, ci un simplu 

"depositar al unui secret al scriitorului ei». . .. . = MI 

- Oricum. însă şi ori-cât de magistrală şi strălucită ar fi- acestă, argu- 

„îmentare, socotinţa n6stră este totuşi că are.a face aici cu 0 -pipâită şi - 

_ învederată” greșală, socotinţă în care ne întăresce împrejurarea” că asta-di'. 

urispudenţa- franceză şi - toţi -autorii -se : unesc a recunsce Îărăşovăire . : 

că: scris6rea. confidențială, departe de'a fi proprietatea celui ce a scris'o, : 

e din contră, cu ori-ce mobil corporal, proprietatea celui ce o stăpânesce 

(art. 2279 codul Napoleon; cf. art. 1909 român), adică a celui 'ce a /-. 
m 

__ Intre autorul şi destinatarul scrisorii, dice hotărârea de mai sus, se. 

pote stipula ca acesta de pe urmă să o înapoiască, adică să o primescă . ' 

cu titlu. de deposit şi - nu cu-titlu de proprietar, aceea-ce esie, o .recu- 

n6scem, forta: adevărat, dar 6re “adevărat'-să [ie ceea-ce se mai adaogă 

"în hotărârea de mai sus, anume că destinatarul dator. fiind 'să respecte. 

secretul scrisorii, urmeză de aici neapărat- că: sus. disă” condiţiune trebue 

să fie primită ca virtual stipulată?. e ata 

: Urmâză neapărat? Unde'i legea. care să ' constinţescă. acestă presu- 

| pusă logică a priori? Nu 0 -găsim nicăeri. O presumţiune legală nu pâte.. . 
"a existe însă fara o anume lege. Urmeză neapărat ? Cum ! Intre scriitorul 

și destinatarul . scrisorii “se “pâte de sigur stipula ritos.ca acesta de pe - 

urmă să nu o înapoiască,. adică să o primâscă cu titlu de proprietar, şi 

nu cu titlu de deposit; ar. urma atunci neapărat, că distinatarul nu. mai 

e ţinut să păzâscă secretul scrisorii? - oa 

“E. vădit.lucru, din contră, că distinatarul scrisorii, fără deosebire de 

a primito cu titlu de proprietar sai. cu titlu de depositar, e dator în tâte” - 

casurile să respecte secretul scrisorii. Nu urmeză prin-urmare de loc din 

principiul neviolabilităţii secretului scrisorilor că cel ce primesce o scris6re 
„* Eontidențială e un simplu depositar. Calcătorul secretului. unei derisori e 

-răspundător. de daune-interese. Incolo, cu tot secretul scrisorilor, destina- 

pre ae les lettres missites, 1885. 
1) Zissier, La -propricte et Pinviolabilite du. secret dee UI. urma App. 

"Cours de droit 

civil, VIII, pag. 289, Ş. 76U ter text şi nota 2. Si
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„tarul e în cele mai multe casuri- proprietarul scrisorii și nu un simplu 
depositar. E a : 

In adevăr, ce facem în.cele mai multe casuri cu scrisorile couti- -denţiale ce le primim? Oare le păstrăm cu . sfinţenie ca să le putem înapoia corespondentului nostru ? Experienţa de 16te dilele dovedesce din 
„contră că, departe de a opri ca o amintire scumpă corespondenţa n6str, - care e în cea mai mare' parte netrebnică, din contră o nimici, o rupem, O aruncăm în paner, ba, ne înSușim chiar, dacă acesta ne face plăcere, „ Şi timbrele poștale aflate pe scrisorile ce le. primim. . i „De aceea şi hotărăsce jurisprudenţa anglo-ămericană cu drept cuvânt „că cel se primesce o-scrisâre, care îi-a fost adresală lui, are dreptul să „0 desființeze. Dacă însă destinatarul .pote să rupă în bucăţi scrisârea ce „a primito, sare în ochi: că el nu'e un simplu depositar. Depositul e în Sa adevăr: un contract, prin care se primesce lucrul. altuia, spre al păstra și remile (adică înapoia) în natură, (art, 1591 codul civil). |. Incheem ' prin urmare, -și dicem că serisârea confidențială e pro- "prietatea destinatarului care a primit-o, cu t6te că acesta dator este, să respecte secretul. scrisorii. Aubra et Rau se rostesc. în acelaş înţeles „= ast-iel:: «La “personne 'ă -laquelle une 'letire est 'udresste, en devient pro-. -*-pristaire, mais son droit de” propri6t6 n'est pas absolu, II est restreint par „le principe. d'inviolabilită du secret 'des correspondances privâes. Le desli- natre. mest point un simple. deposilaire puisqivil west pas lenu „Festilulion»; DT a a „__“ Trecem acum la o-altă întrebare, anume.la aceea de'a se şti: A cui „este proprietatea scrisorii . aflate lu poştă ? D-l C. G. Dissescu, care are cu drept cuvânt un nume strălucit în literatura n6stră juridică, învaţă: _<ki cred mai fundată: în. rațiune Opiniunea că, 'scris6rea: îndată ce e „depusă în cutiile sati biurourile postale, devine imediat | proprietatea destinatarului» 1), o părere care, cum vedem, sună ca.un oracul, neară- tându-se motivele cari ar putea-o indreplăţi. - | Da | _Care dar ar putea să fie Sprijinul și râzămul acâstei' păreri? VE- “durăm mai sus că o scris6re 'coniidenţiala se trimete şi se primesce sal „Cu titlu de donaţiune sai cu titlu de deposil, etc.. Va:să dică e vorba " aici de încheerea unui contract prin poștă” între: absență. Ttă dar între- | barea este: In contractele, ce aii de obiect trecerea proprietăţii (art. 971 c. civil), care este momentul în care proprietatea se strămută prin efectul 
Consimţimântului părţilor dat prin corespondenţă poștală ? Consimţimântul se destvirşesce îndată ce scrisârea e aruncată in cutia poștală ? , N | Seris6rea cuprinde ) ofertă. de strămutare de proprietate, și prin- „ Cipiui este că, olerta nu obligă :pe cel ce a iăcut'o, dacă nu e acceplală. „"B Principii, ce e mai mult, acceptaţiunea nu desăvirșesce contractul de | căt dacă a ajuns la cunoscința celui: ce-a jăcut oferta: Nu e însă voe de un răspuns prealabil de acceptare, când însăși natura lucrurilor raclamă 0 execuţiune neintârdiată a contractului MIR 

] , G, . > - - ă . ” - . . a . necasopiaă aridă de Arte păi roman 1 pap atv. m țesce, A î. Daurent, Droit civil francais, XV, No. 479, Art. î codul com. consfin- > aş ind, 0 regulă de drept, care e aplicabilă şi în materie civilă, | 
..
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- Ei bine, dup&,natura. lucrurilor chiar, o pers6nă, care trimete-animo . 
_donandi'o scris6re unei. alte. pers6ne, cere implicit de la. destinatarul: 

scrisorii. o excepţiune. neîntârdiată a donaţiunii şi nu aşteptă un răspuns 

prealabil- de acceptare. Pers6na căreia sa adresat scris6rea, dobândescs 

“prin-urmare, proprietatea ei în minut ce o;primesce de la poştă anâmo : 

domini. Serisârea aşa dar-e' o olertă de strămutare de proprietate, care: - 
se desăvirşesce prin simpla acceptare a primitorului 1). i Sa 

„* Trece la moştenitori proprietatea scrisorii coniidenţiale ?  Hârtiele 

confidenţiale se cuvin rudelor, etc. jure sanguinis. sati jure aflectionis, 

iar nu jure heredatario. N'ai. în adevăr scrisorile contidenţiale un - curs- 

în piaţă sui la bursă (exceptându-se autografele 6menilor.celor mari, ete.) . 

şi nu se p6te prin urmare împărţi după principiile generale regulâtâre a 

împărţirei moștenitorilor. Judecata nu are așa “dar de cât să le atribue 

ez aequo et bono unuia saă-altuia din moștenitori sai soţului supra- 

viețuitor?), | i e LI 

O scris6re: adresătă 'represenlantuluă unei persâne juridice, a unei 

“casă de bancă, etc. şi privitâre la daraverile acestor de pe urmă, e: pro- 

prietatea persânei representale şi nu -a representantului ei. lar dacă scri- 

s6rea, de şi atingătâre de daravera de representaţiune, privesce, adevărul 

căutând, numai la: interesul representantului, așa o încunosciințare despre 

_ atunci representantului. - 

- Curtea de apel din Bordeaux (decisiunea. din 12 Martie 1842) lamu- 

resce fârte bins „deosebirea acâsta dicând: «qu'il est de. principe que les 

- lettres missives sont la propri6t de la personne ă qui elles sont &crites;, 

mais .que' ce. principe ne peut recevoir dapplication dans Vespece par cette 

raison dcisive que S. et: B. n'ont. pas €crit ă M. en son nom prive el . 

personnel, mais qu'ils lui ont 6crit en sa qualit de commis, voyageur, 

pour lui donner, dans leur seul întcrâl, leurs ordres et leurs instruetions... 3). 

“ Serisorile adresate. unui advocat sati samsar şi coprindătâre de: o . 

împuternicire dată acestor de. pe urmă, împuternicire:-pe. care ci ai .- 

primit'o, născându-se ast-iel o. daraveră de representaţiune, sunt proprie- 

tatea advocătului, etc. saii a. persânei pe care 6'represintă el? Există aici 

"o representaţiune întâmplătâre și nu o representaţiune în regula generală 

după care. scrisârea e proprietatea destinatarului, care o primeșce. . 

7 

I&fă, despre concedii saii o mustrare - personală,. proprietatea aparţine - ... 

Cine pâte să deschidă o scris6re confidențială ?- Fără îndoială pro- - 

prietarul ei, adică destinatarul, care a primito sau împulernicilul stiu, 

Pâte şi un negoliorum gestor să deschidă o serisore confidențială? Dupt 

ce ai plecat, să presupunem, cu calea ferată, sosesce o scris6re la adresa 

  

- “DV. Kohler; opul citat. pag. 6. Vestitul profesor de la universitatea din Berlin 

desiâeă, întrebarea nstră forte Jaconic, în două cuvinte numai. | a 

7 2) Proprietalea rămâne acestor 'persâne, cu totă renunţarea lor la moştenire. O 

rudă, care a ascuns o-scris6re confidențială aflată în moştenire, - are 'cu _tâte- acestea 

facultatea â să lepăda de“ moştenire (v. Sirey, 6% 1, pag. 291, app. Kohler) op. cit. 

pa. 6; i 66 şi ! a 1 citat, - 10. Cores On= 

- 3) V. Sirey, 42, II, pag. 266 şi 268 app. Koller, opui citat, pag. 10. p 

denţa, D care a insuşit-o E rmân după retragerea sa, silită din ambasada, gormară 

de la Paris, privea interesele sale personale . sai interesele ambasa, ei A o 2 ndori, , 

apărătorul lul Armin, a susţinut întâia parte a alternative! iar judeca | _ 

contrariul. . n e
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ta, care, se crede 'că e hotărâtâre pentru iiinerarul țăi; pâte un amic so „ deschidă şi să "ţi. telegrafieze coprinsul?. Am dovedit în Dreptul, pe 1882, No. 42, :câ şi un act unic 'de gestiune p6te să constituiasca un act de ” “gestiune'de afaceri De i „+. Mandatul, ce-"i-l. dai pentru. deschiderea scrisorilor .ce vor sosi la „adresa mea sata firmei mele,. pote să lie. expres saii tăcut. "Ți - vind - dughiana mea cu firma: ei ?'Ai atunci. un mandat tăcut de_a deschide „scrisorile adresate firmei. Intrebarea dacă există, un mandat tăcut, dă loc. „.. ta îndoială? Vei recurge atunci la- justiţie, care va hotărâ casul pe cale - graţi6să, și imputernicirea ce "ţi va 'da-o justiţia să priinesci și să deschidi scris6rea, va! fi, obligatorie şi pentru. poştă De | 
= Î. Cruţa-va, întrebâm în- fine, lărgind. orizontul, șe6la.'lui Carl. Mars, proprietateă -individuala cel puţin materie de scrisori contidenţiale ? Dacă - „după acestă șcâlă tote uneltele de. producţiune ai a-fi socialisate, instinctele - sociale şi răspunderea: către societate “fiind motorii de căpetenie ai sociu- „lismului, nu trebui-va să rămâie individuală măcar viața ideala, sentimentală, E morală a 6menilor? ... IE SIE „.* Peri-va. în anul 2000 'ori-ee „taină așa de .neapărată. astă-Qi inimei - nostre ?' Fi-va omul în totul. şi în tâte: supus. privigherii coleclivităţii? Credinţa n6stră este, din contră, că invățaţii, artiștii, 'ete. nu vor suferi Nici-odată censura mulţimei. Va „păstra apoi pururea natura : omenâscă pe lâgă. însuşirile! sale măreţe „şi une partie honteuse (Naturalia non suni ED No n N 

- turpia) care -va trebui să fie acoperită. 

Aa “ Are înalta, stăpânire dreptul să-deschidă scrisorile parti-. cularilor ? Excepţiunile la principiul neviolabilităţii secretului scri- Sai sorilor : urmărirea penală şi falimentul. a 
Ne întâreem: acum iarăşi la articolul 25 din .Constituţiune, care hotărăsce” făra “nici o deosebire : «Secretul! scrisorilor şi --al depeşilor telegrafice este” neviolabil>. Toţi prin „urmare fără nici o deosebire trebue să respecte secretul scrisorilor ;- statul așa dar. nu “mai puţin de cât particularii. Ucmâză' însă de aici ca legile derogătâre' în folosul statului > Sail a ordinei publice la. principiul -neviolabilităţii secretului . scrisorilor (ari. 35, 84, 85 procedura penală, art.:7G2 codul comercial!) sunt contrare „textului și” spiritului Constituţiunii? - .. ae Fără îndoială -ca nu Thonissen lămuresce. în adevăr înțelesul arti- 

- : ” 9 
. 

. - .. . . 
A 

colului 22 corespundător al Constituţiunii. belgiane - ast-fel : «Le congres. LE 3 
N . - e - 

na eu d'ăutre buţ que de mettre fin â des pratiques abusives ;il u sup- prim6 .ce qu'on a nommă le 'cabinet noir>3) Do bună semaă, art. 25 din Constituţiune lovesce în abusul Care sa .lăcut în trecut de principiul . a 5 „populi Summa lex esto», 'iar nu în ptincipiul însuși, pe care o jege ordinară volnică este să” Orgâniseze așa, ca să fie. lolositor, isbesce 
1) Kokler, opul citat, pag. 51. -. CR ! - 2 V. Sirey, GO, |, paz. 251 app. Kohler, opul citat, pag..59, BL Thonissen, Za. Constitution -belge annolde, asupra art. 22,.No. 138, 

o .
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adică în cabinetul negru. a doranilo despolici +), iar nu' în puterea: bine- 
jăcătore.a justiţiei de a da pe faţă adevărul :în .cas de urmărire penală. 

Art. 7 al.legii n6stre telegraio- poştale din 19 Iulie 1892, sună ast-fel: 
“«Direcţiunea telegratelor şi “poştelor (legea din 22 Martie. 1880, art. E 

7, dicea: . Guvernul»). pote opri: transmiterea ori-cărei telegrame. prin 
“telegral sai: cărespondenţe: deschise prin poştă, care ar. părea frimeidi6se 3 
„pentru - siguranţa statului, . .saii-:care ar. îi „contrarii legilor țărei, ordinei: Ioa 
“publice sai: bunelor moravuri.,. - - : 

„«Pe 'telegramele refusate se vor: însemna. motivele: retusului Și se. 
vor .restitui- presentatorului în termen maxim de 18 ore»... - 

“Nu are fără” îndoială acâstă disposiţiune nimic: de neconstituțional; i 
Administraţiunea - poştală. datâre este din contră să respecte secretul şi-- 

"- “al corespondenţelor-oprite (v: art. 106 lit. e al legii: telegrafo- poştale. din 
1892). Scrisorile . închise. sunt -şi. rămân. apoi, în conformitate cu -art.: 25 
"din Constituţiune, un noli 'me angere “pentru: funcţionarii poştali. Id: ea. 
art. 7. cit.. este. aşa dar numai. câ. „poşta: statului. nu “pote să îie mijlo- iRe 
citâre unor corespondențe pe faţă, contrare interesului statului. 

a
 

De aceea şi adaogă: art. 7'cit;: «Pe. telegramele - relusate: se: vor îi 
însemna. motivele. refusului şi se vor restitui presentatorului- în termen de 

"18 ores.- Inţelege acest: articol .că coprinsul telegramelor oprite cată să 
"nu: fie împărtaşit- ministerului? Nu trebue. luncţionarul poştal, înainte de 

a lua. m&sura: prevădută .de art: 7. cit. care-lovesce: într'un chip aşa de- 
simţițor în interesele . pers6nelor, să. supună mai: întăi casul, ministrului: 

“de care atârnă el? ..-: 
Funcţionarul telegrafului” “adică sar . abaie. el 'de Ja. datoriile “sale, "* 

dacă ar impărtăşi coprinsul. telegramei oprite: ministrului şi ar-cădea el. a 

urmând 'ast-iel sub lovirea ârt. 156. saii a art, 305 codul. penal ?. “Ministrul.. 

“apoi care, departe de'a: respecta secretul. telegramei, oprite comunicătă: . 

lui de funcţionarul telegrafului, . ar” trimete-o: procurorului, Sar lace el 

printr! acesta culpabit de vre-un delict L prevădut şi pedepsit. de codul penal. 

şi de care anume î 4): AR a aa 
y . - Da A - - 

  

-1) Iată. ce: citim în Femeia, -sobită dra atică în'5 acle, de B.P. - Zășăeti, în: 

- actul IV, scena 1: Barbu: <Jupâne spătare ! Veqt Lehul ăsta ? ( vedt? el bine, umblând 

„cu straja. a dat, Dumneqei de am pus mâna pe! dânsul. : „iAm: găsit la dânsul în sîn î: 

ar6stă țidulă. .;! Cina ştie, pote să fie în acestă țidulă vreau meșteșug, care să trcbu- 

- dască să'l știm muncă noi Moldovenii“. — Milescie :' «Te-ai purtat ințelepțsce,.căpitane,. 

"Lasă ţidula:. O voiii. arăta. ei singur AL.. Sale lui Vodă: -- . Acuma în pe omul 

Asta. >  Punel sub rotă, întinde-l voinicesce și 0 să velă cum va întcepe -să vor-: 
bască în tote limbele: E an: venelic 1» («Revista nouă, pe 1895, anul, VII, N- rele 10. 

adevăr acest articol că art. 150 codul penal are a se aplica şi funcţionarului tele gra- 

fului 'edacă comunică conţinutul unel _telegrame lâ” ori-ce persână străină, către: care. ., 
nu este.adresată, (și dacă o comunică ministrului în casul prevădut de art. 7 cit..?), | 

2) Art 106 tit 'e- din “legea telegrafo- poştală : din” 1892, întinde sfera. de aplica-. -. 

ţiune a articolului 156 codul” penal şi asupra. funcţionarilor telegrafalul.. Hotărăsee în : 

Ara nsmitere textul : unei tele-": 
precum şi dacă cu. intenţiune suprimă saă modifică , în 

'grame», Tot aşa se rosteste şi Ş$ 355. al- codulul: penal german. : Autorii însă învață că. 

Ş 355 cit se aplică numai: funcţionărulut telegrafulu”, . îcer: nt și celui de al treilea 
“care se folosesca de trădarea sa (+. Kohler, Das "Recnt an. Briefen, pag. 45).. Jar. 
"art, 159 at codului panal'italian .pedepsesce din 'contră pe .<chiunque îngebizamente 

s'impossessa di una -enrrispondenzn epistolare d o telegrafica altrui, che Ă 

chiuna, per conoscerne e il contenuto».. i :
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| “Ori cum însă şi ori-care ar îi părerea ri6stră asupra acestor întrebări, neindoios este în tot casul. că art. 305 codul penal (cf. art. 378 codul penal În.) glăsuitor că: «doctorii, chirurgii, spiţerii, moșele. şi ori-ce alle „Persone cari, urmâna a fi după natura profesiunii” jor cunoscătâre şi „ păstrălore a_secretelor ce.'li se încredinţeză, le. vor da pe îaţă, afară de “întâmplările când. legea cere o asemenea . destăinuire,. se .vor “pedepsi cu închis6re,. etc.» se aplică şi funcţionarilor poștali,: cari ar însciinţa despre „cuprinsul unei scrisori- deschise 'pe un al treilea: întrun chip nelegiuit 1), -. . Intan”euvânt principiul neviolabilităţii secretului scrisorilor are şi “trebue. să aibă -în. general și sub reserva excepţiunilor anume statornicite „de:art. 35, 84, 85 procedura.penală și art. 702 codul comercial, precăderea „ îdaintea principiului. <salus populi summa lex esto», și administraţiunea „1. poștală'cală deci să nu deschidă scrisorile particularilor sub nici nu cuvânt, - =. afară :de ceasul: prevădut de art. 40.2) al legii telegrafo-poștale din 19 Iulie „1892 căci: aşa cere legea şi buna dreptate. în. Sa ” Este. însă. interdis, ușa fiind, administraţiunii poştale sai guvernului - de a deschide scrisorile particularilor şi în cas de resbosă 2. /'radic. Fodert _ „Se rostesce in.acâstă' priviaţă ast-lel:. «Belime -pense qu'on. gân6ral peut “ “intercepter les couriers, quand il sagit des correspondances. de PEtat, car "Îl serait singulier- que /ennemi ÎdL-tenu de respecter. les secrets de ceux dont 'il n'est pas tenu. de: respecter.-la vie; miais qu'il v'a. pas. le droit d'ouvrir les. ieltres. privees,: La thâorie est. bonne,. mais “qui se chargera „den -surveiller laplication ?53). 0 SI „_" “Aşa se . înțelege ” lucrul: în t6te. ţările, europene, afară de Englitera. - „+ In acâstă de:pe urnă țară în adevăr legile recunosc ritos dreptul guver- PE nului de .a deschide scrisorile  particularilor, destul. numai ca un secretar „de: stat . să. orenduiască o asemenea măsură :prin un arrant (decret). Firesce, într'o ţară, Care a -reălisat sel/governmentul întrun. chip așa de minunaf.de “i merge vestea în (Otă:lumea, se pote lăsu fară nici.0 grije „miniștrilor o putere 'aşa de.covârşitâră. Măre este de bună s6mă puterea „miniștrilor. engleji. dar cumplită este şi răspunderea: lor 2). - „..  Roberţi Mohl "și însuşesce acestă teorie a dreptului constituţional englez, Nu pote, dice el, să privescă nepăsător statul, cum “spionii, conspi- 

  

“- ag „1 In acest înţeles, Câsaţiunea franceză din '21 Noembre.1874. Sirey, 73, L, pag. 89, app. Kohler, opul citat, pag. 47, nota 51. Ie e X Pi „7. 2) Art. 40 citat, în alineatele sale cele de "pe urmă hotărăsce, în adevăr: «Admi- Nistrațiunea telegrafelor ŞI poştelor este autorisată a: deschide scrisorile cădute: în .rebut, ş upă „expirarea termenului de un an, în scop de a găsi -notiţile trebuincidse pentru a ina poiă acestă corespondență celor în drept, şi pentru a căuta obiectele şi documentele”. - îi valdre coprinse „katr'insele, ţinându-le la. disposiţia celor . interesaţi. ' Lista acestor "Obiecte şi numele interesaţilor se va publica: prin Monitorul Oficial. : : Deschiderea forespondenţelor în rebut se va face de. către o comisiune “ad-hoc»,. supusă jură- 
. mintu ue Merită, de sigur. t6tă lauda: acestă. precuaţiune aşa de amănunţită pe care Senate. egea ca să închezăşuiască pe “deplin „principiul neviolabilităţir „secretului 

3) V- Vattel, Le droit des gens edițiunea Praai î-Fodâre, t. II 82, ni 
9) 3 r pă 8- t. III, $ 182, notal, pag. C4 în fine. V. şi Bulierine Vâller i, , , i demite Recht $ 86, pa d dlkei recht, 1887; Macquardsens, Handbuch fir 

a A) V--B. Gheist, Das englische Ver u recht, ediţia a do: ” g, 805 V. și Sarmwey, Algemeines Verival 1ibtuugsrechi, ediţia a doua, t. II, pag. 800. lichen Rechtes, 1597 pag. 130) wnasrecht în Margurdsens Handiueh des d/fen- 
. 

*
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ratorii, hoţii întrebuinţeză poşta ca să pregătâscă şi să Săvirșâscă crimele .. 
lor, şi deci ţinută este administrațiunea poştală să pună la disposiţiunea 
ministrului de interne ori-ce scrisore, destul numai să însciințeze despre 
acesta pe Adunarea representativă, care: va trage pe mânistru la - 

. vespundere, dacă-cere casul!), --. o. Si ! 

- -R. Ihering înţelege lucrul tot ast-fel. Utilitatea publică (salus populi - - - 
summa. lex esto) trebue să aibă, dice el, in. general precăderea înaintea... --.. 
legii: Precum aruncă în mare căpitânul, desvoltă el, lucrurile încărcate... | 
ca -sâ scape corabia, tot uşa caută să. arunce şi statul legea ca. să:scape -- 
sociețatea.: Vechii „Romani, a căror așezăminte aii mare asemănare cu. 

cele engleze, lăsaă în adevăr magisiraţilor lor. o putere nemărginită,. dar 

îi luai cumplit la depănat după încetarea magistraturei lor.2). . a 
"-  Nimie mai netemeinic însă de cât chipul acesta: de a vedea. Guvernul, - 

__Sată argumentul lui: Jherîng, este adesea -nevoit de împrejurări de .n'are 

„ încotro să calce legea sati Constitâţiuneu ; nemârginită. deci, închee juris- . 

consultul german, trebue. să fie puterea statului. Dar 6re aşa să fie? 

„Puterea miniștrilor, credem noi, nu. este şi. nu:trebue să îie neţărmurilă ; : 

dar dovedit fiind eă actul €ontrar-legii,: pe: care la făcut guvernul, este 

totuşi în “gradul ' cel mai înalt folositor. statului, ministrul va scăpa de | 

răspundere pe motiv de. legiuilă apărare)... o 
“Putinţa unei asemenea întâmplări, care. e î6rte. rară, nu ne pote 

însă: de le îndeitui să câlcăm .t6te principiile: şi să dicem că statul slă- . 

mai presus de lgile ţărei (princeps legibus solutus)-și dar credem că art. - 

_25 din Constituţiunea n6stră,. care impune mai cu s6mă statului secretul 

scrisorilor, e o disposiţiune fârte înţeleptă, care. nu lovesce .câtuşi de . 

puţin în principiul «Salus popauli summa lex. esto», principii pe care |. 

vedem din contră prin excepţiune consfințit, conform cu. Constituţiunea, ' 

„prin art. S4 şi S5 procedura penală (v. şi art,..35) şi prin art, 762 codul: : 

„comercial, : SR o E A a a 

- Care este; întâi şi întâi, înțelesul şi însemnătatea articolelor 84 şi : 

85 procedura penală ? 'Art.. 84- hotărăsce: «Judecătorul! de instrucţiune 
-se va transporta, - dacă va. îi cerut şi va putea să s6 transporte și din. 

„oficiu, la domiciliul prevenitului, casă facă perchisițiunea hârtielor... ce 

se vor judeca de îolos.. pentru: descoperirea adevărului». Art. 85 apoi 

-adaogă.: «Judecătorul de instrucţiune va putea asemenea să se transporte- 

şi în alle locuri unde ar da cu socotâlă că sar afla ascunse: obiectele... 

de care: se vorbesce în articolul precedent». - 

* Urmâză din cuprinsul acestor texte că judecătorul de instrucțiune . - 

-nu pâte să facă perchisiţiunea scrisorilor -la poştă, scrisorile neaflându-se- 

acolo ascunse? De loc.. Autorii recunosc din contră că depunerea scriso- 

rilor la, poștă trebue să aibă din punctul „de vedere al articolelor 84 şi -. 

__ 1) Robert Jonhl, Die Polizei- Wissenchaft sach den Grundsălzeu des Rechis- 

” .staates, ediţia a doua, î. II, pag. 158. Robert - Doll, dice Kerchove . («De ia respon- . - 

sabilit€ minisirielle dans le droit public belge», Prâface, pag. %), est le meilleur „des 

guides en cette matiăre (adică în materie A răspundere, stivisteriată)- Pa 

2) Rudolol, Ihering, Ziveck îm Rechi, |, pag. Aldo e 

3 Teoeia! dreptului Constituțional englez _şi belgian, dice. Kerchove (opul pirat, Ş 

pag; 127), <accorde une cause de justification au . îninistre, quand bacte ma î ie a 

dement contraire ă la loi ctait cependant eminammeni avantageuz pour. at», 
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85 de. mai sus acelaş caracter ca depunerea în ori-ce alt loc. Art. 13 al. 
„legii n6stre telegraio-poştăle. din 19 Iulie 1892 hotarasce prin urmare: 

| «Direcţiunea centrală este datâre a pune la disposiţiunea tribunalelor 
judecătoresci, * judecătorilor. da instcucţiune - şi procurorilor, -. telegramele 
private şi corespondenţele: poştale deschise, ce „Sar socoti necesare la „descoperirea crimelor. sai delictelor>. -? - -- E 

„= Nu face: cum „Vede, acest arlicol nici: o deosebire între scrisorile „sau telegramele- emanate: de.la prevenit 1). sai adresate lui şi scrisorile “sau: telegramele: celor de al treilea. Poşta totuși nu trebue să pună la . disposiţiunea judecătorului: de. instrucţiune şi pe ucestea de pe urmă. ln __. “adevăr, judecătorul de instrucţiune nu” pâte să fucă. la poștă perchisiţiune „> + hârtiilor celor de al treilea, de cât când există o prevențiune. şi în contra „acestor. de pe: urma, adică când: are bânueli că. şi aceştia ai cooperat că | coautori:.saii “complici la săvirșirea fără-de-legii penale. Singura: împrejurare „7 însă. că un-al treileâ a avut relațiuni cu prevenitul, nu pâte.să nască o" te prevenţiune -de: complicitate în contră-i.. - E 
„.... „Reese cu t6te astea: din o Constituţiune neglosală a lui Justinian că Şi cei de-al' treilea datori sunt să infăţișeze scrisorile uflate în ştăpânirea lor. + Legiuirile, de procedură .penaiă germană admit prin urmare şi perchisiţiunea „:. hârtiilor. celor-de âl. treilea, dar constințese -în acelaș timp o mulţime, de- 

"excepţiuni. - Aşa  scutesce. legea. saxonă: de datoria de care: e: vorba .pe „„Tudele cele mai. apropiate, legea austriacă din 1873 pe t6te  persânele „apărate de datoria de'a mărturisi, mai tote: legiuirile .upoi pe duhovnicii, “advocaţii, ete. prevenitului, întru-eât aceștia nu sunt complici, şi pe.âdmin:- “Strauunile .publice, întrucât binele “Statului recluma secretul 2).. „- Dacă” însă este adevărat: că judecatorul de instrucţiune nu pote să. 
în tacă „0. perehisiţiune în inţelesul art.: 84 și 85: procedura “penală! de cât „când există O prevenţiune, nu este mai "puţin “adevărat că însăși preven- 

„si » Vunea în contra unei anume „persâne -pâte să -se nască. din - o : scris6re „Sad telegrama, pe care destinatarul ei saă-un al treilea, căre a .primito „.„.„de bună . credinţă: “dela” destinatar, o supune de bună voe judecâtorului + „de, instrucțiune “sau procurorului 

„__" 1) Perchisiţiunea hârtiilor nu-se pote face de. cât când există.o prevențiune, " adică când. există 0” bănuială! că cutare persână: a 's&virşit cutare ' infracțiune. penală. Măsura: prescrisă, de art. 84-şi 85 :procedura penală este, cu' alte! cuvinte, o măsură de îustrucțitine ŞI mu 0'm&sură poliţienescă.. Nu. se pote face adică, în lipsă e oil-ce bănuială, o perchisiţiune, cu scopul numal-de a descoperi bânueil. Care. este îusă cri- 
.- instrucțiune, este. resultatul uner bănueii. seri6se sai numa! a bunului plac ? Nu lasă „În acestă privință legea 'nâstră fără nicr 0. căl&uză, Alt-fel însă; în Statela Unite: ame-: _„Ficane. <Aucun “maudat de perguisition, dice' Chanbruna (Droits et libertes auz Lials- »-Unis, 18%, pag. 306), ne sera admis que sur cause prubable, dfablie” sous. serment . daus une depositiou. qui decrira dune fagon precise le lieu oi la perquisition seră fait et-les objets 'qui devront tre saisis»; Un proect francez din 1595, hotărăsce, de „asemenea: -<le juga diustruction np' peut pratiquer la saisie que sil y a unu -mandat. decernd», Adăogăm că în Statete-Uuite 'americane nu se pote tace de loc perchisiţiunea Aruilor S4ii a registrelor de comerțale prevenitului. şi acesta pentru cuvântul că (vedi | Chnmbrun, opul citat, pag. 189): «ces documents appartenant ă Vinculpe leur pru- duction. en Justice lamenerait forcement a t6moizner. enntre lui:mâ&me, ce tai est con- traire au droit. coutumier. anglo-americaina.; i : Ta 2) V. Wieding, in Hoitzendorits Rechtslexikon. V. Beschlegnal me der Papiere. 
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Ce trebue să hotărâm însă. când urmărirea penală are drept reazem 
o 'scris6re sai telegramă pe care un al treilea, care o. înfățişâză în jus- 

„tiţie, a primit'o din -greșală (două pers6ne având acelaș nume saii scri- 
s6rea fiind băgată într'o copertă falşă, etc.) saii prin un delict civil? Este 
nulă o asemenea :vrmărire penală, de 6re-ce are drept temeiii. o scrisâre 

„al căreia secret sa violat, ştiut. fiind că cel ce primesce din greşală o scri- 
s6re sait telegramă străină dator este să'i: respecte secretul? a 

Nici de cum. Celdeal treilea, care a căpătat scris6rea prin o greşală 
“saii prin un delict civil, e fără îndoială depositarul unui secret, pe care 
“cată să] respecte, dar. acesta nu este un cuvânt ca să'declarăm nulă 
urmărirea penală clădită pe o asemenea scrisâre. Un advocat, un duhovnic, 
etc,, în adevăr, sunt și ei ţinuţi să nu destăinuiască secretul lor profesional, 
dar dacă ei totuşi, interpelaţi fiind de justiţie, nu se abţin ci mărturisesc, 
nimic nu se împotrivesce de'a se pune temeiii:pe ârătările lor). - 

Temeinică să lie totuşi urmărirea penală: şi în casul când basa.ei 
este o scrisâre saii o telegramă înfăţişată de un al treilea, care a căpătat'o 
prin un. delict penal?: Nici vorbă, o asemenea urmărire penală ar. îi din - 
temelie nulă. Justiţia, în adevăr, care e datâre să pedepsâscă înainte de 

„t6te pe. cel de al treilea pentru delictul ce-a săvirșit-el, nu pote îără 
îndoială săi ierte păcatul, sub cuvânt. că scopul justilică mijlocul, adică 
să'l apere, constințindu-i nelegiuirea 2). _ . 

D-]: Peret lămuresce i6rte bine deosebirea acesta şi dice: <Dans la 
poursuite des inlraclions, on. peut tenir compte de toute correspondance, 
si elle n'a pas 6!6 obtenue' elle-meme - au - moyen dun a€lit, guelque 

reprehensibles que soient les mogens employes pour s'en assurer la 

possession. Liinierât social exige qu'on ne Îasse pas 6tat de la leltre 

lorsque 'sa possession est le resultat Gun acte qui renlre dans les 

„prohibilions de la loi -penale ; dans le cas' contrare action publique  - 

doit. se meltre en: mouvement>. ! .. - 

Tpecem acum în fine la art. 762 din codul comercial. Consiinţesce 

şi acest articol o excepţiune la principiul neviolabilităţii. secretului seri- 

soriler, (art. 25 din Constituţiune), care ocrotesce scrisorile comerciale 

nu mai puţin de cât scrisorile -confidenţiale. -Trebue să respectăm de 

bună sâmă secretul scrisorilor comerciale. Şi o scrisâre comercială, în - 

1) Compar. Faustin Hâlie, Thdorie du code penal, t.. V, No. 1096, pagina 
16 -18..Un. cas analog e cel următor: Soţul are el dreptul să înfătişeze în justiţie 

- scrisorile confidenţiale ale. soţiei sale ? Dazrent (il, No. 204) răspunde că soţul pote 

să înfăţişeze în justiţie numal scrisorile ce soţii își scrii unul altuia. Casaţiunea franceză. 

din 9 lunie 1883. a primit însă chiar o scrisore pe care bărbatul a«cumpărat'o de la 

complicele femeel sale (v. Dalloz, 81, 1, pag. 89). Tot aşa s'a învoit sotului să înlă- 

țişeze o zcrisâre pe care a primit'o din greşală. (V, Sirey, 67, II, pag..152). Caseţiunea 
franceză -din .15 Iulie. 1885 esclude însă, cu drept cuvânt, scrisorile căpătate prin un 

delict (v. Dalloz, $6, I, pag. 145). App.. Kohler, opul citat. E 
9) Lucrul se schimbă însă ;când scris6rea.nu e singurul temeiii al urmăririi 

penale. Paustin Helie (Trailc. de Pinstruction crimânelle, ediţiunea întâia, î. 5, pag: 

633) se rostesce în acestă privință ast-fel: <Mais lorsque les papiers ilegalement 

produits constiluent, non le corps meme du delit, mais seulement.un 6!6ment de la | 

-preuve de ce delit, et que la loi permet- de Vetablie par tous. les moyens de preuve - 
qw'elle a mis ă la disposition du juge, il est eclair que la decheance: de - Pun de de 
moyens ne peut prejudicier â, lemploi des autres et que Vaclion ne peut en d6pendre 

qwautant qu'elle ne trouverait dans linstruction aucune avtre base», - 
„ 

A. Deare, vol. IV. -. « N - , ! - 2
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“adevăr, pâte să coprindă o taină neapărată. pentru isbânda unei între- 
prinderi industriale,: o taină prin urmare vrednică și ea de scutul legii, 

lată însă, presupunem, că comerciantul a încetat plăţile sale. Seri- 
sorile cari vor sosi de acum înainte la adresa sa şi cari ar putea să arunca o lumină vie asupra caracterului falimentului, să le primâscă tot el în numele marelui. principiă al neviolabilităţii. secretului scrisorilor ? Nu este „loc din contră de a se introduce o excepţiune în interesul masei credi- torilor, cari nu trebue lăsaţi pe drumuri (salus publica suprema lex est)? - Fără îndouială că da 1).: a 

Art. 762 al codului nostru comercial (el. art. 749. ital, art. 478 belgian, $ 111 Konkurs-Ordnung) hotărăsce. prin urmare : . «Scrisorile şi. telegramele adresate Jaliluluă sa fie remise sindicului, care este autorisat a le deschide şi pe unele și pe altele ; falitul pote să „asiste la. deschiderea lor, şi dacă conţinutul scrisorilor şi te!egramelor nu privesce la interesele sale patrimoniale, pâte să ceră predarea. „ lor. - Sindicul este dator să păsireze secrelul». „? | Vedem, citind acest articol, din. capul locului chiar, că falimentul s6mănă în acâstă privinţă și se deosibesce de urmărirea penală: s6mănă, căci derâgă la secretul scrisorilor ; se deosibesce, căci, unde după art. „762 codul comercial numai scrisorile și telegrumele adresate falitulu) se pot sequestra, după procedura penală din contră (v şi $ 99 procedura penală germană) sequestrul se p6te întinde şi asupra scrisorilor adresate “altor persâne, întru cât există bănuială că: sunt scrise de „prevenit sai în realitate destinate pentru. el. e | Legea n6stră apoi se deosibesce. de legea germană şi de cea engleză, regulând lucrul: în 'chipul arătat mai sus. In adevăr, după legea n6străși cea italiană sequestrul scrisorilor adresate îalitului are loc de drept şi în puterea legii. . Alt-tel însă după legea germană. După acesta lege, sequestrul trebue să fie încuviințat prin o încheere judecătorescă, care pâte „revoca acestă măsură, după cererea falitutui, ascultându-se sindicul. După „legea engleză în_ fine sequestrul trebue reinoit din trei în trei luni 2). | Nu cun6scem alte excepţiuni la principiul neviolabilităţii secretului scrisorilor de cât acele constinţite de lege in materie de urmărire penală şi de faliment. Curtea din Paris, pare însă a crede că, dolul civil având asemănare cu dolul penal, sar putea aplica şi în cas de dol civil (de exemplu in cas de concurență neleală) unele reguli ale procedurii penale, ceea-ce este cotrar principiului că o excepţiune nu pâte să existe lără o anume lege. ” | - N __ În adevăr, hotărârea, Curţii de apel din Paris din 4 Decembrie 1891, se intemeiază pe fotografia unei scrisori Care, adresată fiind reclamantului, a iost primită din greșeală de pârit, care a fotografiat'o înainte de a 0 trimite reclamantului, și a înfățișat fotografia în justiţie ca să dovedescă că reclamantul, s'a facut Culpabil faţă. cu el de o concurenţă neleală, 
O 

i 1) Corespondenţa jâcă, în adevăr, un rol covârşitor în materie comercială, lucru pentru care lenea şi obligă pe comercianţi să păstreze scrisorile şi telegramele ce le primesc (art. 30 'codul comercial) şi să copi isori a 5 

: pieze scrisorile şi telegramele (art. 25 voibesce numa! de scrisori, dar est eodem, ratio) ce le trimet, ? i 2) V, Kohler, Ronlursrecht, 1891, pag. 310—311,
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fotografie care, în loc să fie respinsă pe motiv că secretul scrisorilor 
- “trebue respectat, a îost din contră primită 1). o 

Ce ar face, întrebăm în fine, Vlad Tepeş, dacă s'ar putea scula din 
-morţi şi ne-ar vedea cum facem pe dracu in patru ca că apărăm Consti- 
“tuţiunea în contra lovirilor cari "i-ar putea veni de la înalta stăpânire ? 
Ne-ar pune negreșit în ţepă! Ai năzuit de sigur unii Domni mari la o 
stăpânire liberală şi constituţională, dar datina vlad-ţipeșană a îost vai! 
singură domnitâre înainte de Constituţiunea n6stră -hberală, care e pentru 
noi pâte și astă-qi încă numai.un ideal abstract. Manes exite paterni! 

In adevăr, secretul scrisorilor şi tâte idealurile n6stre constituţionale 
vor îi o'realitate pipăită pentru noi numai dacă ne: vom obicinui o dată 

-să ne ajutăm singuri, în loc să cerșim neîncetat ajutorul budgetului statului, 

-dacă vom face loc în sufletul nostru. credinţei “sfinte că lumea și viaţa 

ai un scop măreț şi nu sunt numai nisce flâcuri pesimiste și netrebnice, 

dacă ne vom însuşi seigovernmentul american, care stă şi cade cu pietatea 

religi6să a Americanilor, dacă nu vom mai imita copilăresce iraseologia 

-oratorilor revoluţiunii îranceze. E , : 

| H. Taine are Dâmne ! mare dreptate, când caracteriseză cuvânţările 

oratorilor revoluţiunii franceze ast-iel: . «Jamais de [aits ; rien que des 

abstractions, des enfilades, des sentences sur la nature, la raison, le peuple, 

les tyrans, la libert, sortes de ballons gonil6s -et entrechoques inutilement 

dans les espaces. Si Pon ne savait pas que tout cela aboutit ă des eflets 

pratiques et terribles, on croirait un jeu. de logique, ă des. pratiques 

Vacademie, ă des combinaisons d'ideologie» 2). (Dreptul, 1895). 

1) App. Kohler, Das Recht au Brieferi, pag. 44, nota 49 a. Jurisprudenţa fran- 

-ceză admite în adevăr şi cu drept cuvânt că în materie civilă un al treilea nu pste 

înfăţişa în justiţie o scrisore, pe care-a dobândit'o_ prin o greşală saă prin un dol 

civil (Kohler, opul citat, pag. 43). E1 bine, Curtea din Paris prin hotărârea pomenită 

în text a: mite o excepţiune la acestă regulă, cu t6tă lipsa unul anume text Este de 

dorit, de lege ferenda, să se permită sequestrul scrisorilor şi în cas de urmărire civilă ? 

D-l Kohler răspunde da, în Fonhkursrecht, loco cit, nu în Das Recht an Briefen, 

loc, cit, - , 

2) HI. i, origines de la France contemporaine, t, IL, pag. 262, Marele - 

scriilor e e e drnuare precădere revoluţiuni! engleze înaintea zevoluţiunit 

franceze, Punctul acesta are o mare însemnătate şi cu privire la principiul, nevio abi- 

litaţii secretului scrisorilor. In adevăr, unde Mirabeau vroia mal bine să par (opera 

revoluţiunii franceze de cât să se strâmbe cu 0 iotă măcar _secretu scrisorilor (- i 

Tlie, Traitc de Pinstruction criminelle, ediţia I, t. V, pat. 318), Grove “i Sa 

a stăruit pentru înființarea monopolului postelor, arătând că densul este mi) poiptă Pi 

" nemerit «pentru a preîntâmpina multe planuri periculose şi ri oids0 £ Ag 70 

în contra republiceă (v. R. Gneist, Das englische Vermallungsrechi, e iția LI, pag. .



“ Despre dreptul de purtare şi schimbare a numelui de 
” familie. 

| „„ Codul nostru penal (art. 208) prevede și pedepsesce numai portul 
. nelicit de costum, unilormă, decoraţiune, nu însă și întrebuinţarea abusiră 

a numelui altuia. Legea franceză din 28 Maiii 1858 merge .mai. departe, 
căci: ea adaogă 'la art. 259 codul penal francez: (corespundător cu art, 
208 codul. penal român) disposiţiunea următâre: i 

«Va îi pedepsit cu o amendă de la 500— 1000 tranci, ori-cine, 
[ără drept şi. în "vedere de a-și atribui o distingere onorifică, va Îi 
luat în public un titlu, schimbat, alterat. sati modificat numele ce-i atribuese 

„ actele de stat civil. Tribunalul va ordona menţiunea hotărârei în marginea 
„actelor autentice saă a actelor de stat civil, în care titlurile au fost luate 
iără drept sai numele alterat. In tâte casurile prev&dute prin acest articol, 
tribunalul: va. ordona trecerea integrală saii prin. extras a hotărârei în 
ziarele ce el va arăta: totul cu: cheltuiala condamnatului».. . - Da 

Legea pedepsesce luarea fără drepi a numelui altuia, căci ori-cine: 
"ŞI pote schimba: numele cu autorisaţiunea guvernului. După, legea din 1! 
germinal anul. XI, ori-cine are motive! seri6se de a-și schimba numele, 
trebue să adreseze o cerere motivată “guvernului. Hotărârea. guvernului, 
care autorisă schimbarea numelui, nu se pote executa de cât după expi- 
rarea unui an dela data trecererei sale în buletinul legilor. :In .cursul 
anului 'cei în drept pot face oposiţiune, cerând revocarea hotărârei. Qcro- 
tirea dar cs o acordă. dreptul: numelui de familie :) este ast-tel organisată: 
în cas de usurpare, e deschisă denunțarea la: justiția penală, în. cas. de „schimbare reclamată pe cale legală, oposiţiunea în contra hotărâre! guver- 
nului, care a încuviinţat schimbarea. - . o - 

_Acâstă îndoită ocrotire o căutăm zadarnic în legea n6stră, care lasă interesul de care e vorba la bunul plac al cetăţenilor. O simplă încuno- 

__"1) In statele-germane (v. de exemplu ordinul de cabinet prusian. din 15 'Aprilie 1822) e oprită schimbarea numelui fără autorisarea guvernului.. În Rusia, numal împăratul pote autorisa schimbarea numelui. In Spania, se reclamă schimbarea numelui la tribunal, care publică cererea în gazete ; tre! luni după acestă inserţiune, intervine - hotărârea guvernuluj, care, dacă există oposiţiuni din partea celor e al treilea, trebue să consulte pe consiliul de stat. Reprimarea penală a usurpări! numelui altuia e mal radicală în Germania de cât în Francia. Legea: poliţiei penale pentru Hessen din „1855 $ 75, hotărăsce : «Cine, fără autorisarea autorităţii comgetente,. 'şi însuşesce obicl- nuit un alt nume de familie de cât acela la care are drept după actul săă de nascere sai de botez (nu se cere o însuşire în vedere de a-și atribui o distingere onorifică). se pedepsesce cu o amendă de la 11-—15 florini». Legea penală pentru confederaţiunea Germanie! de Nord ($:360, No, 8 ed i i mendă până la 50 ALeI S ă ) p epsesce aceiaşi contravenţiune cu oa
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sciințare în gazetă âjunge, aceia ce nasce un desiriă mai mare încă de. 

câl era acela care a isvorit din decretul îrancez din 24 brumar anul II, 

unde se dicea că ori-cine pâte să-și schimbe numele de familie -prin o 

simplă declarare dinaintea “municipalităţii. Ocrotirea ce ne-o oferă drep- . 

tul civil are un mare preţ, dar ea nu ajunge. Legea (art. 312 codul civil) - 

holărăsce că un copil adoptat are.numele de iamilie al adoptatorului, 

de unde urmză că copilul legitim are numele de iamilie al tatălui săi, . 

ete; Numele dar de familie este o proprietate, care se transmite prin îilia- 

ţiune, o proprietate care nasce un drept și o acţiune. -" E , 
[Să i 

„ Vătămarea dreptului altuia atrage răspunderea de daune-interese a 

vătămătorului. Dacă dar un al treilea mă împiedică să port numele meii 

de familie, 11 pot fără îndoială acţiona şi cere stabilirea dreptului meii 

:și. condemnarea. adversarului la daune-interese. Să presupunem: însă că. 

cel de al treilea nu mă opresce să'mi port numele mei de familie, dar, 

că el îmi face concurenţă, .'și însuşesce numele meii de familie întrun 

chip abusiv. Am eă o acţiune în contră-i? Justiţia - civilă, după cererea 

mea, pâte ea să-i intergică să întrebuinţeze numele meii de familie, să. 

condamne la: daune-interese ? Nu există nici o 'lege care să oprescă 

schimbarea numelui: Tot ce nu este oprit, este permis. | 

„După Const. un. Codice, de mulalione nominis, IĂ, 25, e lăsată 

tutulor libertatea de a schimba numele îără autorisarea guvernului. Schim- 

parea numelui era oprită numai: în cas de fraudă. Disposiţiunea de care 

e vorba a dreptului roman suna ast-fel: Sicut în inilio nominis, COgn0- 

mânis, praenominis recognoscendi singulos imposilio libera est privalis, 

nomen vel praehomen sive cognomen sine aliqua fraude licilo jure, si 

liber es, secundum ea,. quae saepe statula sunt; minime prohiberis, 

sullo ex hoc praejudicio [uluro. | - 
y 

Ori-cine dar e liber să'şi schimbe 'numele, dar nimeni nu are voe 

să facă un us nemăsurat, neobicinuit, fraudulos de dreptul s&ă. Schimbarea .. - 

numelui de familie, care nu implică o concurenţă neleală în dauna altuia, 

nu are un caracter oiensiv, și în zadar sar “protesta în contră-i. Dacă 
. - . . Li > P . 

nu poţi invoca un interes. material  saă ideal 1), care sa vătămat, nuţi. 

este deschis recursul la justiţie, căci nu este acţiune lără interes. Mulţi 

'1) Nu se cere un interes bănesc, un interes moral ajunge pentru — întemeiarea 

une! 6bligaţiuni, Vecinul mei, de exemplu, se oblipă să nu cânte clavir în timpul 

un interea moral, ideal. Proectul unul cod civil german consfințesce” cu drept cuvânt 

acestă teorie, care răspunde ideel Ge drept modern; Jurisprudența şi doctrina franceză 

--0 aplică specialmente în materie. de quasi-delict. Dreptul roman oterea părţilor pentru 

ocrotirea interesului lor moral aşa numită acțio imjuriarum aestimatoria, Când un 

-co-călător îţi ia întrun chip obrasnic . locul în vagonul drumului de fer (conductorul. 

îți. defige un alt loc dar nu lot aşa de comod),_ când proprietarul casei, Ja care şedt 

"-cu “chirie, îți interdice plimbarea în grădina stipulată prin contract, când n6ptea 

vrăşmaşul t&ă îţi b -obicinuit la uşă şi la  ferestră. „răpindu-ți odihna şi somnul, 

„cână vecinul, aloce te-a pus la masă produce dinaintea! sufragerie! tale un miros 

-mefitic, în casurile acestea, şi altele de acest fel nu există un interes bănesc, Qar inte- 

resul t&i moral ajunge ca să îatemeeze acţiunea ta în daune-interese. <«Dauna mora) ; 

„dice Demolombe, e neatârnală de orl-ce vătămare materială. Paţin imporlă, de exemp u 

«că, omoritul era întreţinut de fiul s&ă. Ucigaşul e totuşi dator să repare dauna mora 

«re a suferito fiul» (v. Demolombe, XXXI, No. 675). a . 

N Ă Pi 
, . 

“la eorum mutatio înnocentibus periculosa non est: Mutare îtaque - 

- „orelor mele de lucru şi de studii. Oblipaţiunea e valabilă, de şi are de obiect numa! -
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țărani "şi-a însuşit nume boeresci, dar ei nu se dai ds boeri, ei nu 
năzuesc a cuceri 0 posiţiune socială care nu le aparţine; ei dar ati facut 
„un us legiuit, obicinuit, nebănuit-de dreptul ce 1 are ori-cine de ași 
schimba numele de familie. Un comerciant onest îşi insusesce numele unui 
scriitor mare şi vice-versa. Dânşii nu'şi îac concurență unul altuia ; lip- 
sesce dar ori-ce interes și deci ori-ce acţiune în contra schimbărei numelui. 

“O harfonistă păcătâsă ia numele unei alte harfoniste mizerabile, Amen- 
două fiind de-opotrivă desmoștenite, fără nume, iără reputaţiune, nu pote 
să iie vorba de o concurenţă 'neleală, resultând din usurparea numelui. 
Orb. la orb nu scâte ochii. o PE 

Ajungem bine înţeles la o altă soluţiune în casul unde usurparea 
numelui acopere o conctirenţă. abusivă, neonestă, condemnabilă. Acâsta 
resultă nu numai din 'disposiţiunea de mai sus a dreptului roman, dar 
şi din disposiţiunile dreptului nostru în vig6re. Legea asupra înscrierei firmelor din “18 Martie 1884 prevede anularea firmei înscrisă în contra 
legii saii întrebuințată de un altul de cât cel în drept, și daune-interese, 

„Şi supune la amendă pe comerciantul saă societatea comercială care opereză iără a îi cerut înscrierea firmei (art. 21 şi 22). Art, 78 codul 
comercial cere pentru societăţile anonime o denumire jămurit deosebită 

___de aceea a ori-cărei alte societăți. Dacă.dar o 'societate nesolvabilă “și 
. însuşesce numele unei societăţi solide, făcând acesteia ast-îel o concu-" „renţă neleală, ori-ce intereşat pote să facă să înceteze abusul şi să reclame 
daune-interese. LI . - 

Teoria dar de urmat este'acâsta. Schimbarea numelui nu este 
„oprită afară de casul de fraudă. Nu numai numele patroniimnie, numele de botez, numele resultând din actele de stat civil, e ocrotit în contra 
iraudei, dar și numele adoptat, numele literar, pseudonimul, firma, ete. 
Scriitorul german Wilhelm Hauft a. scris Der Mann îm ]londe, sub numele lui Heinrich Clauren, ca să persifleze maniera sentimentală a 
acestui de pe urmă. Partea văt&mată, cu: t6te că numele ei de botez era. C. G. Heun şi nu Heinrich Clauren, ceru cu drept cuvânt satisiacţiune de la văt&mător. Există iraudă Și în-casurile următore : O cântăreţă mediocră "apare pe scenă sub numele unei prima-done celebre, înjosesce reputaţiunea . acesteia, 'și însușesce fol6sele proprii unui nume strălucit. Uu cavaler de industrie usurpă un nume stimat, se introduce în castle cele mai bune; „ȘI crează o posiţiune sociulă la care nu are drept, şi pregătesce ast-lel i&râmul pentru fraudele ce le-a proectat. Un poetastru "şi permite să „continue opera începută de un mare poet, sub numele acestui de pe urmă. Un comerciant iși însuşesce numele saă firma unui alt comerciant și-i lace o concurenţă neleală. Un bastard, care are drept numai la numele de lată al mamei sale, usurpă un alt nume, face intrusiune într'o familie ce nu-l aparţine, se îalesce cu o relaţiune de înrudire ce nu i se cuvine, aduce o atingere ondrei și reputaţiunii lamiliei vătămate. „ In casurile acestea și altele de asemenea, vătămatul are o acţiune in conira vătămătorului tindend la oprirea abusului comis de. acesta de pe urmă și la daune-interese. Ce mijloce are justiţia ca să oprescă nelicita întrebuințare a numelui altuia ? Tribunalul are pentru acest sfirsit expe- dientul următor: alocare de daune-interese de atât pe qi, dacă se continuă abusul, Acstă sancţiune e ilusorie in cas de nesolvabilitate a vătămăto-
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rului. Să adoptăm dar, de lege ferenda, prescripţiunea legii penale îranceze 
de care sa vorbit mai sus? Acâstă- reiormă nu ne zimbesce, căci legea 
franceză din 28 Mai 1858 cu adaosul său la art,.259 al codului: penal 
francez, mir6se a rugină feudală. «Legea acesta, observă F. Helie, n'a judecat 
că ridiculul ar îi o represiune indestulă .a pretenţiunilor nobiliare gâle 
de temei, ea le-a pedepsit cu o amendă; ea n'a cugetat că opiniunea 
publică ar condemna destul de sever 'ast-iel de pretenţiuni învechite, ea 
Je-a calificat delict». Acţiunea civilă ajunge, însă trebue să o facem mai 
eficace, trebue să organisăr o urmărire silită și pentru obligaţiunile de a 
ace şi de a nu-lace, lăsând a dice că. importă să introducem o instanță 
“administrativă pentru regularea schimbării legale a numelui de familie. 
Judecâtoria înterdice -ea usurpatorului -numelui altuia să pârte numele 

-usurpat? Legea după tipul art. 775 procedura civilă germană, ar trebui 
""să o inarmeze cu puterea de-a sili pe vătămător, întrun chip indirect, 

prin condemnarea la amendă şi la închisgre, -să omită întrebuințarea 
abusivă a numelui altuia. | . 

| „O altă ipoteză, fantastică lără îndoială, dar trasă din analele nostre 

judecâtoresci, este acesta. O pers6nă are, presupunem, motive să'și alâgă 

un nume saii să'şi schimbe numele ce'l pârtă. - Schimbarea nu trezesce . 

nici" o bănuială, nu există nici umbră de fraudă. Pot eii totuşi să o silesc să 

alegă numele ce'mi convine mie mai bine, în locul numelui căruia dânsa "i 

dă precaderea ? Ori-cine are dreptul de a purta numele săi de familie sai 

"de a-l schimba, dacă nu există iraudă, saii de a-și alege un nume, dar 

nimeni nu este obligat să'și al6gă cutare saii cutare nume. Pretenţiunea 
r 

"mea temerară âr aduce o turburare nedrâptă adversarului meii și tocmai 

  
dânsul ar fi în drept să c6ră daune-interese de la mine. Nici o lege nu. 

- impune căei lerate să boteze staţiunile de cale ferată aşa saii alt-lel. Sta- 

ţiunile se numesc obicinuit după t&remul pe care dânsele sunt situate ? 

Puțin importă, căci precum îşi pote schimba cine-va. numele s&ii de lamilie, - 

adică numele stii consfințit prin un vechiii obiceiii, dacă nu există fraudă, 

tot asa e liberă si calea ferată, care alege 'obicinuit un nume. Gre-care 

pentru staţiuni, să'și schimbe obiceiul şi să'și alegă un alt nume. 

 Reproducem totuşi aci decisiunea Curţii de apel din Craiova, . sec- 

țiunea |, din 10 lunie 1875, care a hotărât contrariul : . | 

<Avend în vedere: că obiectul apelului este cererea d-nei X de a 

se oblga societatea căilor ferate române din Bucuresci „la "revendicarea 

numelui staţiunii gârei Piatra, schimbându-l în Ianuşesci, numele satului 

pe cara se află clădită; Na , 

«Considerând că de şi în lege nu există vre-o disposiţiune relativă 

la denumirea staţiunilor gărilor drumului de fer, dar totuşi, după usui 

din ţară, urmeză ca staţiunile să porte denumirea proprietăţii unde sunt 

- clădite garele; e Si a 

«Pentru aceste molive,- de acord cu d. representant. al Minis- 

trului pubhe, a 

«Curtea decide: : .. A AR 

<Admite de tondat apelul interjectat de d-na X și în „consequenţă 

relormâză sentinţa apelată a tribupalului districtului Romanați, și statuiază 

că denumirea gărei aședată pe proprietatea lanușesci să porte numele de 

“gara lanuşesci, iar nu aceea de Piatra, ce pârtă astă-di». (Dreptul, 1889). 

 



- 
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Legea din 26 Martie 1873, privitore la, moditicarea unor “articole din legea .asupra, comptabilităţii generale. 
„ Imperfecţiunile legii comptabilităţii generale din 31- Martie 1864, erai "deja prea tare simțite; remediul s'a așteptat cu nerăbaare. Aa _- Sa schimbat în iine,. cel puţin în parte, acea lege nepotrivită cu Situaţiunea particulară în care se găsesce ţara. - Da a Schimbare însă şi ameliorare sunt două lucruri deosebite. SA pretinde Specialmente că „disposiţiunea, care sa pus în locul art. 112: din legea asupra. comptabilităţii generale, viol6ză Constituţiunea.. și constitue . prin urmare o reformă sn Drejus. Acestă lege nouă, se pretinde, că atribue tribunalelor şi Curţilor de apel judecarea crimei de delapidare de bani publici, î a i _? LL "Să resulte 6re sensul acesta al legii din expunerea de motive sait din discuţiunea publică ? Ignorăm coprinderea discuţiunii care ar îi acom- -“Pâniat sau precedat .vOtarea legii... Ie Ş Acum de-o-cam-dată aflăm. numai că necesitatea interpretării legii în sensul acesta,. resultă din expresiunile intrebuințate. în alin. 1 din ar. "112 că «se va da judecăţei tribunalelor ordinare» și din cele ultime coprinse „în alin. final din acelaşi art.:: <ori-ce cerere de amânare,... nu va îi admisă - înaintea tribunalelor şi Curţilor». (Dreptul din 5 Aprilie 1873). , - . Cine din noi nu este partisanul principiului, .că numai sufragiul universal pâte modifica Constituţiunea ? N; de nobis sine nobis 7 Violarea îndireclă a acestei magna charta libertatum este mai condemnabilă încă - de cât isbirile directe, Inconjurarea indirectă a legii fundamentale este - ilegalitatea în. gradul ej Superior, unde se împerechiază cu faţărnicia ! Aşa ar suntem de părere că, îără concursul suiragiului universăl, nici corec- „ ționalisarea crimelor, nici schimbarea jurisdicţiunii pentru -cogniţiunea crimelor, nu este tolerabilă. . | IE Di lacă legea inculpată de les-Constituţiune : . : a „Art. |. Articolele 4,.16, 19, 98 şi 112 din legea asupra complabili- tății generale a Statului din 31 Mariie 1864. se inodifică precum. urmâză: 
Art. 112. Pentru ori-eg delapidare saii abus, comptabilii mănuitori de bani publici, constatându-se deliquenţii prin procese-verbale ce se va incheia în momentul chiar a Trevisuirii, se vor da judecății tribunalelor ordinare spre a i, judeca de. urgenţă și sentinţile definitive date asupra lor, se vor: publica în Monilor ; iar în aceia” ce privesce deficitul, se va urma contorm art. 19. Di | |  Procesele-verbale, încheiate de delegații ministerului de' îinance, vor „Constata lipsa banilor, Slarea casei și ori-ce abusuri. se vor descoperi
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în mânuirea banilor publici și în comptabilitate; ele vor fi sub-semnat 
de delegaţi și de comptabilul căruia s'a făcut revisuirea. | - 

La cas de împotrivire a acestuia de a.sub-semna, delegatul va 
“” putea îndată reclama concursul procurorului saii ori-cărei autorităţi 
judiciare sai administrative ce se va afla mai în apropriere, care va 
sub-scrie în locul comptabilului, indicând causa pentru care acesta n'a 
xoit să sub-scrie, a ARE | 

„. Aceste, procese-verbale vor. 'face proba legală în justiţie, și nu-se 
„or "putea ' combate de cât prin înscriere în îalş, sau pentru motiv de 
er6re bine constatată prin . coniruntarea cu registrele şi scriptele ţinute. ” 
în bună regulă. E a 

| -Ori-ce cerere de amânare, propusă. de acusat sub motiv'de a se 
“examina în prealabil compturile de Curtea de compturi, nu va îi admisă 
înaintea tribunalelor şi Curţilor, E - 

abrogate. | | ă Sa 
“lacă şi coprinderea înaintea metamorphosei: a art. 112 din legea 

organică a comptabilităţii generale: . ” 

«Comptabilii care ar contraveni la disposiţia art. 10 (adică care ar: 

Art. Il. Orz-ce disposițiună conirariă aceste legi, „sunt şi rămân 

«fi. negles de a da o recipisă cu talon pentru ori-ce vărsămint sai în - 

«numerar sati alte valori făcute în casele statului pentru un servicii 

«public), vor -îi supuşi :pentru întâia 6ră-la,o amendă egală, jumătate. 
“<din I6la lor mensuală, pentru a doua Gră amenda va îi echivalentă 

«lefii lor pe o lună, iar la a treia abatere de acest Iel, vor îi destituiţi. 

«Acestea tote fără prejudiciul răspunderei banilor pentru care ar. 

«fi liberat o chitanţă particulară şi care n'ar Îi intrat în casa statului». 

Se -vede clar, că art..112 cit. înaintea moditicaţiunii, nu atingea 

nici cum cestiunea competinţii tribunalelor permanente sai. a Curţilor cu 

juraţi de a judeca abusurile comptabililor. a e 

“Așa dar ne aflăm dinaintea alternativei, saii să dicem că legea din 

26 Martie 1873; creând o disposițiune de tot nouă, a: atribuit cogniţiunea 

crimelor 'de delapidare tribunalelor permanente, sai să recun6scem că, 

„fiind vorba: numai de o modificare, menţiunea tribunalelor şi a Curţilor 

de apel, făcută în legea posteri6ră irebue să aibă necesarmente alt înţeles. 

Legea din 26 Martie 1873 ne dice însă în art, ], că nu face de - 

cât a înodifica art.. 112 din legea asupra comptabilităţii generale, 

„Acestă lege ocupându-se cu reorganisarea in parle a complabilității 

generale, ar trebui să - existe o disposițiune expresă şi fornială pentru 

ca să : putem afirma. că s'a schimbat, în privința crimelor de delapidare, 

ordinea jurisdicțiunilor şi cu atât mai mult în - casul de faţă unde abro- 

garea legii anteridre - sar mai complica cu violaţiunea Constituţiunii ! 

Art. 112 modificat să exprimă însă că «se va da, adică comptabilul 

<prevaricator, judecăţei. tribunalelor ordinare <$i in iine» ori-ce cerere 

de amânare... nu va fi admisă înaintea tribunalelor și Curţilor». Aceste 

expresiuni nu denotă re realitatea unei abrogaţiuni tacite a legilor ante- 

ri6re asupra acestui punct? 1). . Se o 

ID ar fi o abrogaţii să numar dacă legea. nouă ar fi pronunţat literal- 

snente DA ae oala teridie. prin are s'a atrilizit Curţilor cu juraţi competinţa 

a judeca şi acestă specie de crimă. . . - - 

-
a
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ş - | | E „- Vom vedea îndată că acele expresiuni ale art. 112 modificat nu 'constituesc o contrarietate cu vre-o lege anteri6ră, dar chiar admițând opositul, se pâte pipăi că contrarietatea nu pârtă asupra prâncipiului care: - servea 'de basă legii vechi! . - a ÎN - Legea: vechie în casul nostru este legea comptabilitaţii generale din 31 Martie 1864. a _ Comptabilitatea generală a statului are un alt prâncipium el lons ; jurisdicţiunea competentă de a judeca pe. comptabilii prevaricatori e în privinţa comptabilităţii generale, o cestiune secundară. "* . Așa fiind, este sigur, că numai disposiţiunile legii anteriâre absolul încompatibile cu disposiţiunile legii . posteridre, le putem considera ca abrogate (Aubra et.Rau, $ 29). . i | Cine însă pâte vedea o incompatibilitate absolută între disposiţiunea nouă, după care, comptabilul delapidator se da. în judecata tribunalelor . ordinare, cu art. 226 pr. crim,, după care pentru ori-ce crimă se ordona transmiterea preveniţilor înaintea Curţii juraților ? Curtea juraţilor este o jurisdicţiune ordinară, un tribunal. ordinar! | Când -e în cestiuine o delapidare de bani publici, care, după împre- _jurări, pâte îi saii delict sai crimă, negreșit că vom ice, într'un limbagiii concis, că prevenilul se dă pentru asemenea fapte reprobate de legea criminală, în judecata tribunalelor 1) în loc să mai specificăm, lungind vorba, că peniru delicte prevenitul. se dă în judecata tribunalelor perma- „nente, iar pentru crâme în judecata Curţii juraţilor. A Expresiunea «tribunale ordinare» este antiteza expresiunii «tribunale de excepțiune» Şi- Curțile cu juraţi fără îndoială nu sunt tribunale de excepţiune ! - Ia — : Că aşa a înțeles legiuitorul, resultă mai clar din cuvintele «cererea de amânare nu va:fi admisă înaintea tribunalelor. şi Curţilors, adică a Curţilor cu juraţă, căci se înţelege de sine, că o excepţiune care nu se pâte propune la trib. a fortiori, nu se pote propune inaintea Curţii de apel, ar, de altă parte, o prohibiţiune de a se propune o excepţiune înaintea trib. permanente, nu 'se aplică necesarmente și la Curtea cu jurați, de unde deducem că legiuitorul, vorbind de o oprire de a se cere o amânare la tribuna!e și Curți, a înțeles sub acestă din urmă expresiune Curțile cu 3urațiă. „i ÎN Ii i „Conchidem din cele ce preced, că legea din 26 Martie 1873 pentru modificarea unor articole din legea ' asupra comptabilităţii generale, n'a abrogat, în privinţa crimelor de delapidare, art. 226 cod. pr. crim. ursum corda ! Constituţiunea nu. s'a violat. (Dreptul, 1873). 

OO e 

. 
! . ÎI - | 

1) Trib unalul se : le î gi & - 
- sălla cual numea la Roman! estrada unde judeca magistratul, ședend pe



  

Repaosul' duminecal. — Stabilimente industriale.— 
Dacă sunt supuse închiderii în dilele de Duminecă şi s&r- 

“hători în comunele rurale, — Art. 2 şi 7 legea repausului 
| duminecal. -  .. 

N Legea repaosului duminecal, îăcend distincţiune între stabilimentele 
comerciale şi cele industriale,. a impus, în comunele rurale inchiderea - 

în qilele de Duminecă şi de sărbători numai.celor dintâi, cu excluderea 
celor din urmă. a 

Curtea, deliberând, : - . : ” - 

Asupra motivului de casare, formulat ast-fel: ST 

«Fabrica de zahăr de la Săscut, fiind un stabiliment industrial situat într'o- 

comună rurală, nu cade sub presedenle penale ale legii din 1897 pentru repaosul 

'duminecal>, | p 

AvEnd în vedere sentinţa supusă recursului, dimcare resultă că fabrica de zahăr 

de la Săscut, funcţionând în diua de Sf Dumitru, tribunalul, în virtutea art. 7 și 10 

din legea repaosulul duminecal, a condamnat pe recurent, proprietarul acele: fabric!, 

la 200 le! amendă, pe motivul că stabilimentele industriale din comunele rurale, după. 

cum e numita fabrică, nu sunt sculite de aplicarea menţionatei lepi, ci resultă din 

art. 7 şi din intențiunea legiaitorului că oprirea lucrulul în dilele fixate de lege, se 

aplică la t6te stabilimentele, fie comerciale, fie industriale, din lotă ţara, iar nu numai 

la acele din comunele urbane; ie . . Da 

“Având în vedere art. 2 şi 7 din legea din 1897 pentru : repaosul duminecal; 

Considerând că prin art. 2 se prevede că în comunele rurale, cârciumile şi - 

ort-ce alte stabilimente comereile vor trebui să rămână închise în t6te duminecile şi 

sărbători.e arătate la art. 7, iar prin acest articol, după ce în primul. s&ă alineat se 

arală că in comunele urbane este obligatorie închiderea stabilimentelor comerciale 

diua întregă, în sărbătorile ce începe a enumăra, prin alineatul al doilea, se prevede că. 

în aceste sărbători enumărate, stabilimentele industriale: din totă tara vor fi închise 

diua intrâgă; a , 5 , 

Considerând că în 'lege se conţine numai art. 2, în cât privesce observarea - 

repaosului dumineca! în comunele rurale, . precum acesta. se confirmă prin desbaterile: 

din Corpurile legiuitâre, asupra art. 7 al legii; E 

„Că apol, tot din acele desbateri, urmate asupra art. 2, mal reese că stabili-. 

mentele industriale, nu prin scăpare “din vedere s'aii emis a se trece pe lângă stabili-. 

mentele comerciale, ci într'un mod voit, şi în urma explicaţiunilor date de raportorul 

legi! asupra acestei omisiuni €xprese, amendamentul propus de a se trece pe lângă. 

stabilimentele comerciale şi cele industriale, s'a retras; - . DI : 

Că. ast-fel, se constată din desbateri că la formularea art. 2, inlenţiunea a fost 

"de a se ţine închise în comunele rurale numa! cârciumile şi orl-ce alte stabilimente + 

"comerciale, cu escluderea stabilimentelor industriale ; E 3 _ 

| Considerând ' că, în speţă, tribunalul, dând 'cu totul alt înţeles art. 2 de cât. 

acela ce a voit a i-l da legiuilorul, a interpretat greşit acest text şi a dat o hotărâre 

casabilă. . ” AR i | 

- Penteu aceste, motive, în unire cu conclusiunile d-lui procuror general, cas€ză.. 

. Aandlaţiune. — Legea nâstră din 1897 „pentru repaosul duminecal 

art. 7, alin: 2 hotărăsce în general că «stabilimentele industriale din.
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16lă țară vor fi închise, etc.», și Sar părea prin urmare că t6te indu- striile lără deosebire, însăși fabricile de zaliăr, etc. irebue, de vos de nevoe, să întrerupă lucrul în dilele de Duminecă și de sărbători. 
Legea austriacă din 16 lanuarie 1895, privitâre la regularea Trepao- “sului duminecal pune, din contră, în sarcina ministerului respectiv să facă în acestă privință deosebirile cele neapărate, și orânduesce pentru acest slirşit (art. 6):. Ie Ce «Ministrul comereiului este imputernicit .să permită: pe :calea unui regulament deosebit să se lucreze în dilele de Dumineca și de sărbători în. stabilimentele industriale cari, după firea lor, nu suleră nici 0 sus- pendare. a exploataţiunii lor>.- : a 
Ei bine, regulamentul. austriac din 24 Aprilie 1895 făcut pe temeiul „acestei legi, scutesce expres de datoria repaosului duminecal, intre altele, industriile următâre : fabricile de. zahăr și de sticlă, cărămidăriile, tăbă- -căriile, bereriile; morile de vânt, ete, .. a e „ Deosebirea'acâsta reese, după cum vedem, din însăși natura lucrurilor, An adevăr, în unele stabilimente industriale,  trâba începută în dilele de . lucru nu se pâte.nici cum opri în. Dumineca saii sărbătorea următâre, îără o jignire şi zădărnicire a exploataţiunii întregi. o: . - | Englitera și Statele-Unite americane 1) imping de sigur până la: - “extrem. sfinţenia Duminicei, dar primesc totuși o excepţiune, când e vorba de lucrări neapărale sai de acte de bine-facere 2).: Cum ar -putea să lie alt-iel ? Legea germană. face aceleași deosebiri ca legea austriacă 3). “In zadar Sar întâmpina prin urmare că legea n6stră pentru repaosul duminecal nu iace' nici o deosebire în acesta privință: O deosebire, ca cea de mai sus, care reese' din' însăși natura lucrurilor, se impune neapărat “Şi în lipsă de o anume lege.:. Cu - . “În adevăr, legiuitorul nostru a înțeles să asigure lucrătorilor, în marginile posibilului, - repaosul, de „care ai--trebuinţă, ca să'și păstreze “Sănătatea lor, dăr nici prin gând nu “i-a “trecut să ruineze industriile, cari reclamă o muncă neîntreruptă. .- po Da . | Inalta Curte ajunge la acelaşi resultat ca. noi,. dar apucă o altă cale şi dice că reeze din desbaterile parlamentare că. legea n6stră pentru 

ÎI I RI aa - u ap. -- a - „1) Petrecerile cele ma! inocente sunt excluse în aceste state în dilele de Dumi- - necă şi sărbători, Legile acestea pentru repaosul dumineca! sant neconstituționale, însă „FEspund în mare parte pielăţii religi6se a anglo-americanilor.. V.. Hinschius, - Staat | und Rirche, în Mărguardens, HMundiuch, des d/fentlichen Rechts. der Geganwart în |. -" Aonographien, pag. 222, lar la nor? Legea nâstră pentru repaosul duminecal ajută mal cu scmă chetul ŞI petrecerea: Sfințenia Duminicel nu e prin urmare la nol'de cât un adevărat pretext : : : * „2 VW. BR. Gneist, Selfgovernment. Ssung Ter sge- 
„zichte în Ingiand, edit due Ft pa o Ponimuunalverfassung uRd Vervvaltungsge 

.
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- repaosul duminecal deosibesce” stabilimentele comerciale de stabilimentele 
înduslriale. 

Hotărârea Curţii de casaţie se rostesce în adevăz în acestă privinţă. 
ast-iel: 

«Având. în vedere art. 2 şi 7 din -legea din. 1897. pentru. repaosul 
dumineca; .: 

«Considerând că prin art: 2. se prevăde că în comunele rurale,. 
cârciumile și ori-ce alte. stabilimente comerciale vor trehui să rămână | 
închise, iar prin art.'7 alin. 2 se adaogă că, în comunele urbane, stabili- 
mentele industriale din: t6tă ţara vor îi. închise; 

“Considerând că amendamentul propus în Carâerile leginitore de a. 
se-irece in art. 2, pe lângă stabilimentele comerciale şi cele îndustriale, 
S'a retras; . , 

«Considerând că ast-tel, la: formularea art. 2, intenţiunea a fost. de: 
a se ţine închise în comunele rurale - numai cârciumele şi ori-ce alte sta- 
bilimente comerciale, cu. excluderea stabilimentelor industriale». : 

Care este însă, întrebăm, criteriul pentru a se deosebi stabilimentele 
comerciale de cele industriale ? O labrică de zahăr e, adevărul căutând,. 
şi una şi alta, se întăţișeză adică ca un stabiliment comercial şi industrial. 
"In adevăr, pretace sfecla, ete. în zahăr şi are prin urmare un caracter- 

industriu!, dar face, de altă parte, un schimb dă bunuri pentru realisarea . 

unui câștig, şi se pune înainte prin urmare - În acelaș. ș timp ca un stabili- 
ment comercial. ! 

“ Reamintim în; fine, drept 'curiositate, părerea ce o aii anglo- -ameri-. 

canii asupra repaosului duminecal. In unele state americane s'aii făcut în 

adevăr. legi. pentru : regularea repaosului duminecal, dar bărbierii le- a: 

deiăimat ca neconstituţionale. : 

Ei bine, judecătorii americani aii consfințit anume chipul de a vedea 

al bărbierilor.. Ori-ce om, die ei, are drept la o existenţă economică feri- 

cită, şi nu este deci iertat să se ştirbescă. libertăţile cetăţenesci, 

Este aşa dar, conchid tribunalele americane un drept, nestr&ămutat al”. 

omului de a rade cu briciul şi în dilele de Duminecă și de s&rbători, şi sunt. 

deci neconstituţionale legile cari opresc una ca acesta 1). (Dreptul, 1898).. 

: ii : + . - 

1) v. "Dr. Georg. Jelinek,  protâsor de drept la neidelber, Das “ Recnt der 

Minorităten, 1858, pag. 20, | 
z



Cămătăria, este oprită? 

Art. 1589 cod. civ. dispune: e | 
<Se detige o dobândă de 10.la sută în idle casurile unde nu sa “<holărât de părți quantul ei». 
Intrebarea e dacă legiuitorul a vrut să proclame principiul libertăţii -absolute în materie de interese convenţionale.” | Care e sensul art. 1589 cit.9 Dobânda legală e de: 10 la sută dacă părțile n'ai stipulat: o dobândă mai mică, sai dacă părţile .n'aii stipulat o “dobânda mai mică suii mal nare? | o Din textul art. 1589 cit., nu putem nici cum să . deducem că se pote stipula o dobândă mai mare de cât legală. 
Dar tot ce nu e prohibit, e permis. Nu exeminam de a făcut bine “sai r&ă legiuitorul nostru că a îi fixat. dobânda legală chiar în codul -cîvil. dobenda legală regulându-se după trebuinţele variabile ale industriei, pe când, din contră, regulele consfinţite de cod. civ. aă un caracter de invariabilitate şi imutabijitate (Zroplong, Pret., No. 353). " | Cestiunea ce'mi propun a resolva este numai dacă art. 1589 cit. a abrogat sai nu $$.1341—1316 cod. Calimach Şi partea III, cap. 10 art. 2. cod. Caragea, cu alte cuvinte dacă legea nouă a ridicat sai nu „prohib'ţiunea cămătăriei pronunţată de legile vechi. E ” „ Răspunsul e uşor. Legile anteridre prohibitive: sunt abrogate. „_begile vechi prohibitive nu erai simple legi declarative cari au în realitate temelia lor întro tocmslă presupusă saii tăcută. Ele aveai din. contră, temelia lor în Suposiţiunea .fraudez. Să presupunea că un capi- talist fără suflet -a exploatat nevoia unui nenorocit, lipsit de bani. “(Chardon, Du vol el de la Jraude, Il; No. 54)... Legile anteridre prin a-tot puiernicia lor, + îără să fie fondate pe o alcătuire presupusă a părţilor, a venit în ajutorul datornicilor nenorociţi. Drepturile. însă isvorâtore din asemenea legi cad cu legea care le-a concedat (Aubry et Rau, |, 30, II, No.:2). | a „De aci resultă, între . altele, că și creditorul antichresist -pâte să se ințelegă cu datornicul Său, ca să se compenseze dobânqile aatorei cu îructele imobilului dat în antichresă, măcar că legiuitorul nostru n'a reprodus disposiţiunea art. 2089 codul Napoleon. 
ub legislaţiunea n6stră s'a permis o asemenea punere la cale, nu propler încertum frucluum eventum, (L. 17, Cod. de usuris), ci în vederea principiului libertății absolute in materie de interese convenţionale. . Intrebarea e daca, mulțumită acestei legi, creditul țărei se: găsesce în condițiuni mai bune, căci creditul e nervul tutulor intreprinderilor. Ocupaţiunea principală a ţărei e agricultura. 

N 
N 
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Imobilele ruzale plătesc însă cu i6tă Siguranţa ipotecară ce oferă, 
15 la sută şi mai mult! 

Nu este însă mai puţin adevărat ca nici legile limitative a taxei 
intereselor convenţionale n'ar-putea remedia la acestă tristă stare. de 
lucruri, 

Lucrurile :merg mereă înainte pe -acâstă: cale fatală. Comerciul şi 
industria țărei a r&mas pia desiderata. 

Obiectele de industrie se cumpără din străinătate. Obiectele de lux 
aii început a îi obiecte de prima necesitate. | 

Banii ţărei se duc în strâinătate. Schimburile nâstre profită, în ultima 
-analisă străinilor. 

Dar n'avem de cât să pronunţara cuvântul şi reforma socială se va 
coborâ gata din cer! 

Cuvântul s'a, pronunţat. sa creiat o instituțiune nouă, “Oreditul 
funciar ! 

Ar putea să dică -cine-va că suntem un servun pecus de imitatori. 
Doctrina a reclamat, în vederea progresului comerciului şi a industriei 

apusene, libertatea absolută î în materie de dobândi convenţionale. 
Noi, cei întâi, am proclamat. acestă libertate, într'o epocă în care 

proprietăţile -n6stre rurale erai intrun chip înspăimântător împovărate 
-de datorii! 

Romanii ar fi decretat, 'mi pare, în o aşa stare de lucruri, din 
contră, o reducţiune de dobândi, novae tabulae / ” 

Usura a inceput a fi la Romani în vremea aceia un isvor de rebe- 
liuni : seditlionum discordiarumque celeberrima causa (Tacilus, Annal. 

"VI, 16. Acestă vorbă sar putea aplica la noi la cestiunea israelită, care 
“e una din cestiunile economice cele mai importante.) 

Nu voi să mă fac apostolul unor usemenea legi de excepţiune. 
Ceea-ce :+ste bun într'o ţară, pote însă să fie fatal pentru altă ţară. 

Acesta e singura mea conclusiune, 
Exemplul noilor fabule la Romani ne dovedesce că chiar isbirea.- 

intereselor - celor de al treilea, reducţiunea dobândilor, deja stipulate, 
decretate de legi pâte să fie, după împrejurări, un act de legitimă apărare 
din partea societăţilor. - 

Nu'mi aparţine insă să cercetez dacă interesul nostru general reclamă 
proibiţiunea usurei. demesurate, sai libertatea ilimitată. (Dreptul, 1874).



Două cuvinte asupra prosctului de lege al minelor, 

L 

Proprietatea. minei. Mina se pote conceda unei societăţi - “ „Străine ? E 
Nicăeri proprietatea nu e aşa de respectată, preţuită, răsfăţată chiar ca în Eoglitera” şi în Statele-Unite americarie, unde proprietarul are un drept nemărginit asupra substanţelor. minerale (aiară de aur şi argint) ailătâre sub faţa moşiei sale, motorul individual, iniţiativa “privată, boldul proprietăţii. închezăşuind în „de-ajuns, după părerea: anglo-americanilor, o 'desvoltare mulţumitâre a industriei metulice, fără să fie nevoe “pentru acesta de umestecul societăţii, care indrituită şi datâre e numai să asigure viaţa şi sănătatea lucrătorilor prin 'legi .regulătâre a poliţiei minelor, „_„.Unde însă, aşa fiind, în Englitero, proletarii de mine, lăsaţi ast-lel sub cuțitul proprietarilor fără inimă, ai sârta cea mai nenorocilă, aceea ce aruncă o lumină posomorâtă asupra civilisaţiunii engleze, în “ Statele- Unite, din contră, lucrătorii de mine stati maj bine, căci ajuiaţi de deme- craţia domnitâre acolo, ei se întovărăşese adesea pentru a lucra minele pe sema lor, lucru pentru care insă sunt siliți să plătescă proprietarilor prețuri nepomenite, din causa cartelurilor încheiate între ei și stăpânii „căilor ferate). - IE a E IA | Expunerea de motive a proectul de lege al minelor se rostesce în - acstă privință ast-lel:. <[n Englitera şi în Statele-Unite, . proprietatea. Subsolului .e la discrețiunea absolută a proprietarului suprafeţei, ceea ce a dat resultate bune în Anglia şi în Statele-Unite, unde iniţiativa privată pare un apanagiiă al rasei și unde mijlâcele materiale sunt -enorm d8 -r&spândite, dar resultate contrarii in Rusia, unde aceste elemente lipsesc, ast-lel în cât statul s'a desbrăcat de. proprietăţile lui, de “dreptul lui absolut, și tinde către sistemul german». .  .. Ia o „Pe când în adevăr în „Englitera şi în Statele-Unite propășirea socială Şi economică se datoresce. în cea - mai mare parte sel/governmentulul, în cele-lalle ţări, din conlră, se face încă puţin : pentru îmboldirea- celățenilor de a se obicinui să.se ajule singuri, şi amestecul: statului este ast-lel încă neapărat în aceste țări, pe când apoi în Rusia, absolu- tismul e încă în îl6re, -cu tot aventul ce se ia în acestă țară către civilisațiunea occidentală, în. cele-l'alte ţări, din contră, amestecul statului se combină tot mai mult cu iniţiativa” privată. | | 

ÎN ne 

9 IF. Engels, Die Lage der arbeitenden Klasseri în England, edit. 2, paz: 
„214 şi Henri George, Schultz oder Freihandel, traducerea'lul Stopel, pag. 155 urm-



DOUE CUVINTE ASUPRA PROECTULUI DE LEGE AL” MINELOR „337 

De aceea şi vedem că punctul de vedere fiscal? (regalitatea minelor). 
domnitor altă dată în Europa occidentală, e astă-qi înlocuit prin punctul. : 
de vedere economic, care reclamă o conlucrare a prerogativei statului 
(Hoheitsrecht) cu înițiativa îndividuală. Prerogativa statului in adevăr 
există şi va exista pururea, amestecul statului fiind une-ori neapărat, în 
deosebire de ideia de regalitate în înțelesul că minele ar îi obiecte de 
drept privat -primitâre a [i însuşite numai de stat, idee care nu se împacă 
de loc cu liberlalea industriei, care e ideia stăpână a timpului nostru. - 
> D-l Ducrocg lămuresee f6rte bine ideia legii iranceze din 1810 care. 

a înlăturat sistemul de regalitate ast-lel: «Le point de depart de la loi du 
21. Avril 1810, sur les mines est le droit d'accession: le propristaire de 
la surface est 6galament propristaire du desous ă une proiundevr ilimite. 
Mais, peu consequent avec sa. doctrine, .le' legislateur de 1810,a presque 

annulă les prârogatives des propri6taires, ce qui est un hommage rendu 

ăla nature mâme, des choses et au veritable caractere :de res nullius. 
des mines non concedees» »). - i a E a 

__ Tdeia de regalitate e de asemenea părăsită și de legea prusiană din 

24 Iunie 1865. După acâstă de pe urmă lege ($ 1), ca și după cea iran- 

ceză de la 1810, proprietarul nu pote în adevăr dispune de mineralele - 

anume enumărate de legiuitor. Dacă însă aceste minerale -nu sunt ale 

proprietarului, ale cui sunt? D-l' Koch răspunde: nu sunt a nimtnui, sunt 

adică înainte de concesiune res nullius, iar după concesiune, există o 

proprietate a minti esenţiul deosebită de aceia a supraieţei, saii mai bine dis 

concesionarul -dobândesce. un drept de ocupaţiune. (privilegium occupandi) 

real. şi perpeluu 2). a : RE ÎI 

„ Regulamentul nostru organic, cu desăvirșire deosebit de legiuirile de. 

„mai sus, legiuesce însă că, când se vor descoperi niscare-va mine în 

pământul vre-unui particular, acesta slobod'va îi să le lucreze singur, 

și de se va dovedi că stăpânul moşiei 'unde s'a. găsit acele mine, după 

sorocul ce "i- va da domnul (5 ani în Moldova, 18 luni în Muntenia), nu 

va avea mijloc de a le lucra singur, nici va voi a le închiria altuia Domnul, | 

dimpreună cu obicinuita Adunare, vor chibzui, de vor găsi cu cale, mijlce 

spre a lucra acele mine, dând stăpânului moșiei a decea parte din câştigul 

net şi pe lângă acâsta despăgubindu-l după cuviință pentru. stricăciunea 

ce vor îi pricinuit moșiei sale, săpatul şi lucrarea minelor (Regulamen- 

„tul Munteniei, cap. IV, sect. V, art. 178—179; “Regulamentul Moldovei, 

“cap. V, sect. V, art. 165). , Sa E 

„1 înțelege Regulamentul organic, așezând regulele premergăt6re, „că 

statul pote să ocupe suprafața pământului. privat, în care sa desceperit 

o mină, iără învoirea: particularului ?. Consfinţesc adică acele regule o 

servitute legală de utilitate publică în folosul statului ? S'aii înţelege Regu- 

lamentul organice din contră că particularul nu se pote plânge dacă, fără 

-ai ocupa suprafaţa, statul lucreză minele găsite în moşia sa, destui 

numai săi plătescă o qecime şi să'i repare stricăciunile causate ? „ 

Vom vedea îndată că doctorii noştrii răspund la aceste întrebări, 

1) Ducrocq, Cours de droit administrati, edit, 5, t. I, No. 873. staat , 

2) Dr. 0. P, Koch, Allgemeines Burygeselz fiir die preussischen Staaten pag. 

32—34, i Mă în ii 

AL. Degre, vol. IV. - 
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“unii întrun tel, alţii întralt îel. Unii în adevăr dat precădere L, V. Basil, 
“cart. LVI, tit. XII, după care ori-cine putea să lucreze minele, plătind 
0 decime fiscului, alta proprietarului, și păstrând r&mășiţa pentru munca 

sa, aceea ce ar îi dovedind, die ei.. că mina se privea ca fiind un domenii 
social (v. şi 8 509 codul Calimach), iar. alţii acăţându-se de L. 7: SŞ 13 

„şi 14, L.. 8 pr. Dig. de soluto -matrimonio, NAIV, 3 și L.9 539,31, 
13 Ş 5 Dig. de usulructu et. quemadmodum, VII, 1, texte care ar dovedi | 
că proprietarul avea un drept absolut de a.lucra mineralele găsile 
dedesuptul- proprietăţii sale. - Da 

| „ Proectul de lege al: minelor, care e acum la ordinea dilei, s'a oprit, 
iaţă „cu 'tradiţiunea şi cu principiile de legislaţiune comparată de mai sus, 
la sistemul prmător. Proprietarul supraleței are precădere de a lucra mina „descoperită pe moşia sa: (art. 6), dar dacă nu-vrea sat nu pole să Îacă întrebuințare de „acestă prerogativă, slatul pâte conceda lucrarea ' minei unei a treia pers6ne „(art. 6), care dobândesce în puterea acestei con- 
cesiuni o. proprietate a minei deosebită de aceea a suprateţei, proprietate 
imobilă, perpetuă, disponibilă şi transmisibilă ca ori-ce'-alt bun (art. 7). -- Că proprietatea minei trebue să fie perpetuă, acâsta se înţelege 
uşor. «L/esprit de conservation et de perlectionement, lămuresce in adevăr 

„ierte bine d-1-De Fooz,-n'appartient qu'au propriâtaire. Pouvait-on raison- 
nablement. compter sur un bon umenagement de la mine, de la part d'un „exploitant: qui n'6lait-par cretain 'de la transmettre comme un patrimoine 

...ă ses entants ?» 1). Că se recunâsce apoi proprietarului. suprateţei precă- 
"derea, acesta este de 'asemeneă bine, precăderea de care e vorba putând să preintâmpine lupta între-doui “proprietari rivali, procese, etc. _.. Uită insă proeetul că .precăderea de cars e vorba se cuvine: pro- prietarului; suprafeței numai dacă. proprietatea sa are o întindere în- “destulă pentru o lucrare” regulată şi spornisă a minei (v, în acest înțeles legea îranceză :din 12 lulie 1791 şi legea belgiană din 1857, art. 11). Însaşi expunerea de motive a proectului recunâsce” în adevăr că — «fracţionarea .unei mină e în genere imposibilă şi char unde e posibilă, ea micşoroză în loc să. mărâscă valdrea proprietăţii miniere». 

Nu vom intra în (6te -amănuntele proectului.. Cercetarea nâstră va purta numai asupra întrebărei ; Care e raportul între proprietarul minei . 
Şi al suprafeței ?. Actul de: concesiune dă proprietarului minei” dreptul de a Ocupă supralaţa şi tâte tărâmurile necesare pentru lucrarea minei (art. 
45) 2). Proprietarul. minei însă, * care. dobândesce ast-fel un privilegiu 

„op. 1) De Foo, Legislation des mines ag. 57. Aflăm să mărgi- ad euncesiuuea la 6V de anl. Acesta ar i E relorin în poe i ea a mea În cât în putetga să lobândescă cine-va nici proprietatea, nici arenda lucrului med, de 
vituți de utilitate publică, iar o asemenea servitute de utilitale | Puică nu să Păte inființa, după părerea unora, fără câlcirea Constituţiunii, de 6re & ailă causă de utilit - te de art, 9 dn Constituţiune. ilitate publică, afară de cele trei prevădu 

) Observăm în trecăt că. propri Ste să ii ti- 
1 T prietarul suprafeţei pote să facă să înceteze conu ia ocuparii, recurgând la administrațiunea minieră (art. 52), în care cas o deti- recurs misterului, luată în urma avisvlul administraţiunil miniere, statuând asupra “Ac6 ua di » Ya autor sa, în termen de -0 dile, ocuparea tărâmului necesar, etc. -art, 54 și “i pă 'Sposiţiune ne reamintesce $ 142 -al legi! prusane din 1865, care hotărăsce _ in cas de neințelegere, administraţiunea minelor (Oberbergami) şi guvernul



-e ținut să plătescă proprie 

"fiza prin- actul de concesiune. 

--413—419. Thonissen, La Constitution belge annolde, asupra art, 1], 
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accupandi, e ţinut să repare daunele causate supraieţei zidite sau nu și 
să plătescă pe lângă acesta proprietarului suprafeţei o arendă şi: 3%/p 
din venitul net (art. 55). a . a 

Proprietarul adică p6te face t6te -construcţiunile şi săpăturile ce 
găsesce de cuviinţă, şi trage din ele tâte fol6sele ce acestea ar produce 
(art: 491 codul civil), dar, dacă el nu vrea să procedeze la exploatare, - 
statul pâte să concâdă lucrarea unui al' treilea, care câștigă ast-fel în 
puterea actului de concesiune-o proprietate a minei deosebită de aceea 
a supraleţei şi afară de acesta, şi dreptul “de a ocupa supralaţa (privi- 
legium occupandi). : | pa 

- “ Dreptul acesta de ocupaţiune alcătuesce el o expropriare saii o ser- 

vitute legală de utilitate publică? D-l Ducrocg lămuresce: <Ce droit 

". Woccupation constitue” pour les îonds superiiciaires une servilude legale, . 

consacre dans notre ancien-droit. des Charles . VI, par une ordonnance 

du 30.mai 1413,'et dont les conditions et les limites sont actuellement 

râglses par les articles 11, 43 et 44 de la loi du 21 Avril 1810». 0 ser- 

vitute legală însă nu. coprinde în sine o. expropriere și nu.dă loc la des- 

pâgubire. .'Trebue .o - disposiţiune expresă şi excepţională, ca în casul . 

nostru, pentru câ proprietarii să pâtă reclama o despăgubire (art. 55 proi.) 1), 

Dovadă despre adevărul că servitutea legală nu constitue o expro- 

priare, avem, dic susținătorii .părerei de .mai sus, art. 4S0 codul civil 

care, definind proprietatea: «dreptul ce are cine-va de a se bucura și 

a dispune de un lucru în: mod exclusiv şi absolut, însă în limitele deler- 

aninate: de lege>, nu adaogă că proprietarul .are un drept de despăgubire. 

din causa acestor mărginiri. Nu pâte să existe prin urmare O expropriare 

de cât când proprietarul e lipsit în tot sai în parte de proprietatea sa 

(art. 481. codul civil şi art. 19 Const), iar acela care suieră o servitute. 

_de utilitate publică. nu e lipsit” de proprietatea sa, căci el o păstreză din .- 

"contră cu t6te că dreptul să e- mărginit ca să potă trăi in pace: cu 

dreptul rival al societăţii, ” ” 

In zadar se.opune,. qic luptătorii-pentru părerea pe care o ânalisăm 

acum, că după art..:19 din Constituţiune, îără deosebire de-e vorba deo 

“servitute -de utilitate. publică, sai de o exprcpriare pentru causă de 

utilitate publică, și întrun cas și întraltul prin causă de utilitate publică 

Sar fi inţelegând numai 'comunicaţiunea, salubritalea publică şi: lucrările 

-de 'apărare a ţărel, -căci o consideraţiune i6rte simplă ar îi dovedit 

netemeinicia acestei întâmpinări. i AR RA 

Art. 19 din Constituţiune, a găsit în adevăr in fiinţă, se adaogă în 

7 ÎN 

i PNI i Abiretung des Giundslickes). In 
vor chibsui dacă este sai nu loc la: expropriere ( i Ki 

“Franţa, Qin contra, antorisarea administraţiunii pentru ocuparea trâmurilor trebuin- 

cisse e cerută numa! când e vorba de exploraţiune, iar când e-vorba de exploataţiune, : 

- îvsăşi actul de concesiune cuprinde autorisarea administrativă pentru ocuparea l&râ- 

murilor neapărate (v. Ducrocg, Cours de droit administratif, edit. V, t, L, No. 412). 
„Adăogăm că termenul arendă, de care se servesce art. 55 al proectului, e de tot 

ivi 0 ci 49 al legil franceze din 21 Aprilie 1810, proprietarul minei 
nepotrivit, După art.:6 şi a al E oralețel, A aridă” (proprietatea tarul eine 

perpetuă, ar fi perpetuă şi arenda, aceea ce nu se p6te), ci o sumă. care este a se 

No. 411. Laurent. Principes de droit civil, VII, No. 
-1) Ducrocg, op. cit No, 59. 

„.
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„sprijinul acestei păreri, art. 491 din codul civil și Pa. consfințit, iar art. : 491 cit. legiuiesce ritos: «Proprietarul pote face sub faţa pământului „tote construcţiunile şi săpăturile ce găsesce de cuviinţă, și trage din ele _t6te folosele ce acestea ar produce, afară de modificaţiunile prescrise de lege şi de regulamentele privildre la mine şi de legile şi de regula- mentele polițienesci». lată dar, se închee, că însăși Constituţiunea n6stră numără implicit printre causele de utilitate publică şi causa unei înțelepte exploatări a minelor, . - | o . 
Precum adică, stăruese a dice propăvăduitorii acestei păreri, art. >, 992 codul Napoleon, vorbind de modificările isvorâtore-din legile privitore la mine, .are în_.vedere, făcând acestă reservă, legea franceză din 28 Iulie 1791, asupra minelor, așa se referă ârt.-nostru 491 codul civil, iăcând aceiaşi reservă, la legea minelor prevădută și regulată de Regu- lamentul nostru organic. Regulamentul nostru organic -însă-ca și legea franceză din 1791, pornesce de la ideia că societatea are dreptul de a „Îmcra minele şi de a ocupa terenurile particularilor “trebuinci6se pentru “acesta, -  -. i Sa IN „Că, după Regulamentul organic, statul: putea să ocupe suprafața “proprietăţilor private pentru lucrarea minelor, chiar fără învoirea pro- -prietaruluă, ac6sta reese, die sectarii teoriei de mai sus, cu t6lă lăcerea „- Regulamentului organic, din L. 3 cod.. de. metallar- et metall. XI, 6%). (L. _V, Basil. cart. LVI, tit. XII) și din $ 509 codul Calimach,carg sună ast-lel: Nici o persână, particulară n'are'voe a'și însuşi acele din sînul părân- (ului săpate și scâse metaluri, precum: aurul, argintul și” cele adunate de pe malurile riurilor, arama, fierul, piatra acră, vitriolul, Salitra, puci6sa, sarea ete., fiind-că acestea se cuvin slăpânirei» (ci.. $ 385 codul civil - austriac). | în a Do 

= Părerea acesta totuși e departe ds a îi împărtășită de tâiă lumea. Mulţi văd în -adever lucrul cu. totul -alt-fel. Este adevărat. că art 19 din Constituţiune întăresce art. 491 codul civil, adică principiul că proprie- „tarul pote să facă tote săpăturile ce găsescă. de cuviință şi se tragă din ele tote iolâsele. ce ar produce, afară de modificările prescrise de legile şi regulamentele. privildre la mine, este adevărat apoi că ar(.:491 Citi. făcând acestă reservă, are în vedere Regulamentul organic, dar adevtrat „să îie 6re că Regulamentul organic iîngădue statului să, ocupe suprafața proprietăţilor private fără învoirea proprielarului ? - „Nu, se răspunde, o excepţiune la dreptul comun ne pulând să existe, fără o anume lege. Regula generală însă consfinţită de isvârele romane (L. 7, SS 18, 14, [. &, Dig. XXIV, 3 şi L.9 ş2, 3,L.13 $ 5, Dig. VU, 1) este că proprietarul pământului “are proprietatea tuturor” substanţelor: minerale aflătâre sub faţa moşiei sale. Legea III, cod., XI, 6, apoi departe de a avea sensul ce “i atribue părerea protivnică, are din contră cum „Învață Gliick, numai ințelesul ca proprietarul nu. se pâte plânge dacă 
a 

1) Les fois du Bas-Empire (L. III, cod. XI -G), lămuresce Lai it 
„VI, No, 247), Teservaient 4 V'Etat le.aroit d'exploiter” les mines, meme sans le consen- | dement du Pro prietaire», Cele. mal multe eftala (așa se numeuii minele în antichi- , ănu) erai cu t6le acestea în mâna particularilor (e. Adolphe “Wagner 

Finanzwissenschaft, edit, Il-a, $ 210, pag. 479, Pola 4), ( A P - iile
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Jără a'i ocupa suprafaţa, un altul sapă metale sub iața moşiei sale, 
destul numai ca acesta să îi plătâscă lui o decime și alta Bscului). - 

După codul Calimach, este adevărat, mărturisesc apărătorii acestei - 
păreri, minele se cuvin statului, dar acestă legiuire e străină României de 
dincâce de Milcov, şi e apoi abrogată prin Regulamentul organic care 
hotărăsce ritos că, dacă să descoperă o mină în pământul vre-unui parti- 
cular, mina acâsta, departe de a se cuveni statului, din contră, proprie-: 
tarul slobod este să o lucreze singur, lucru pentru care statul nostru 
nici ma lucrat vre-odată de fapt minele pe proprietăţile -particularilor. 

Urmeză deci dar, aşa fiind, se închee, că atât dup art. 19 din Consti- 
tuțiune cât și după isvrele romane, după Regulameritul organic și art. 491 
-codul civil, lucrarea. minelor 'se socotesce ca: o afacere curat privată a 
particularilor. Minele adică se cuvin proprietarului supraleţei afară de 
modificările prescrise de Regulamentul organic, adică -afară de dreptul 
“eventual ce'l are statul, să lucreze minele, fără a ocupa suprafaţa, ocupare 
care n'ar putea avea loc de cât în puterea unei servituţi de utilitate 
publică, care însă n'ar putea exista în folosul statului, explotarea minei 
nefiind după art. 19 din Constituţiune, o causă de utilitate publică. 

„Constituţiunea n6stră se apropie, ast-fel, după acâstă părere, mai 
mult de Constituţiunea americană de cât cea belgiană. Constituţiunea ame- 
ricană îngădue în adevăr expropriarea pentru causă de utilitate publică, 
dar tribunalele americane sub utilitate publică nu înţeleg nici lucrarea 
minelor, care trece din contră în Statele-Unite ca având un caracter 
exclusiv privat, nici o exposiţiune universală ca aceea de exemplu ce era 
să aibă lo6 în New-York în 1892. Incercările de expropriare făcute pen- 
tru acest de pe urmă scop aii fost împiedicate de Curtea de New-York 
ca fiind.contrare Constituţiunii, DE 

D-l Curter, un mare jurisconsult american, cântă lauda acestei juris- 

prudenţe ocrotitâre a libertăţilor publice și preintâmpinătâre a tiraniei. 

«Aci se arată, dice el, deosebirea de căpetenie între republica din Statele- 
Unite americane şi cele-Palte forme de stăpânire. Dacă tol6sele, gloria şi 

strălucirea unei exposiţiuni universale nu pot să fie dobândite la noi de 
cât cu preţul jerifireă celei mai mică din chiezăşiele . ce principiile 

noslre de gmenă liberi aii creat: în contra samavolniciei pulerei și 

pentru apărarea proprietății, acele Joldse ar fi cumpărate cu un preț | 

prea scump» 2). i „ 
Ori-cum însă şi ori-care ar fi părerea .n6stră asupra acestei ces- 

tiuni, credem în tot casul că proectul de lege al minelor de care e vorba, 
dacă se va îace lege cu t6te formele din afară cerute de Constituţiune, 

nu se va putea declara de tribunalele nostre ca fiind neconstituţional de 

cât dacă sar dovedi întrun chip neîndoios că cea de pe urmă din cele 

două păreri de mai-sus singură răspunde adevărului. Puterea legiuitore 
ordinară mare voe să revisuiască Constituţiunea, dar ea pâte fără îndoială 

  

ih, P fo. edit. 1, t. IX, $ 627, pag. 88: <Zuden gesetzlichen Servituten 

gehărt 1, 3 BAe E Pihtirar nicht dariiber klagen Kann, wenn, unbeschadet der - 

Oberfiăche seines Grundstiicks, ein Anderer darunter Metalle grăbt, sofern dieser nur 

anden Eigenthiimer und den Fiscus den îiinften Theil fiir. beide abgiept (L. 3, cod. 

metal,)>. : - o „a . „. | 

2) Adolphe de Chambruu, Droits et liberies aux tatats-Unis, pag. 459.
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să o tălmăcescă. Presumpţiunea insă este în favârea legislaturei. Necon- slituţionalitatea .legii adică trebue să fie vădită şi neindoi6să ca să polă judecătorii să o pronunţe 1). - i i 
Acestea dise, ne întâreem acum “iarăși la art, 55 din proect. Art. 55 alin. V cuprinde: «Daca ocupaţiunea trebue să ţină mai mult de trei ani-şi dacă causâză stricăciuni seri6se, atunci: proprietarul suprafeţei. pâte să ceră tribunalului să i se cumpere parcelele ocupate de exploatator. In acest cas suma 'ce se va plăti proprietărului suprafeţei pentru por- țiunea ocupată, nu va trece peste. dublu terenurilor învecinate» tv. $ 138. L. prus. din 1865 şi art. 44 L. în, din 29| Aprilie 1810). . . Ce ar folosi însă, întrebăm noi, în asemenea cas, proprietarului „Supraieţei vindarea numai a parcelelor ocupate ? Ocupaţiunea causeză, presupunem, 'stricăciuni nu numai parcelelor” ocupate, dar „moşiei intregi. Interesul proprietarului “Supraleței este prin urmare să “i se cumpere moșia intregă, pe care nu o maj p6te întrebuința cum se cade din causa: acelor stricăciuni, Proectul însă "| îndrituesce să câră să "i se cumpere “ numai parcelele ocupate. Intr'o parte îl dore, într'altă parte "1 legă ! Art. 44 L. în, din 21 Aprilie 1810, corespundător eu art, 55 alin. V al proectului, hotărăsce din. contră: A a «Lorsque loccupatioh des terrains pour la recherche ou les travaux des mines prive les propri6taires' du sol de la jouissance. du revenu au delă du temps d'une ann6e (trei ani după $ 138 prusian), ou lorsque, apr&s les travausx, les terrains ne sont plus propres ă la culture, on peut exiger des propriâtaires des: mines' Pacquisition des terrains a Pusage de lexploitation. Si le proprislaire de la surjace le reguieri, les pidces de lerre irop endommagees ou degradees sur une irop grande partie de leur surface devront &lre achetees en tolalile par le propridtaire de la mâne». | a 

„Trecem acum la art. 62 și cele următâre privitâre la părăsirea. mine, Părăsirea minei trage după sine pierderea proprietăţii minei. Concesiunea proprietăţii minei e în adevăr. perpetuă. (art. 7), dar se pole “Tevocă în cas de părăsire, dacă acestă părăsire lovesce in trebuiajele consumatorilor sai creeză un pericol public. Tribunalul pâle în asemenea cas să pronunţe, dacă cere casul, perderea. proprietăţii minej. Mina trece atunci asupra statului, liberă de ori-ce sarcină, și tribunalul orenduesce - „ScOterea în vindar6 a minei (art. 62)... a „__ Vindarea se face după art: 62, conform sect, III, titlul 11, cartea V din procedura. civilă, prin urmare conform art. 431 şi cele următâre privitGre la vindarea obiectelor nobile urmărite, cu t6te că art. 7 privesce proprietatea minelor ca o proprietate îmobiliară. Nici vorbă prin urmare, de afipte ŞI publicaţiuni sai de vre-o încunostiinţare de făcut creditorilor ipotecari. Iată un gol. Aliptele sunt în adevr neapărate şi ele trebuese 

„1) V. Dr. Amos 1. Zlershes Die Nontr i ] in den. ereiniglen Staaten von Aord- erika, Malu 180 0, Sete a la în » POmenesce autorul drept Curiosilale, să se declâre de necor stituţională o lega după ce a fost 37 de an! în: vigâre. Judecătorul însă trebue:să fie în acestă materie ma! mult diplomat de cât jurist şi să cântărescă nu numai rincipiile,. dar și 
oportunitatea. YV. şi articolul meti din Dreptul, No. 4 din 13 Ianuarie 1894, 

>
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încunosciințate creditorilor îpotecari, ca ei să polă preîntâmpina frauda 

sati vindarea pe un preţ de ris (V, $ 158 L. prus. din 1865). : | 

Art. 62 alin. 6 apoi dispune: «În casul când, în urma. sedterei de . | 

două ori în vindare, n'a avut loc nici o adjudecare, titlui de proprietate 

a minelor se consideră ca anulat şi statul pole s'o concedă unei alte 

pers6ne». lar art. 63 al. 2 adaogă: «T6te instalaţiunile fixe, cu dependinţele 

lor, atât din înterior cât şi de la supralaţă, sunt legate de mină şi se 

transmit cu ea, dacă o iransmitere va avea loc, saă remân în pose- 

siunea statului fără de nici o îndemnitate obligatorie călre eaploatator». ” -- 

Art. 6 L. în. din 27 Aprilie 1838, corespundător cu art. 62 cit 

orânduesce din contra: «S'il ne se presente: aucun soumissionnaire, .]a 

mine restera ă la disposition du domaine, libre et franche de ioules charges 

provenaul du fait du concessionnaire dechu (după proectul 'nosiru se. 

pare din "contră că vindarea nu are de elect de a purga imobilul de 

ipoteci) et sauf au domaine ă relenir, & dire GWeaperis, les objels qu'il 

jugera uliles>. Va să dică, obiectele nu rămân în posesiunea statului 

fara de nici o îndemnitate obligatorie către exploatator. 

Un cuvânt în îine, înainte de a termina cu acestă parte a cercetărei 

n6stre, asupra art. 6. Dacă” în urma explorării, hotărăsce acest art. se 

- dovedesce că gismentul (stratul mineral) este exploatabil, ministerul va 

intreba-pe proprietar dacă vrea sai nu să procedeze la exploatarea minei, 

supunându-se disposiţiunilor de faţă. In cas de reluz din partea proprie- 

tarului supralaţei, statul pole conceda exploalarea unei terțe persone, 

rămânend proprietarului îolâsele specificate: la art. 55». 

. Nasce. prin. urmare întrebarea: Statul p6te sai nu să concedeze 

exploatarea minei unei societăți străine? Art. 18 L. în. din 21 Aprilie 

1810, hotărăsce ritos: «Tout Francais, ou tout ranger „naturalise ou 

non en France, agissant isolment ou en socile, a le droit de demander 

et peut obtenir, siil y a lieu, une concession des mines». Articolele cores- 

punqătâre ale proectului nostru din contră ai o redacţiune mult „mai 

elastică. ae e e 

Art, 4 al proectului declară, în adevăr ritos că dreptul de a îace 

excursiuni si cercetări la suprafaţă, care nu provâcă degradări, pe tot 

teritoriul României, în scop de a descoperi mine, 'l are ori-ce pers6nă, 

român sâii str&in, art. 6: apoi glăsuitor că exploatarea se pâte conceda 

unei terție persâne, nu adaogă român sai sirein», art. 21 în fine hotă- 

răsce ; <Ori-cine, individual sai în societate, pâte să ceră să i se acorde 

dreptul de a face explorări într'o anumită porțiune» (vedi și art. 36 și 49). 

- Mina, aşa fiind, se pâte conceda unei societăți străine 2 Nu se pâte,: 

răspundem, conceda exploatarea unei mine Îără „călcarea „Constituţiunii, 

„unei societăţi străine, căci înfiinţarea unei servituți legale în iolosul unvi 

străin pe. o proprietate rurală în România, ar îi o călcare a „Constitu- 

țiunii (arg. art.7 din. Constit. 1) şi apoi proprietarul solului pote după art. 

N . 
. 

| 1) Un străin pâte negreşit, cu tot art.. 7 Gin Constit,, să ia în arendă o „moşie 

- rurală Un Străini P dar o ee care ar sili pe un român să arendeze proprietatea 

sa rorală unul străin pe 60 de ani, ar constitui fără de îndoială o călcare a Const 

„tuțiunii. Străinul, în adevăr, ar fi în asemenea cas numai de nume, are aş, că Fi 

ar exercita în realitate o servitute legală pe 0 proprietate „rurală din Rom . | 

i P i . „N 
i 

N
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v 55 alin. V al proectului să câră ea exploatatorul să'i cumpere parcelele ocupate, iar după art. 7 din: Constituţiune şi după art. 247 codul comer- cial, o societate străină nu 'pâte dobândi nemişcătâre. rurale in'România. Vom înfiinţa prin urmare, ca să împlinim urarea tainică a proec- tului, societăţi anonime naţionale cu capilaluri streine. Isbuti-vom întru acesta ? Nu.ne va sta şi în acestă privinţă un mare hop în cale ? Legiuirea n6stră comercială snpune în adevăr şi societăţile anonime naţionale, lorma «anonimatului fiind pericul6să, la multe mărginiri cari, de şi i6rte înțelepte, sunt însă de fire de a speria capitalurile străine. 
D-l' inginer. de mine spune prin: urmare într'un raport adresat * Ministerului : a | «Iși p6te inchipui cine-va în ce hal sunt. primite de capitaliștii străini intreprinderile miniere din țară, când aprâpe singurii plasatori importanţi în pieţele străine, sunt .6meni certaţi cu justiţia». Dacă însă așa sunt moravurile nâstre, nu. e de temut. că: vor veni elemente străine „interlope în ţară, lacome.să ne speculeze ? Nu am introduce prin urmare ast-iel calul 'Troyei în cetatea nâstră ? Videant consules | 

E II, 
Monopol al statului sai iniţiativă privată ? 

Monopolul statului trecător şi provisorii, cum "1 cunâsee socieiatea ” n6Sstră burgheză, e une-ori neapărat, iar ideia ca statul să *şi ÎNSuș6scă pentru tot-d'a-una tote mij!6cele de producţiune (prin urmare şi minele), idee pe care masele o târăsc pe stradă, ne pune pe gânduri, militarismul, care se lăţesce din cale afară în Franţa, cu tot suiragiul universal şi republica, cari s'aii realisat acolo, prevestindu-ne dacă nu m& înșel, că noua revoluţiune, cu care-ne amenință socialiștii, va duce in cele din urmă la o nouă Teacţiune, mai cumplită de cât tote câte am cunoscut până acum, a : 
«Bien des esprits gândreux, lămuresce în adevăr frte bine Laurent, nourrissent cette illusion: donnez lexir le suiirage universel et la r&publique ils s'estimeront heureux. Nous leur recommandons V'tude. de Lhistoire. A Rome, le peuple ctait Souverain; la democratie, ne sachant pas quoi faire de la Souverainet€, la dâlâgua â un Cesar, Apres 49, les Frangais eurent la renublique et le suiirage universe], Quel usage la grande nation fit-elle de son pouvoir ? Elle acclama par des millions de voix le câsarisme qui la conâuisit au bord de Pabime» 1). - „Proectul de lege al minelor, care e.acum mărul de. discordie al partidelor n6stre politice, nu declară prin urmare, că minele sunt un domenii social şi bine face. Nu zîmbesce pote deslegarea acesta maselor, | dar acestea, dacă ne-am potrivi lor, ne-ar îmbrânci de la un extrem la 

În II 

. . zadar S'ar întâmpina că nu pote să fie vorba în asemenea cas de o servitute legală, (crmenul exploataţiunii find de 60 ani, iar servitutea fiind de esenţa er perpetuă, căci adevărul! este din conira, că de câte ori se mărginesce interesul fondului, de atâtea Ori se p6le limita Şi durata servituţi! (vedi Laurent, op. cit., vol. VII, No. 145). roy 1) Laurent, op. cit. VI, No. 96. In acelaş înțeles Ad. TVagner, Allgemeine oder theoretische Volksnirthschafislelre, edit. 2, t. I,-p. 334 urm. : 

> 
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altul. Minoritatea domnităre nu are, o recunâscem, caractere în sînul ei, 
dar ea e pururea mai astimpărață de cât mulţimea, care nici ea nu se 
deosibesce prin virtuţi extraordinare. Civilisaţiunea în adevăr, rămâne în 
picidre, cu-t6tă netrebnicia :) minorităţii, dar siar duce negreşit de ripă, 
dacâ.ar împărăţi o mulțime netrebnică. . da . 

Că aşa este, o recunosc însăşi socialiștii, căci mărturisesc că în 
statul lor ideal 6menii vor trebui să fie drepţi, nebănuitţi, neprihăniţi,-că 
în adevăr simțul. de onre al lucrătorilor va trebui să fie i6rte desvoltat, 
de 6re-ce, ne mai putând să fie vorba în ţara făgăduită a socialismului 
de o privighere poliţienâscă în înţelesul de astă:di, numai un motiv psi- 

chologic colectiv va putea; să închezășuiască buna orânduială în stat, dar 

credința radicalilor că desființarea proprietăţii private şi socialisarea 

tuturor mijlâcelor. de : producţiune vor face din' omenirea păcătâsă.de 

astă-di o omenime periectă, e, socotim noi, f6rte problematică. 

Insuși Zlenry George, de .şi mai practie şi mai positiv de cât 

socialiștii, învaţă. totuşi că, o dată înlăturată fiind renta-pământului, care 

e după părerea sa, causa pauperismului, a crizelor, a scăderei salariului, 

0 dată adică realisată fiind ideea că pământul se cuvine bumai ţăranilor, 

cari. îl lucrâză personal, îrăţia şi altruismul vor îi însuşiri tot așa de 

firesci ale 6menilor ca egoismul de astă-di, iar ţăranii. asociaţi şi înirăţiți 

vor lucra minele cu o deşteptăciune nepomenilă, Iâră să aibă trebuinţă 

pentru acest sfirşit de vre-o ocrotire vamală 2); DE - 

Burghezimea totuşi, care e un spin în ochii socialiștilor, domnesce 

încă, și Carey: încredător în vitalitatea ei, pune înainte ca mijloc făcut 

ca să înlesnâscă împăciuirea socială, sistemul ocrotirei vamale (protec- 

ționismul), căci, desvoltă el, industria ocrotită fiind puternic de stat, mai 

ales industria minelor, care e temeiul industriei în i6ie aplicaţiunile ei, 

populaţiunea va cresce, Îabricele ne vor aduce mase de lucrători streini, 

iar produsele agricole vor găsi consumatori în țară și nu vor trebui să 

îie exportate. ' N E NE 

lochideţi graniţele importului nemărginit de măriuri străine, propo- 

văduesce în adevăr economistul american, și firea cea leneşe a omului - 

se va schimba numai de cât, câștigul sigur ce i-l va deschide înlăturarea 

concurenţei străine îi va deștepta spiritul de întreprindere şi de asocia- - 

ţiune, otelindu-i în acelaș timp şi caracterul, neatârnarea materială fiind 

condiţiuneă neapărată a neatârnărei morale, iar întrebarea după lucrători 

va cresce si salariul se va. urca, mulţumită mulţimei de Îabrici ce se 

1) B 1 Nietzsche (Jenseits von Gut und Băse. Vorspieleiner Plhilo- - 

sophie Bo, Boso) crede că ei netrebnicia. minorităţi! e legea naturală a ci 

lisaţiunil, lucru pentru care €l şi propovăduesce următorea evanpelie pesimistă : - “i ir 

fără milă şi îndurare, natura mal aristocratică de .cât feudalismul și castele; agu ând 

numa! pe cel îndrăsneţi, probitatea, de şi lăudată, degerână de îrig (probitas laud atur.. 

et algei), cei slabi osândiţi fiind să piară în lupta. pentru existență ca muş ele pe 

pereți. Nu cruța pe alţii, căci pe tine nu te cruţă nimeni, fil ca. esar orgi , P care 

nu Va speriat nicr o crimă, destul numai să ajungi la scop Pregătiţi scen 

ast-fel de 6men! genial ! Gătiţi-le calea, drepte faceţi cărările Pat noi căit 

2) Henry George, Fortschrift: und Armuutl, traducerea lul iso 10 e; II 

passini, pag. 43 şi 483—501 şi Schuiz oder Freihandel, traducerea u pol, pate 

156 urm, ! . -
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vor înființa, şi lucrătorii își vor putea alege liber persâna, pentru care voesc să lucreze, şi tocmela de muncă nu va mai îio ficlio juris 1), Ori-cum însă şi ori cât ar.fi -de adevărat: că minele şi tâte indu- 'Striile private inflorese sub scutul privilegiurilor vamale, experienţa totuşi dovedesce. că industria 'ast-lel cocolită se face cu timpul tot mai lacomă și produce mai mult de cât pâte să vindă, iar urmând tot așa înainte, " isbuenesc în cele din. urmă crisele cele cumplite, îabricele se închid, lucrătorii rămân pe drumuri, lucru pentru care producătorii fac carteluri ca să câștige pentru produsele lor prețuri de monopol, iar lucrătorii caută, de altă parte, prin greve, să zădărnicâscă câștigul fabricanţilor, şi se nasce ast-iel un bellum omnium erga omnes. Teoria lui Carey, temeinică de altminteri, are prin urmare nevoe „-de o interpretare. O şeâla nouă (socialismul de stat saii de catedră) Și „umple golul lăsat de economistul american. Statul după acestă” şedlă nu are numai rolul unui sergent: de n6pte (Nachtwăchterdienst des States), ci ținut e să -inlăture tte piedicele împotrivitâre unei desvoltări eco- nomice sănăt6se, să apere. adică pe lucrători de urmăririle criselor industriale prin * socialisarea minelor şi a celor:Palte întreprinderi, să reguleze apoi asigurarea silită a lucrătorilor, să mustruluescă în fine Şi pe producătorii cartelaţi, ameninţându-i că le va retrage ocrotirea vamală. „Care dar'e,. după şcOla de mai sus, răspunsul de dat la întrebarea n6stră-: Monopol al: statului sati inițiativă” privată ? Pe o treptă j6să de desvoltare economică, învaţă Adolph Wagner, representantul 'de căpe- tenie al socialismului de catedră, statul Singur are chemarea firescă să lucreze minele, iar îndată ce se întinde negoţul lumei,- particularii încep să lucreze. mai bine minele de cât Statul, ei. având mai mult spirit nâgus- loresc de cât funcţionarii Siatului, cu t6te că în privinţa sărei şi a căr- bunilor se cuvine, adaogă el, Și în viitor precăderea monopolului statului, care nu se dedă la o speculaţiune sălbatecă cu parlicularii și  socie- tâţile anonime2). * , -: | o | Teoria acesta, ca ori-ce teorie „economică, întâmpină însă unii, nu se pote aplica la noi de cât mulatis mulandis, împrejurările nostre eco-. nomice fiind esenţial deosebite de acele ale statelor occidentale, în acest. înţeles în adevăr că, unde în Germania capitalurile prisosese şi spiritul de intreprindere și de asociaţiune a atins un grad înalt, la noi din contră. inițiativa privată e oiticâsă și spiritul de întreprindere puţin desvoltat, de unde ar urma că, aflându-ne. dinaintea alternativei: Sai inițiativa statului Sau iniţiativa capitaliștilor streini, am trebui să dăm precăderea statului. De aceia. și lămuresce d-] inginer de -mine în raportul 's&ă către 

pas Pă îr”p9, Bis Grunălagen der. Social-wissensetaf, traducerea lui Adler, IL 
„0 2) Ad. Wagner, Finanewissenschaft, edit. 2, î. 1, S$ 212 şi 215, pag. 483—485 ÎL pa 490 — 491. “ Calea n6siră. ferată a cedat nisce mine de cărbuni  mizisterului inele acestea şi altele; netrebnice în mâna statului, vor produce cu prisosință, aşa nostru i pdacă Je Yom conceda une! societăţi cu acţiuni. Ce să dicem acum de petroleul lăți supraie cu (art. 65) hotărăsce: «Petroleul rămâne la libera disposiţiune a proprie: ţ prafeţel>. Nu se schimbă prin urmare în acâstă privinţă nicl cu o iotă dreptul actual. Expunerea de motive dice cu. idte astea că tocmal starea -nemulţum.tre în cara se găsesc: astă-di fabricele nostre de petrol, reclamă cu tot dinadinsul să facem neinlârqiat o lege asupra minelor, care să îndrepte răul, Fistula dulce canit!
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minister: «Cred că reese îndestul, d-le ministru, că rolul statului românesc: 

în cestiunea minelor e nu numai acela al celor-l'alte state, dar mai cu 

semă trebue să îacă şi să provâce, provisoriii pâte, ceea ce particularii 

noștri şi capitalurile străine nu îndrăsnesc». Proectul însă nu împărtășesce - 

chipul acesta de a vedea. Nu mă întrebaţi care 'mi este părerea asupra . 

acestei cestiuni. Je ne propose rien, j'expose: 

II: | 

Asigurarea silită a, lucrătorilor, N e , 

- D-l Dim. C. Popescu, stimatul mei amic, care a crequt că încercările . 

iăcute pentru lucrarea faimâselor mine: de lu Baia-de-Aramă. vor duce la - 

un bun sfirşit, a scris în Dreptul, 1851, N-rele 38 şi 40, un articol 

forte interesant asupra minelor, în care a atins cestiunea n6stră.şi a dis 

că legiuitorul n6stru trebue să contribue, prin ajutâre ori. prin scutiri de 

taxe, la înfiinţarea de case de prevedere şi ajulor mutual pentru lucrători, 

ceea-ce, adaogă d-sa, s'a şi făcut in Belgia, unde asemenea case înfloresc 

sub patronagiul guvernului, şi aprâpe toţi lucrătorii de mine fac parte 

dintr'ânsele” ca membri. ce 

Proectul de lege al minelor, cu care ne-ocupăm acum, înţelege însă 

lucrul cu totul alt-îel şi consfinţesce sistemul german de asigurare silită, 

care e cu desâvirşire deosebit de asigurarea liberă în fiinţă . în Belgia. 

Ne. vom opri niţel la acest din urmă sistem, ca să ințelegem şi pătrundem 

mai bine deosebirea ce "1: desparte de cel dintâi. Insuși Schiifle, repre- 

sentantul de căpetenie ai sistemului de asigurare siliță, recunsce că 

tovărășiile îranceze de. asigurare mutuală, cu t6te că lucrătorii nu sunt” 

obligaţi să facă parte din aceste tovărăşii, au dat râde bune. - j - 

Iată articolele 7, $, 9, 14 şi 15 ale legii îranceze din 11—15 lulie 

1868, regulătâre a caselor de asigurare în cas de mârte sau de accidente, 

resultând din lucrări agricole saă industriale. Art. $ : «Les assurances en 

cas d'aceidents ont lieu par annce. L'assure verse, a son choix et pour 

chaque annâa, huit îrancs,. cinq francs, ou trois îranes>. Art, 9: «Les 

ressources de la caisse en cas d'accidents se composent: 1) du montant 

des cotisalions versâes par les ouvriers; 2) d'une subvention de VEtat a 

inscrire dans le budget et qui, pour la premicre annce,. est Îixeu â un 

million ; 3) des dons et legs îaits â la caisse» (veqi şi L. Ir. din 13 

Aug. 1877)... a E oil Dtost aa6 de d 
Mai departe. Art. 14: «Nul ne peut s'assurer sil n'est âge de douze 

anis au moins». Art. 15 : «Les administrations publiques, les lablissements 

industriels, les: compagnies de chemins “de îer, -les soci6les de secours 

mutuels autorisees peuvent assurer collectivement leurs ouvriers Ou leurs 

membres par. listes nominatives, comme il a 6t6 dit ă Part. 7>. Art. 7: | 

«Cete liste îndiquera le nom et lâge de tous les membres, pour assurer: 

une somme fixe qui ne pourra exc&der mille îrancs. Ces assurances seront 

iaites pour une annâe seulement et d'âprăs 'des tariis, etc. Files. pourront | 

se cumuler avec les assurances individuelles>..  . , , 

Sistemul legii franceze e, cum vedem, ocrotitor pentru lucrători fără, 

ale atinge libertatea, nu “i obligă adică să facă parle din tovărăşiile de
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asigurare mutuală, "i .înduplecă numai prin subvenţiuni și ajutâre să rea- liseze de bună voe: asigurarea lor. colectivă, și împacă ast-fel ordinea Și libertatea.. Proectul nostru de lege al minelor hotărăsce din contră, și p6te cu drept cuvânt, în conglăsuire cu- legea austriacă asupra minelor din 23 Mai 1854 (Ş 211) şi cu legea prusiană din 1865 ($ 163), ceă lucrătorii. de mine sunt obligați să -cotizeze pentru a înființa case de ajutor» (art 107). 
- Care din aceste două sisteme merită precăderea ? Invăţații sunt i6rte desbinaţi asupra acestei „cestiuni. Unii în adevăr nu vor să știe de amestecul statului şi osândesc prin urmare asigurarea silită a lucrătorilor, iar alţii recunose. necesitatea silei sociale și laudă deci mărginirea _înţe- lâptă a libertăţii. Zzerbert Spencer, care numără printre cei dintâi, biciu- esce sistemul de asigurare silită a lucrătorilor. cari reclamă, dice el, un noi stai major. de Juncționari publici şi sapă ast-fel temeiurile liber- tiţilor publice»), o e e e ÎN Este adevărat, întâmpină -însă alții, că o drâie de funcţionari publici ne ameninţă neincetat neatârnarea Și libertatea, dar, adaogă ei, 16lă cul tura n6stră atârnă de la-existenţa acestor Îuncţionari, şi dar, fiind dat că nu vrem 'să sburăm în aer civilisaţiunea, nu trebue să cârtim în i statului și” să căutăm numai să controlăm serios tote „actele birocraţiei 2), și acâsta cu atât mai mult la noi, sciut fiind-că noi mai cu am putea, să isbutim să conlucrăm îără pericoi cu capitaliștii şi lucrătorii străini. | o Adolph -1Vagner învaţă în adevăr că însuşi” interesul Zucrălorilor reclamă păstrarea și întinderea chiar a minelor. statului 3) iar Schă/fle *) adaogă că asigurarea silită a lucrătorilor e o bine-tacere maj * mare de cât asigurarea liberă, întâi pentru că, sub sistemul libertăţii, mulţi lucră- tori, mai ales tineri (v. şi art. 109 it. a al proect.),- rămân neasigurați, ȘI apoi pentru că colisaţiunea, în cas de asigurare silită, pote să fie mai mică, numerul lucrătorilor cotisatori fiind f6rte mare și ei organsiaţi fiind in tovărăşii corporative. Aa | | - Expunerea de motive a proectului de lege al minelor ne întăţişeză - ideea acesta ast-iel: «Casurile în care S'ar servi, fie ajutâre pe viaţă, [ie pensiuni după morte, sunt tâte prev&dute prin lege,. şi calculele îacute ne probeză că; de îndată ce facem apel la un număr mare de participanţi, Ceea-ce pare utopie la prima vedere, e o bine-tacere reală și practică, menită a impăca pe lucrători Cu s6ria lor, a le da încredere în resul- tatele muncei și a preîntâmpina asi-iel acele agitaţiuni cari. descurajeză activitatea industrială și nu fac . de-câţ se imbărbăteze pe cei utopiști, „ Cări cred că societatea modernă nu are, în organisarea ei actuală, destule „mijl6ce pentru a împăca -cu s6rta lor. pe cei avuţi și pe cei sărac. 
z ÎN Spencer, Irindividu contre VEtat, traducerea luY Gerschel, pag. 19. Allgemeine oder ineoreriaui eeelisclafi Fă iraducerea lut Biehhoft şi Kautsky, JPagiter, Corper B 4 Tico Ge olksmirt ischafislelre, |, p. 258 urm. Schăffle, Soc. Geist des pi poseiler 2diagen der. National-Qeconomie , edit. 19. $ 84. Îheriug, . Fist dies rămischen Rechtes, II, $ 34 şi Ziveck în Recht,-I, pag. 305 “urm. Ahrens, Curs de droit nature, edit. 6, |, « i , . „5 42 şi II Ş 107. Zrendelenbur Naturrecht, $ 165, 3) Ad. Wagner. Finanznvissenchaft, I, Ş 215, lit. d. ” di 

, 4) Schâi/fle; Der tor borative ZIiilfs]; e i i Gl şi Gesanuelre Aufsătze; 2 pag. 105 ulei 2S5entzivang, passirm, p. 29, 31, 4 Mg 0 | 

.



„minimum de existenţă. * 

„de invaliditate durabilă. 

, N — 

DOVE CUVINTE ASUPRA PROECTULUI DE LEGE AL MINELOR. 349 - 

Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ! Schii/(le însă, 
“ marele economist german şi fost ministru austriac, care a. propagat mai 
mult de cât ori-care altul sistemul de asigurare silită, recunâsce ritos că 
asigurarea silită: nu are darul'să desființeze sărăcia, căci, mărturisesce: 
el, salariul acoperă une-ori (în cele mai multe casuri, în cas de crisă),, 
abia un minimum de existenţă a lucrătorului, care n'are ast-iel de unde 
să” plălâscă cotisuţiunea ce'l privesce, pierde deci dreptul săi de asigurare. . 

"şi cade în sarcina comunei, - i o 
De aceea și. hotăresce art. 130 proj., No. 2: «Membrul care pără- 

sesce- serviciul, însă, pentru motive independente de voinţa lui, ca: încetarea 
de lucrări, licenţiare, chemarea la serviciul militar, ete. şi care în urmă, _ 
reintră în servicii, nu pierde -pentru exercitarea dreptului la -pensie, 
peneliciul cotisaţiunilor sale anteridre și anii acelor participări se ţin în: 

- s6mă la calcularea pensiunii», Parigoria acesta însă e desertă, ilusorie, 
lunatecă, utunci când, crisa fiind stăruitâre, salariul ajunge abia la un 

2 

Expunerea de motive de mai sus urmeză apoi a dice: «Casa generală 

conlucrarea tutulor 'industriilor miniere din ţară, represintate atât prin 
lucrători cât şi prin patronii lor. O asemenea casă generală însă „nu e 
posibilă de cât administrală de 'către stat, în mâinile căruia s'ar cen- 
lralisa cotisațiunile». S.hii/(le totuşi cobesce-a răii și lice, că asigurarea 

silită cuprinde în sine: pericolul unei centralisări despolice, casa generală 
fiind administrată de stat, în mâna căruia se întrunesc (6le' cotisaţiunile. 

Art. 118 spoi al proj., la care trecem acum, prevede existenţa-în 
“Dudgetul caselor de ajotor de fonduri disponibile, adică de excedente şi 

prisosuri, și orânduesce. vărsarea lor la casa generală, de. pensii, nicăeri. . 

însă în proect „nu -se presupune putinţa încetării ds plăţi a unei case de 

„de pensiuni ar rămânea o utopie pericul6să dacă nu sar forma prin 

ajutor, ca şi când lucrul acesta nu sar putea intâmpla sub regimul asigurării 

silite, iar Schâi/fle are în vedere şi o. asemenea eventualitate,” și lămu- 

resce că casele cele solvabile vor acoperi atunci “deficitul. 4 a 

Un alt punct. N'aii nici un interes lucrătorii din localitate să preîn- 

tâmpine simulaţiunile. amienințătâre pentru casele de pensie, aceste de pe 

urmă alimentându-se. cu cotisaţiunile lucrătorilor din tâtă ţara, etc. In 

interesul. preîntâmpinării simulaţiunii, 'e prin urmare neapărat să interesăm 

în causă şi pe lucrătorii cari iac cotisaţiuni -în localitate, îndatorind pe 

casele de ajutor locale să porte cheltuelile un „timp Gre-care, și în cas 

Art, 110 lit, c., hotărăsce prin urmare: «In cas de răniri prin acci- 
dente, casele de ajutor. nu vor. acorda lucrătorilor invalidi sumele de la 

a) şi b).de cât pe timp de tre: septămâni.. După acest termen, invalicii 

vor. beneficia de ajutorele acordate de casa pensiunilor, rămânând in 

sarcina caselor. de ajutor numai căutările medicale prevădute mai sus şi 

pe timp de 10 luni». Shi//le din contră cere să se impună pentru acest 

slizşit caselor de ajutor cheltuelile pentru cez dintâi and. Ş 

Ne întâreem acum la art. 107 proj., care ligiuesce: <Lucrătorii per- 

manenţi, |ără deosebire de naţionalitate, cari vor îi întrebuințaţi în 

mine, cariere şi în stabilimenfele ori fabricele legate, de aceste industrii, 

sunt: obligaţi să cotiseze pentru a înfiinţa case de ajutor». Art. 121 apoi
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adaogă: «Se constitue o casă generală de pensiuni a luluror lucrălo- 
ilor». Nasce însă intrebarea: Ati drept la pensiuni lucrătorii streini, întoemai ca cei naţionali, și atunci când vor să primâscă "pensiunea, in strânâtate? Schi/fle: se impotrivesce la acâsta, iar proectul-nu face nici “o deosebire în acâstă privinţă. . , , i Mergem mai departe. Art. 118 proj. dispune că fondul casei de pen- Siune .nu pote îi urmărit, nici cedat. Mai lămurit, pensiunea lucrătorilor nu pote îi urmărită, nici cedată. Urmeză. de'aci că dreptul la cele-l'alte „ajutore-se pâte urmări şi ceda? Legea prusiană ($ 173) scutesce şi cele- „ Pale ajutâre, Koch. insă întâmpină că cele-lalte ajutâre nu trebue să fie „scutite de urmărire, casele de ajut6re (Krankenkassen) nealcătuind per- sone juridice. Chipul acesta de a vedea pote să îie f6rte juridic, dar nu e echitabil. ::. Ce Ă | | 

Incă un. cuvânt. In Belgia, pe lângă consiliul de mine (administra- “iunea centrală), mai exista -o administraţiune: provincială de mine și o alta „ comunală (v. și leg. prusiană, Ş$ 187 urm.). Nimic insă din t6te acestea în proeectul nostru. Art. 114 proj. spune în adevăr că încasările cotisaţiunilor ' se lac ca şi contribuțiunile directe, udică prin casieri şi: perceptori, și prin urmare nu: prin mijlocirea administrațiunilor de mine, iar art. 1l5 „hotărăsce' că, la 'cas de: contravenţiune din partea patronului, ministerul domeniilor ”] va Supune la amendă, aceea ce se intăţiş&ză ca o centralisare . „€Xagerată şi presupune existenţa unui ministru totu oculeus, . . „„. Observăm în cele_din urmă că, afară de lucrătorii de mine, pe care 
„nui avem înca, ar.merita o asigurare în cas de accidente, etc, și lucrt- torii de la cele-lalte fabrici, de la calea ferată, ete. Lucrul acesta va i „.de Sigur o cura posterior a guvernului, dar trebue “să. ne dăm sema da „Pe acum despre acâsta, Schiilfle pune un cuvânt Si pentru asigurarea sită: a lucrătorilor agricoli, întru cât aă sulerit o rănire, etc, prin intre- buinţarea unei. mașini. agricole. . - a - Lu 

- i _ N IV,. A a ” - 

Cartelul propriețarilor de mine. - | 
« Proprietarii. de mine învecinate, hotărăsce art. 57 aj proectului, ai dreptul, Cu autorisaţiunea administraţiunii miniere. în urma raportului inginerului respectiv, să formeze asociaţiuni în scopul de a execula și întreține cu cheltuelă. comune: puțuri, galerii şi, în general, (dle lucrărale: utale exploatării lors. N | | , “Un regulament de administraţiune publică va stabili organisarea ŞI modul de funcţionare a societăţilor, asociaţiunilor și sindicatelor de Mine» (compar. $ 41 prusian). | ” Ait-lel în Prusia. Asociaţiunile dintre proprietarii de mine în scopul de a evecula cu cheltueli-comune tâte lucrările iolosit6re exploatării lvr, nu suni supuse după legea .prusiană nici unei formalităţi, dacă .fie-care tă [esf al vetaviă asociati "ŞI păstreză „de alimânteră exploatarea sa exclusiva a Semenca asociațiuni sunt și trebue să fie în adevăr tr6ba 

A păriilor interesate, destul numai să se respecte-planul de



| 
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“ exploatare. Inţelege totuşi -proectul că proprietarii de mine n'a voe să 

"se asocieze pentru alte scopuri ?. - îi 
«Asociaţiunilor mai multor exploataţiuni, răspunde. expunerea -de 

motive, le lăsâm libertatea de acțiune cez mai largă, reservând. admi- 

nistraţiunii miniere numai facultatea -de a le împiedica în casurile în care 

ele sar putea transforma în monopoluri deghisale». Constinţesce, aşa 

fiind, proectul, îără sâ'şi dea. bine s6ma de lucrul acesta (încâlecai pe o 

şea şi vă spusei aşa), dreptul proprietarilor de mine de a consolida 

„exploatările lor deosebite într'o singură exploatare şi de u crea ust-lel 

pentru exploatarea consolidată un perimetru -de exploatare, trecând peste 

maximul legal, ete, cr: a - 

Principiile nu se împotrivese la.o asemenea “consolidare. Consolidarea 

mai multor mine 'în înțelesul de -mai sus nu 'e anume. prevădută și. 

regulată de legea: îranceză din 21 Aprihe 1810, dar jurisprudenţa iranceză 

-% recun6sce totuşi t6tă'tăria legală, destul, numai să nu mârgineseă liber- 

tatea concurenţei, în care cas ar fi intemeiata pe o causă neiertată şi deci 

nulă, lucru pentru care legea prusiană şi. cere autorisarea adiministraţiunii. 

* de mine, consolidarea neputând să' atârne, cum Jămuresce - Koch, numui 

de lu voinţa părţilor interesate, ci trebuind să fie.din contră oprită când 

ar putea. împiedica 'o concurenţă lolositore. ...- DD a 

Am. is mai sus că leoria franceză înţelege: lucrul aşa :: Laurent se 

rostesce în adevăr 'în acestă: privinţă ast-fel: -«Cest parce que les 

" <onvenlions portent atteinte ă-la liberte de Pindustrie et du commerce 

que les tribunăux les declarent. illicites.. Si' done les conventions ne: 

" concernent que les int&râts parliculiers' des parlies contractantes, il n'y 

a pas lieu: de les annuller.. Quand peut-on dire que Vinterât. general est - 

16s6?-Quand peut-on dire, qu'il y.a coalition dans le but de: ercer un 

monopole au dâtriment! du public?. Tout: dâpend de Vapprâzialion des 

juges du fait» 5). m DRE 

“ “Tribunalele “însă, aşa cred unii: economiști, dică le permitem să 

desputernivâscă - cartelurile contrare libertăţi , industriale, plivind ast-fel 

neghinele, smulg din nenorocire și grâul, împreună cu densele. De bună 

temă, dic ei, curtelurile, cari țințesc la mârginirea unei concurenţe.nechib- 

zuite, sunt. arma cea mai puternică în contra anarchiei şi deci, aşa find, 

caută să le.imbrăcâm, de lege ferenda, cu drepturi corporative in contra 

„tovarășilor, pe cari tribunalele” să 'nu'i -pâtă scuti de amenda slipulată în 

contra călcatorului toecmelei învoită între dânşii. LL . | 

“Carfelurile, în adevăr, dice „Lujo Brentano, împlinesc urarea socia- 

liştilor: organisarea cu :plan şi sistem a producțiuni, tără-însă a r&s- 

turna starea economică de asta-di, fârâ adică a înlătura produ: iunea pe 

sema producătorului şi concurenţa cea sânăt6s3, care mâresce câştigul 

nu prin preţuri,monopolisâtore, ci prin îmbunâtaţiri technice şi economice, 

roit civil | is, X în les Demo- 
i voit civil franţais, XVI No, 142. V. tot în acest înțeles . 

romb, rea Proteste XXI, No. 378. Iarombiăre, Des obligations, |, 

“ “asupra art. 1133-N0, 21. Aubry et Râu Cours de droit civil francais, edit. 4, lom.- 

= 29: : : i i ia. Dreptul, 1894, No. 
-1Y, Quest, 345, pag 323, text şi nota 1'. V. şi Grigore Maniu. reDitt, p N 

75, Cosi penal francez (art. 419) şi belgian (art 3.1), pedepsesc infracțiunile privitâre 

la industrie, ete, Vechia lege romană supunea de asemenea la o pedepsă pena 

- dardanariatul. V.- Rein Das, Criminalrechi der Romer, pag. 829 830.
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concurență, care se deosibesce -cu desăvirșire de concurenţa cea sălbatică cu urmările - ei -vătămătore:; scăderea preţului, bancrută, deprecierea. capitalului, .gonirea şi f6metea lucrătorilor, i „+ Merită, se adaogă, cartelurile o ocrotire deosebită și dintr'un alt „punct -de vedere, adică în acest înțeles că inlesnesc producătorilor naţionali, cari, ajutaţi cum sunt prin taxele vamale. urcate, vind în străinătate pro- dusele naţionale cu preţuri i6rie scădute, le inlesnesc,-dicem, să nimicescă ast-lel producţiunea Sirăiniă, să câștige târgul străin .pentru industria naţională, să urce salariul -lucrătorilor şi să înlăture prin urmare, armata de reservă a lucrătorilor. fără lucru (Reservearmee der Arbeitslosen), de care vorbesce Mara, armată amenințătâre de ori-ce bună orânduială,. în dauna producătorilor Șt a consumatorilor. a „Organisarea cartelurilor e însoţită totuși, se recun6sce, şi de mari * pericole, întâiu. pentru că -producălorii cartelaţi ar putea întrebuința monopolul“ lor pentru împovărarea publicului. din ţară cu preţuri din cale “alară urcate, pericol însă care s'ar putea preîntâmpina, se dice, prin o reducere a taxelor vamale, -si 'al doilea pentru că producătorii coalisaţi Sar putea ințelege să gonâscă pe lucrătorii lăcători de greve, aceea ce” ar mări armata de reservă a lucrătorilor fără lucru, un r&ă însă, care . Sar putea stârpi, se crede, prin o bură legiuire regulătăre . a -ocrotirei lucrătorilor, adică prin înfiinţarea de camere arbitrale compuse din lucrători şi producători n, . e Sa a Alt-îel Schăfile: Statistica” dovedesce, întâmpină el, -netemeinicia părerei de mai sus, care ne infăţişâză cartelurile ca organisaţiuni lăcălâre de minuni şi împăciuitâre a tuturor intereselor sociale. Cartelurile, expe- „Tiența o dovedeste, ai din contra, învaţă Schâflls, obicinuit de scop, nu “interesul publicului, ci câștigul cel mai urcaţ pe pielea mulţimei, nu regu- larea cuantului producțiunii, ci urcarea preţului în dauna consumatorilor, nu urcarea salariului, ci schingiuirea proletarilor, pe cari. camerile arbi- trale puţin “i-ar putea ajuta 2), - e | Nu s'a descoperit încă, după cum vedem, iarba tămăduitâre a tuturor relelor sociale și singura n6stră scăpare nu este.și nu pâte să fie prin urmare de cât obiceiul nostru de a ne ajuta singuri, și hotărârea nâstră, dacă suntem ăvuţi, de a rescump&ra prerogativele, de' care ne bucură, prin jertie mari din. punga rostră şi nu din budgetul statului, vădit lucru fiind că numai așa ne putem feri de ghiarele statului gata să ne înăbu-  Sescă (6te libertaţile, o eventualitate, în contra .căreia se împotrivesce însuși Ad. IVagner, marele apostol al socialismului de stat, recunos- - capu tatea 'Sel/governementului, a descentralisărei, a liberei aso- 

N 
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V, si 1) Ltjo Brentano, Uber die Ursachen der heutigen sociales Notl, pag. 23 urm. . şi Kleiuarichter, Die Kartelle app. Schdffle, Gesanumelte Aufscitze, p. 150. urm. - 2! Schăffle, Gesammelte Aufstitze, pag. 130 urm. Compar., Jolu Stuart Mill, 
Tolitisehe economie, tracucerea, lui Soetbeer, [ll $ 6 și 7, 5 

- 2) dd. Wagner, Lehrbuch den polit; nomi 1, edit. 

2, $ 1că Dat. oa; en politischen Oeconomie, I. Grundlegund, 

a
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|Coloniele de lucrători străini, 

„ Proeetul de lege al minelor care, cu tâte cusururile sale; a-cercetat . 
vânturile și marea şi a făcut linisce mare, obligă pe lucrătorii de 'mine. 

" români sau streini, să colizeze ca să înfiinţeze case de ajutor şi de pen- 
siuni, iar expunerea de motive îndreptățesce acâstă disposiţiune, dicând - 
că: cindată ce facem apel la un numer mare de participanți, ceea ce: - 
pare utopie la prima vedere, e o.-bine-facere reală 'și practică», aceea ce 
ne Îace să vedem că,. după 'intenţiunea prosctului, o masă mare de lucră- 
tori străini va trebui să vie în ţară, ca să ne lucreze minele n6stre,. 

Este ac6sta, întrebăm, contrar art. 3 din  Constituţiunea n6stră,: 
care hotărăsce: « Zeritoriul României nu se pole. colonisa cu popula- 
țiună de ginta str&ină 2». Ce se înțelege în art, 3 cit.;prin cuvântul 
«colonisare» ?' Opresce acest articol numai colonisarea agricolă sai şi 
colonisarea industrială ? Osândesce el numai colonisarea- făcută cu jertie 
bănesci din partea statului sait şi colonisarea pe care o aduce cu sine 
indirect ori-ce ocrotire a industriei naţionale ? Ce su dis în acestă pri-.. 
vință în Adunarea constituitore (electivă) din 18662. o 

Art. 3 din Constituţiune se datoresce, precum ştim, unui amenda- 
ment propus: de un membru al Adunărei elective, iar. cu prilejul discu- 
tărei acestui amendament, un. orator a spus că «numai venirea cu gră- 
mada în țară a unui mare numer de străină, aduși de guvern cu un 
contract care le îace o posiţiune deosebită dea românilor, se pote numi 
colonisare>, pe când un alt orator. 'şi-a. dat socotinţa în înţelesul că 
«împroprietărirea slreinilor nu are a face cu colonisarea, căci sar - 
pulea face colonişti în țară fără, să cumpere proprietăţi». . 

_Răsare şi mai bine ideea art. 3 cit. din cuventarea d-lui ministru . 
de linanţe : «Înţeleg, a dis d-sa, grija acelora cari nu voesc să se facă -. 
un slal în statul: român ;. înţeleg ca o naţiune ca a n6stră care de 
curând “şi-a dobândit neatârnarea și care pote încă ar îi amenințată, să 
se îngrijescă de propăşirea. națiunii germane şi a nu primi ase- 
menea colonii. Însă, d-lor, sentimentul acesta este adânc şi tare la _ro- 
mâni. Cu i6te acestea, d-lor, dacă onorabila Adunare crede că un articol 

pus în Constituţiune ar da mai multă granţie, atunci maveţi de cât. să'l. 

treceţi acolo»). - Sa _ „ 
” Temerea de o colonisare germană a. dat ast-lel nascere art. 3 cit.. 

O asemenea colonisare este pâte visul de „aur al 6menilor de stat și: 

economisci germani. Roscher pune în 'adevăr .un cuvent pentru 0 <emi- 

graţiune colonisătdre_ în părţile -măn6se dar puţin populate din Ungaria, 

în provinciele polone din Austria, şi pote chiar, cum doria List, în unele 

părți din vechia împerăție turcescă»: Rodberlus vede deja în vis pe 
soldaţii germani şi - regimentele de lucrători germani plimbându-se pe . 

malurile lui -Bosphorus. Lassalle în fine proorocesce că revoluţiunea ger- 

mană va îi moştenitâre presumtivă a cestiunii orientale 2). - 

  

"1) Monitorul oficial No. 134 din 3 Iulie 1866, pag: 600 şi No. 135 din 4lulie 

1806, pag. 602. _ a . i , , , 

RI 5, VW. Roscher, Grundlagen der. National: Deconomie, edit. 19, I, $ 260 

text şi noa 6... : | - | 

. 9 
AL. Degr6, vol. IV, 23
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„Alte timpuri, aşa dar, alte nevoi. Unde, în adevăr astă-di, popula- " țiunea n6stră s'ar-putea întrei în curând, dar n'ar. rămânea pâte, cu timpul nici urmă. de t6tă tradiţiunea n6stră. națională (Nec locus, ubi Troja), în trecutul “nostru, din "contră, cum lămuresce d-l C G. Dissescu. «sate întregi de Români părăseati tara, lăsând localităţile pustii și. pământul “nelucrat “din lipsa- de brațe, lucru pentru: care Domnii şi câte o dată : chiar Adunările, cum S'a întâmplat la finele secolului. trecut, edictaii dis- -posiţiuni ca să încurajeze nu' numai reintârcerea celor plecaţi, dar și întemeiarea de colonii streine (slobozii)».. Pa , D-l. 0. G. Dissescu tâlmăcesce, aşa fiind, art. 3 din Constituţiune „ast-lel: «Faţă cu tendinţa colonisătâre a statelor germine în spre noi, Constituţiunea, considerând că. ceea ce e un bine pentru America, ar fi „un pericol naţional . pentru România, a dispus: că nu se pot aduce coloniști :de ginte străină, prin urmare nici de ginte latină; Ce se întâmplă însă în Casul unei colonisări anti-constituţionale ? Unde e sancţiunea art. 3? . Ministerul, răspundem, e în drept să vegheze la paza art. 3 cit. şi să procâdă la expulsiune în cas .de violare. a; Constituţiunii 1). - - - “Învață prin urmare stimatul profesor de la Facultatea de drept din .Bucuresci . limpede și lămurit că aceea ce e un bine pentru Statele- “Unite americane, adică colonisarea ca urmare indirectă a ocrotire înduslriei,; ar îi un pericol naţional pentru România, va să dică, înţelege că art. 3: cit. opresce ori-ce îmigrațivne colonisăldre sireină, fără deo- sebire de este organisată de Slat, sau de este numai o cer:asequență a “ocrotirei. industriei naţionale, fară deosebire apoi se dă voe coloniştilor să cumpere proprietăţi rurale sati li se îngădue numai să lucreze în fabricele din țară, în acest înţeles că dacă străinii încep a îi periculoși pentru .noi, guvernul 'să'i isgonsscă, i = „. Un vechiă economist francez și scrie în adevăr cam în înţelesul teoriei de mai sus: <Liimmigtation est toujours inutile et mâme 'nuisible, d moîns. gwelle ne soit celle de quelques hommes' qui apporlent des lumidres nouvelles. Mais alors. ces sont leurs cânnaissances et non pas „leurs personnes qui sont precieuses, et ces hommes lă ne sont jamais bien „. Dombreux.' On peul sans înjustice defendre binmigralion; et c'est pr6- cisement ă quoi les gouvernenients: n'ont jamais pens. Il est vrai quil se sont encore plus rarement avis6es de donner beaucoup de motiis pour la dâsirer». e pa aa îi SR 
Joseph Garnier, căruia % datorim citațiunea de mai sus, proporă- duesce, ce e drept, contrariul, „proclamă adică, împreună: cu Malthus, libertatea imigraţiunii, dar el recunâsce în acelaș timp că, oprirea imigra- țiunii” are pentru dânsa mai bune argumente de cât oprirea importaţiunii de măriuri străine. «Lorsque, dice el în adevăr, la. populace de Paris demandait en 1848, le depart des ouvriers  6trangers, elle €tait barbare, mais logique; et le parti proteclionniste eut quelque -peine & expliquer 

ÎI ie . ” . : , „ 1) C. 6. Dissescu, Curs de di ic român | „ 917—3 . „însă şi articolul meă din Dreptul, 1888, Nope, Publie din Rea ou: aVirigilce staret adapa goPIrA Ant lt Sit, în timp d pater e-o îsăsră arr a Chinezilor în Statele-Uniteu (e oge cel mult. o oprite. a imigraţiunil viitore, ca ace
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-comment ceux qui repoussaient la concurrence des bras avaient moins 
"de raison que ceux qui repoussaient la concurrence. des produits alimen- 

taires el autres» 1). . -. „ - — 
Cave insă, pe care noi îl urmăm în practica n6stră economică, 

-deosibesce colonisarea liberă şi spontaneă născută din ocrotirea industriei, 
-colonisare pe care el o apără cu multă- căldură şi vervă (ceea ce e un 
bine pentru America, întâmpină însă .d-l 0. G. Dissescu, ar îi un mare 

“pericol naţional pentru România), de colonisarea organisată de stat (inles- 
nirea imigraţiunii irlandeze în Statele-Unite americane a costat 8.393 000 
livre sterlingi), pe care el o înfierâză ca fiind un mare blestem economic 2). 

” -Ori-cum însă şi ori-care-ar fi părerea n6stră asupra teimeiniciei 
“leoriei de mai sus stăruilore a dice că şi colonisarea industriala în 
înțelesul de mai sus e contrară. art... 3 din  Conslituţiune. dacă îa 

„ proporțiuni mal mari, caută în tot casul să nu ne ingrijim de anarclua 
care ar putea să năvălescă în ţară împreună cu masele de lucrători străini, 
știut fiind că, după sistemul proectului, cotisaţiunile lucrătorilor se intru- 
nesc în mâinele statului şi că se lipsesce de dreptul săi la pensie lucrătorul 
„care-silesce pe: un alt lucrător. să participe la. o grevă sai împiedică 
lucrul acelora cari nu vor 'să se asocieze la grevă (art. 130 proj.). 

„Ne va ameninţa ast-lel o mare centralisare despotică? Nu îace 
nimic, răspund unii, destul numai“să ajungem la acest resultat cu ajutorul 

maselor şi făcându-le curte în îelul lui ' Nietzsche, care scrie: .«Masele” 

merită o deosebită luare aminte dintr'un întreit punct de vedere, întâiă 
ca turme de oi urmând pe 6menii cei mari, apoi ca împotrivitâre celor 

mari şi în line ca uneltele în mâinele celor. mari, încolo însă să le îa 

dracul şi statistica (Im Uebrigen hole sie der, Teulel und die Statistik), - 

-(Dreplul, 1895)... . a a   

  

: i) ” N E . ” _190 

: : er. Du principe de population, pag. 188—190. 

IN 2 Il darie G luindlabigen lie. Socialsissenschaft, traducerea lut 

„Card Adler, IUL, pag. 439 urm. şi 443 urm. - :  - - | -



“Proectul pentru înfiinţarea unui consiliă legis- lativ votat de Senat în. şedinţa de la 2—4 Maiă 1898.— „Raportul d-lui. senator Dim, V.. Polizu-Micşunescu. — Oprirea, reînfiinţării consiliului: de stat cu atribuţiuni de „contencios administrativ (art. 130 din Constituţiune). — - “Consiliul legislativ.— Consiliul administrativ. 

Art.. 130 din Constituţiunea n6stră hotăresce : «Consilii de'stat cu atribuţiuni de contencios administrativ nu se: pote reintiința. - DE aaa a po a ” «Se. va putea înființa o comisiune permanentă care nu va avea alte: atribuţiuni de cât studiarea şi elaborarea proectelor de legi și regulamen- telor de administraţiune publica», 
„. "” Senatul,nostru“a votat prin urmare, potrivit cu acest ' articol, în: "şedinţa de la:2—4 Mai 1898, un proeet de lege pentru înfiinţarea unui - consilii” legislativ, . iar raportorul. Senatului ne arată cuvântul pentru care nu Sa. creat în. acelaş timp un consilii de stat cu atribuţiuni de conten- . Cios administrativ, i «Întru cât privesce “contenciosul administrativ, dice d. Dim. V, Polizu- Micşunescu, raportorul Senatului, este cert și. neindoios că Con- „Slitianta n6siră de la 1884 era în deplină - concordanţă cu principiile moderne, oprind reînfiinţarea pe viitor “a-unui consiliii cu asemenea com=- petența, mai cu s6ema că înstanțele judecâloresci ordinare presinlă,. peniru acestă materie, o Organisare mai compleclă şi prân.- urmare- „mai multe garanțiis1), - | . 

* 

Nu 
mai destoinice a ne apăra în contra bunului plac al administraţiunii de. 

vechiului nostru consilii de Stat în t6te privințele si sunt. îndrituite a. controla administraţiunea. în: totu] Şi întru tâte? „E. vădit lucru, din contră, că tribunalele n6stre, iață cu principiul: separaţiunii puterilor “statului, consfințit de Constituţiunea n6stră, n'aă. de loc puterea de a popri executarea actelor sai regulamentelor admi- Distrative, ȘI Nu Sunt volnice a critica mijlocit purtarea administraţiunii de cât când, nelegalitatea “sat efectul vătămător al acelor acte Sai. regu-- lamente se invâcă în cursul unei acţiuni civile saă represive, . | 
- 

, 1) V. «Consiliul legislativ, raportul d-lu! senator: Di, Y. Polizu- Micșunescu, . 
ŞI proectul de lege votat de Senat în şedinţa de la 2—4 Mai, 1898», pag. 9;



  

„CONSILIUL ADIMINISTRATIV | 357 

Tâtă lumea recun6sce, în adevăr, că tribunalele nâsire, ca şi cele 
"belgiene, nu aii în nici un cas și sub nici un cuvânt dreptul să se ame- 
'stece direct în administraţiune, să poprească suii să desființeze actele 
administrative, să dea ordine luncţionarilor administrătivi, Principiul sepa- 
raţiunii puterilor statului se împotrivesce la acesta. -  --: 

Care dar e urmarea ? Acâstă stare a dreptului aduce cu sine resul- 
tatul în tote privințele fatal. că nu putem reclama în “contra actului 
administrativ, fie el pătat de cel mai scandalos exces de putere, nici la 
un consilii de stat, care nu mai există fiind desfiinţat prin Constituţiune, 
nici la tribunalele ordinare. Ia r. DE 

! _Ne lovim ast-iel când cu capul de piatră, când cu piatra de cap. 
Mult defăimatul consilii de stat cu atribuţiuni de contencios administrativ, 
nu e dar așa de negru cum ni'l închipuim. În Franţa, in adevăr, se pote 

face recurs în casui de mai sus la.consiliul de stat 2), care indreptă răul. 

şi aplică aceleaşi iorme ocrotitâre ca tribunalele ordinare. | 

Mai departe. In Franţa, consiliul de stat judecă după desbateri 

publice şi contradictorii validitatea alegerilor comunale 2), pe când din 

contră, în Belgia, delegaţiunea permanentă a consiliului provincial 3), iar 

la îoi ministerul de interne £), are a se pronunța în asemenea materie, 

sub rezerva recursului la rege, adică fără vre-o „garanție a formelor 

judiciare. Aa , - a 
“Un alt exemplu. In Franţa, reclamaţiunile cari se ridică în materie * 

de stabilimente insalubre, îie din partea industriașului căruia sub-pre-. 

fectul “i-a refuzat autorisarea, fie din partea "vecinului ameninţat de -0 

vătămare, sunt de' competenţa consiliului de prefectură, sub rezerva recur- 

sului la consiliul de stat 5). -. i a Ne 

In Belgia, din contră, și la noi, domnesce. și: în acestă privinţă 

bunul plac ministerial, căci reclamaţiunile- de mai sus se hotărăsc, în 

Belgia, de delegaţiunea permanentă a consiliului provincial (deputation $), 

iar -la noi de-sub-pretect, ste., după avisul consiliului de igienă, cu dreptul 

de apel la prefect saii la ministerul de interne *). - i 

Vaulhier, vestitul profesor de la Facultatea de drept din Bruxelles, are 

dar mare dreptate să dică: «JurisJicţiunea administrativă există în Belgia 

numai într:o stare păcâtâsă şi rudimentară. Ne lipsesce adică din nenorocire 

un consilii de stat. Un asemenea ttibunal administrativ, chiar alcătuit dia 
. 

mădulari amovibili, ne-ar inchezășui o mai bună dreptate de cât disere- 

țiunea ministerială» 5). - a ' 

  

D-V. Ducrocq, Cours de droit administratif, 1, No. 252. 

2) Ducrocg, op. cit, IL, No. 404. . AȘ —_. - 

3 V, Vainier, Das iaatsrecht das Konigreischs Belgien, 1892, pag. 10. 

4) V. art. 53 urm, legea. nâstră pentru alegerea consilielor comunale âin 15 

June 1837, : 1 No, 290, pag. 253, notă. 5) Ducrocg, op. cit., I; No, pag. 25%, Nola. , . 

G Se e ouisulul la rege. vV Vauthier, Op. cit., pag. 211. a 804 

1) Viart 35-şi 39 Regulamentul pentru industriile insalubre, din 24 Sept. 1894. 

“- 8) V, Vauthier, op. cit., pag. 67 şi 71. Păcăloşenia justiției nostre a€ ministrative, 

„adăogăm .no', s'ar ma! putea ilustra cu multe alte exemple.' Aşa, se pote recurge, dn 

Franţa, în materie de recrutare, la consiliul de stat (V. .Ducrocg, op. cit. |, E Se 

pe când la noi recursul la Curtea de casaţiune nu e. deschis în asemenea cas. V. 

alt exemplu în Dreptul No. 27 din 1898, pag. 236, col6na I, nota .. 

7 a. Dia - ,
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| “Nam intrat "prin urinare după: desființarea consiliului de 'stat în vâcul de aur al a-tot-pulerniciei tribunalelor ordinare, cum crede rapor- torul Senatului, ci am cădut intrun chaos și mai mare, am lăsat admini- -- Slrațiunea fară. nici un control, am lepădat privigherea consiliului de stat şi n'am pus nimic în locui. -- Pa 
Acestea dise, vom discuta - acuma- proectul pentru înfiinţarea unui „consiliii legislativ votat de Senat în ședința de la 2—4 Maiă 1898, și vom cerceta pe rând și în deosebi cele trei puncte atinse de raportul Senatului, anume: 1) oprirea reinfiinţărei consiliului de stat cu atribuţiuni de con- tencios administrativ; 2) consiliul legislativ; 3) consiiiul administrativ. 

Oprirea, reînfiinţărei consiliului de stat cu atribuţiuni de contenoios administrativ. E | - 
O părere forte răspândită tălmăcesce art. 130'Ş 1 din Constituţiunea n6stră în. înţelesul că, faţă cu “oprirea -constituţională de a se reiîntiința „consiliul de stat cu atribuţiuni “de contencios administrativ, nu mai pote să [ie la noi nici vorbă de-o justiţie âdministrativă. e Contenciosul administrativ, cu alte cuvinte, e desființat. Tâte conte- stâţiunile administrative sunt — laudă Domnului! — de competenţa ezlusivă a tribunalelor ordinare. Ba, unii merg până a dice că nu avem tribunale administrative, cu tâte că: se. pâte ridica şi la noi; de Și î6rte rar, un conflict de atribuţiuni între un tribunal judecătoresc și un tribunal administrativ 1), , Ia a e i _ Dacă însă ast-lel, cu tâtă desființarea. consiliului “de slat, se-pot ivi - la noi şi astă-di încă conflicte de atribuţiuni între un tribunal judecătoresc Și un tribunal administrativ, aceea ce-nu se tăgăduesce de, nimeni, e vădit lucru că contenciosul administrativ nu sa desființat cu desăvirșire, că nu Sai șters de pe fața pământului. tribunalele administrative, : In adevăr, legea n6stră din 12 Iulie 1866, pentru. împărţirea atri- buţiunilor consiliului de Stat: dnsfiinţat: prin Constituţiune, departe de a înlătura contenciosul "administrativ, orânduesce, din contră. ritos (art 4): «Miniștrii, prefecţii sai părţile interesate, când vor crede că 0 Cestiune care se trateză în prima instanță înaintea unei judecătorii, este de atribuțiune” administrativă, vor putea cere trimiterea alacerei autori- tăţii competente, Ai ăi n. ___ “Daca .judecătoria va respinge cererea, și va îi dat aplicaţie contra hotărârei sale, autoritatea administrativă competentă va putea să se adre- seze la Curtea de casațiune pentru a: cere regularea conflictului. _„«Termenul pentru acesta va îi de o lună de la notificarea hotărârei de respingere sai a actului de apel» 2 a 

| DV.c0 a. Dissescu, Cursul de drept public român, vol, II, Dreptul admi- nistrativ, pag. 893. -. - Ii - ictrap22 Compar: art. 109 codul penal român (cf. art. 128 fr). Va să dică, admi- nistrațiunea Volniică este să ridice dinainaintea tribunalelor un conflict de atribuţiuni ŞI, dacă i sar respinge . Cererea să câră de la Curtea de casațiune un regulament de competenţă. In Italia, se regul6ză de asemenea conflictul de 'competență de Curtea de casaţiune din „Roma (v. legea din 31 Martie 1871). Art. 106 din Constituţiunea 
N : * | =



  

„CONSILIUL ADIMINISTRATIV Ă | 359 

Constituţiunea n6stră menţine prin“ urmare contenciosul “admini- 

strativ, ba merge chiur în acestă privință până la extrem, sare adică 

„peste art. 92 belgian, care hotărâsce : -«Les contestations qui ont pour 

objet des droits civils sont exclusivement du: ressort des tribunaux», şi 

constinţesce ideia din tite punctele de vedere criticabilă, că .şi contesta- 

“țiunile civile pot să (fie de căderea administraţiunii, dacă o anume lege 

regulâză lucrul ast-iel. Mae . 

Un exemplu pentru lămurirea lucrului, Legea nâstră pentru urmăriră: 

din 24 Martie 1877. (art. 20) hotărăsce, că contestaţiunile celor interesați, 

dacă urmărirea se face pentru arendă, ete., sunt de competența casieruluă 

„general al județului, sub reserva apelului la tribunal, va să dică se judecă . 

în întâia instanţa de administraţiune. e o 

Nu pâte să existe insă pici umbră de-îndoială, că o așemenea con- 

testaţiune pentru arendă are un caracter curat civil 1) şi nu sar putea prin 

urmare sub nici un cuvânt hotări de administraţiune, faţă cu art. 92 

belgian, care legiuesce că contestaţiunile de acest fel sunt de competenţa . 

exclusivă a tribunalelor, atârnă exclusiv de jurisdicţiunea ordinară. 

| Fi bine, art. 92 belgiun lipsesce din, Constituţiunea n6stră. Va să 

dică, art. 20 citat al legii nostre din 24 Martie 1877, nu are nimi€ de 

neconstituţional. Incheerea casierului general g supusă, în adevăr, apelului 

la tribunal, iar sentința tribunalului recursului la Curtea: de casaţiune, 

şi nu apelului la un consiliii de stat cu. atribuţiuni. de contencios admi- 

nistrativ. Art. 130 din Constituţiunea „n6stră-e deci cu sfințenie respectat. 

“ Administraţiunea n6stră așa dar are un amestec și În daraverile de drept 

civil, aceea ce nu se potrivesce de sigur de loc cu ideia unei Constituţiuni 

liberale. Va să dică, în. loc să ingăduim contenciosul administrativ numai 

“pentru contestaţiunile politice sai administrative, Pam lăsat să cotro- 

pescă un tărâm, care ar trebui săi rămâe închis, o 

In adevăr, contenciosul administrativ pote avea după împrejurări un 

bun cuvânt de a fi numai când e vorba de contestaţiuni politice sai ad- 

mânistralive. Art. 93 din Constituţiunea belgiană dispune. deci cu drept 

cuvânt: «Les contestations qui ont pour objet des droits poliliques sont 

du ressort des tribunaux, sauf les exceplions 6lablies par la lo». , 

Constituţiunea. belgiană, după cum vedem, se încrede în tote- pri- 

vinţele mai mult în tribunalele ordinare de cât în administraţiune, dar ea- 

ţine în acelaş timp înţelepțesce s6ma de rațiunea de stat, care ar putea 

să reclame une-ori împ6răţesce contrariul, şi invoesce deci-să . se înfiin- 

  

belgiană însă hotărăsce : <La cour de cassation prononce sur les conflits d'atribu- 

tions, d'apris le mode regie par la oi». EA bine, procedura de urmat nu sa regulat, 

„în Belgia nici-odată prin o anume lege (compar. art. 238 c. pen. belg.)- Ya să dică 

închee Vauthier, (op. cit., pag: 12), nu. pote să fie nici vorbă în Belgia o conilicte 

de atribuţiuni. In Belgia adică; administraţiunea numai când e anume ci oma ă în 

judecată pâte opune exceptiunea de necompetență, şi, dacă i se respin go act stă Fă 

țiune, să facă apel. etc., după procedura ordinară, ceea-ce e o învăluire -trăg 

i costisitâre (V.. Vaathier. op. cit.) - Ii o , 

î Dv. Proza Cours A droit a ministratif, I, No 245. V, şi articolul mei 

din Dreptul No. 51 din 1885, pag 403. V. însă C. G, Dissescu (op. cita PE SE) 

“care pare a crede că procesul între un întreprinqător ŞI autoritatea a iminis rativă 

un cas tipic de contestaţiune administrativă. : , , - .
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ţeze, dacă cere casul, prin o ahume lege o jurisdicţiune administrativă deosebită, - o | : Contenciosul administrativ sa: constințit ast-fel în Belgia și la noi prin legi deosebite 'în materie de comptabilitate, de recrutare, de recen- s&mint, ete. După legea belgiană din 31 lulie 1881, de exemplu, con: testaţiunile în materie de dări directe ale ștatului se judecă, în întâia „instanţă de directorul contribuțiunilor directe, cu dreptul de oposițiune “la Curtea de apel, et. 1), E e Ori cum însă şi ori-cât ar fi de adevărat că legile nâstre calcă în acâstă de pe urmă privinţă pe urmele contenciosului administrativ belgian, neindoios este totuşi că Constituţiunea nâstră nu reproduce art. 93 bel: gian 2), lasă ast-lel incurcat punctul cel mai esenţial al dreptului nostru public și se mârginesce a dice că consiliul de stat cu atribuţiuni de contencios administrativ, nu se pâte reinființa (art. 130). - . „ Constituţiunea n6stră prin urmare pare a da precădere ideei că e tot una de se vor judeca contestaţiunile “politice de tribunalele ordinare sai de administraţiune, destul numai să se deschidă parţei nemulțumile | calea recursului, nu la un consilii de Stat cu atribuţiuni de contencios administrativ, ci la - Curtea de casație, A „Va să dică, pe când „Belgia pune inainte ca ideal a-tot-puternicia „tribunalelor ordinare şi în daraveri de contestaţiuni politice, noi, din contră, respingem art. 93 din Constituţiunea belgiană, nu ne pasă adică de tribunalul de prima instanță. și de apel în acestă materie, şi ne place să așteptăm tot de la Curtea de casaţie. - „Ce pâte să fie mai pe dos de cât chipul acesta dea vedea? Inalta " Curte. exercită de sigur o censură îrte Îolosit6re, când există instanţe de fond “bine organisate, care greşesc iorte rar, dar lovesce, ori-ce ar ” face Orl-ce .ar drege, cu .spada dreptăţii în apă când jurisdicţiunile de iond, de exemplu comisiunile D6stre de recensămînt, nu oferă a priori Chiar nici o garanţie. e 
” Ce pste să facă, în adevăr; o curte regulătâre, cri câtă bună-voinţă ar. avea “ea, dacă o înhămâm la acelaș care cu nisce comisiuni de recen- s&mânt netrebnice ? Nu este re elementar lucru că temeiul justiţiei este măi Cu s6mă și inainte de tote o înstanță de jond bine -organisală, o Primă înslanță şi O-înstanță apelativă3)? 

RR 
” 

” . 1) V: Vauthier, op. cit, pag. 69, - 2) Orl-cum. credem că principiul consfințit de art,-93 belgian' e în vigâre şi la N0Y. În adevăr, art, 33 a] legi! organice a consiliulul de stat desfiinţat prin Constitu- ţiune hotărăsce : <În materii contenci6se, când se alinge de nteresul unui particular, 
otărârea consiliuluy de stat 4 închide drumul jurisdicțiuniă ordinare, de cât în 

gasurile cari anume se vor determina de lege». EI bine, dacă sub regimul consihului e stat, contestaţiunile politice crai de căderea tribunalelor ordinare, dacă o anume i0ge nu hotărăsce lucrul ast-fel, apo! de Sigur că cu atât ma! mult trebue să fie așa sub 
regimul Constituţiunir nostre liberale. V. articolul -meă din Dreptul, pe .1885, No. Si, 
pag. 402. V insă 0, „Dissescu, op. cil, pag. 891, care dice că art. 33 al legil orga- 
Dice a consiliuluy' de stat, cupnnde un nOn-sens. a - ) B. Gneist, „în «Holtzendoriffs Rechtslexikons, verbo < Verwaltungsjustiz», se 
IOslesce în acestă privinţă forte bine ast-fel: <Eiuen dauernden Halt gewiunt aber die erwaltungsjurisdiclion erst durch die Wiederherstellung einer zuverlăss:gen ersten und 25 citen Instanz ; denn wie in der Justizverwaltung ist die Gestaltung der Localinstanzen as lir das. tăigliche Leben cigentlich entscheidende», i -
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, Ori-cum, Constituţiunea n6stră, pentru un cuvânt sai altul, dă uitărei 

instanţele de fond, se opresce numai la regiunile cele înalte, face prai şi 

cenuşe din consiliul de stat, șterge. art. 92 şi 93 belgieni, şi adaogă în 

art. 94 belgian, pe care şi! însuşesce (art. 104. român) : «Pentru intregul 
stat român este o singură Curte de casaţie>.!). A 

Inţelesul e acesta. Consiliul de stat, acâstă unsltă 6rbă a guvernului, 

care putea or când să revoce pe consilierii de stat (L. din 19 Febr. 1864, 

art. 9), este și rămâne desfiinţat, iar atribuţiunile consiliului de stat vor. 

Irece, eventual “asupra Curţii de casaţie,; ai căreia membrii sunt îna- 

1MOvIDUL, Da 

-Nasce dar întrebarea :' Volnici suntem sati nu să reînființăm consiliul 

. 

de stat cu atribuţiuni de contencios administrativ, destul pumai să declarăm “ 

că membrii săi vor îi inamovibili ? Ar exista 6re vre-o deosebire: între 

un asemenea. . consiliii de stat și Curtea de casaţiune cu atribuţiuni de 
contencios administrativ ? N e : i 

In zadar s'ar răspunde da la acestă întrebare, dicându-se. că Curtea 

de casaţiune aplică formele justiției ordinare (publicitate, desbateri contra- 

dictorii, ete), pe când consiliul de stat nu e supus la aceste iorme, căci 

art. 36 al legii organice a consiliului de stat desființat de Constituţiune, 

dispune, din: contră, ritos: a 
«În materii - contenci6se, deliberaţiunile consiliului de stat sunt 

publice și fie-care parte se va pulea apăra verbal saîi înscris, direct 

saă prin advocat>, . 
Consiliul 'de stat, este: adevărat, aparţine justiţiei administrative şi . - 

nu celei ordinare, pentru că are să. aplice o altă procedură. de. cât aceea 

a dreptului comun, dar am dovedit cu'un alt prilej că şi Curtea n6stră 

de casaţiune recurge în materie de recensămint la o procedură admini- 

Strativă deosebită. : 

Nici vorbă prin urmare de vre-o deosebire cât de mică între Curtea 

de casaţie, când judecă. ca Curte înaltă administrativă, şi un consiliii de . 

stat cu atribuţiuni de contenţios administrativ, de 6re ce aici şi acolo 

procedura de urmat nu este aceea a dreptului comun. - | 

În adevăr, în Englitera, ca la noi, nu există un consilii de stat cu 

atribuțiuni de contencios administrativ, şi. regula este acolo, ca la noi, că 

hotărârile date de tribunalele administrative sunt: supuse recursului la 

justiţia ordinară. adică obicinuit la Curtea numită Kings Bench. -  .. 

| Ei bine, R. Gneist arată forte lămurit că Kings Bench, deşi. iace - 

parte din justiţia ordinară, e totuşi, adevărul căutând, o Curte înaltă 

administrativă (Oberverwaltungsgericht), când exercită atribuţiuni de 

1) Unil cred că ar fi bine să ne luăm drept pildă legea austriacă din 22 Oct, 

1875 şi să înființăm o Curte înaltă administrativă. Nu avem nimic de .dis în contra, 

dar sub condiţiune ca să se organiseze mai întâi instanțele n6stre administrative. de 

“ fond, aşa cum sunt organisate în. Austria. In adevăr, în Austria apusană, Curtea înaltă 

administrativă nu judecă fondul, nu face de cât o revisio în jure (casaţiune!, nu pote 

hotărâ de cât pe temeiul faptelor constatate de instanţele. de fond administrative, nu e 

volnică de cât să caseze hotărârile administiative. Nu aplică 6re Curtea nostră de 

casaţie o procedură anal6gă- în materie de recensămint ? „Nu s'a dovedit ore p: nă a 

evidenţă că tâtă procedura acesta este o adevărată comedie faţă cu păcătoşenia instan- 

_ ţelor nâstre de fond, a comisiunilor nâstre de recensămint ?
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contencios administrativ, de 6re-ce se căl&uzesce în asemenea: cas de o procedură administrativă deosebită Di i. | „+ Curtea n6stră de casaţie, prin urmare, ca și Xîngs' Bencl,, înceisză de a îi o Curte de drept comun şi se prejace în un consiliii:de stat cu atribuţiuni de contencios administrativ, atunci când judecă recursurile “iăcute in contra hotărârilor instanţelor administrative, de exemplu a comi- siunilor: de recensămint: .. o | - ie Constituţiunea n6stră (art. 130), aşa fiind, nu ne opresce să inființăm un. consiliii de stat alcătuit din membri înamovibilă, căci ar fi ridicul să dicem că, un consilii 'de stat cu atribuţiuni de contencios administrativ „ p6le să existe dacă 7] poreclim -«Curte de casațiune»>, dar e oprit dacă 1 botezăm alt-iel. -. Tu . a „De aceea, credem, că ar fi bine să introducem: cât mai în grabă se . pote o. Curte înaltă administrativă, care să ne scape de bunul plac mini- sterial, sai să îniiințăm la Curtea de casaţie o a treia: secțiune, - care, îmbrăcată cu tâte atribuţiunile unuj consilii de: stat, să exercite o privi- . ghere nemărginită asupra administraţiunii. e În adevăr, Curtea engleză numită Kings Bânch, care judecă, ca şi "Curtea n6stră de Casaţie, atât contenciosul judecătorese cât şi. conten- ciosul administrativ, se pote amesteca direct în daraverile administraţiunii, e în drept să_dea ordine funcţionarilor administrativi 2), să ia o pricină din mâna tribunalului administrativ. şi să O" atribue' justiţiei ordinare 3), | „Ei bine, aceea-ce ne trebue este tocmai o Curte înaltă eu g asemenea competenţă administrativă: nemărginită, căci, în lipsă de o instituţiune de acest Îel, .administraţiunea n6stră r&mâne din nenorocire fără nici un con- trol, tribunalele neputându-se: amesteca în daraverile -ei, din causa princi- Piului separaţiunii puterilor statului. -! . E , „__ Încheiăm așa dar şi dicem că art.- 130 din Constituţiunea n6stră, ori-ce ar dice raportul Senatului, nu ne stă nici cum în cale. să creăm 
3 

--0 Curte administrativă compusă din elemente înamovibile saă să înfiin- țăm oa treia secţiune la Curtea de Casaţie +), dându-i aceiasi competenţă că vechiului consilii de stat desființat prin Constituţiune. . 

| Consiliul legislativ, 
Senatul belgian în ședința de la 20 Martie: 1857, “a "consfințit -un proect de lege pentru inființarea unui comilet consultativ de legislațiune 2) N. R. Gueist, Englische. Verfassungsgeschichte, 'ş 43, p. 653, note: şi 054, 

discipligăa Ne Păzind ordinul Curţii, funcţionarul administrativ e supus la pedepse 1885, 1, EL Gueist, Sel/goternment, edit. 3-a, $ 88. V. şi art, meii din Dreptul tona sd Lrebue Să neapărat, întâi şi întâr, să facem. ca instanțele administrative de 
Ii Guunetioneze Cum se cade, căcl, de nu, se vor-face mil de recursuri pe an, ŞI 
în ateu 6, m povărată ast-fel, nu va; fi în Stare să exercite o censură seri6să, Caută, 
nalețe e Sa să trimitem Coniestaţiunile politice, ca şi cele civile, în judecata tribu- 
daelor re inare, sai să organisăm tribunalele administrative ale selfgovernmentului 

pă tipu englez, In Englitera, Curțile judecă cel mult _10U de recursuri administrative 
pe an (v. Gueist, "Euglische . Verfasstngsgeschiehte, $ 43, Pag. 656), iar la nol- se 

ac numal în materie de recens&mint mil. de recursuri pe an i
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şi de: administraţiune, dar. sai .ridicat multe protesturi în contra și - 
Adunarea deputaţilor nu “i-a dat, din nenorocire, o mai departe urmare 1)... 

Jurisconsulţii belgieni. deplâng cu drept cuvânt acâstă neisbândă a. 
unti reforme neapărate. Belgia, dic ei, are trebuinţă de un consilii legis- 
lativ, care să legilereze - cu metodă, ştiut fiind că Parlamentul încalecă 
adesea în materie de legislaţiune pe la c6da calului și. uimesce lumea cu 

legile cele mai pocite. . > : | ia 
«Lpărt oratoire seule, dice un jurisconsult belgian, ins6parable d'une 

grand assemblse, est incompatible "avec la- mâthode et. la logique des 
debats qui se 'deroulent autour d'un tapis vert. Elle ne peut qu'aitaiblir 
Pautorits scientifique des discussions: Limprovisalion est dangereuse., En 

France, on trouve-un corectii, dans le concours d'un conseil' d Eilat, 

institution tort peu populuire en Belgique, mais fort utile pour la pre- 

paralion des 'lois 2)>. a a CE o 

In Englitera, este adevărat, legile se pregătesc numai de consiliul 

de miniştri, fără nici un amestec din partea consiliului de stat, dar con- . 
siliul de stat englez (privy council), desbrăcat de vechile sale atribuţiuni 

„d6 a judeca şi legiiera, a' rămas în picidre ca un simplu ajutor şi siâ- 

tuitor al guvernului3). - : Sa Ie a 
_ Stuart- All ne arată apoi că şi Parlamentul englez schimonosesce 

une-ort proectele cele mai bine chibzuite,: după propunerea vre-unui 

- orator: semi-cult și palavragiii, şi cere - prin urmare înființarea unui 

comilel permanent de codificațiune, care să îmbunătăţescă legislaţi- 

unea engleză 4). - E : | 
| In Germania, consiliul de stat (Staatsrath) a încetat de o bucată” 

de timp de fapt de a funcţiona, dar toţi scriitorii germani (Gneist, Bluut- 

scli, Lorenz Stein, elc.) cer reactivarea acestei instituţiuni, care ar îi, 

die ei, neapărată, nu numai pentru pregătirea legilor, dar și ca-siătuitor util 

„al corânei.. . dt Dai o UR 
Consiliul de stat redus la acest rol, ne având altă autoritate de cât 

aceea a talentului, a sciinței, a logicei, adaogă autorii germani, nu ştir= 

besce de loc regimul parlamentar, miniștrii r&mând din “contră r&spun- 

dători şi nu se pot apăra dicend că sietnicii statului “i-ai înşelat, 

Peste tot locul, după cum vedem, in tote țările civilisate, se reclamă 

înființarea unui comitet consultativ de legislaţiune şi administraţiune, sai | 

a unui comitet permanent de codilicaţiune, sau a unui consilii de stat 

-cu însuşirile de mai sus .-- Ea o 

Bine a iăcut aşa dar Senatul: nostru că a votat un. proect de lege 

1) Un asemenea îroeci se mat volase de Senatul belgian în 1834. V. De Fooz, 
"pi 337. pi m lil—iodz E cr Droit 3 Gnleg, Gomera lgalai[ de la loi du 78 mai 1873 sur les socictes 

i i oduction ge i Ş - 

regie n Belgique i eendor([3. Bechtslexihon, verbo «Staatsratho. ing, tea- 
4) V. Jo Stuart A[ill, Bebrachturiigen. îăber Representativoen [asstuig: Sec 

ducere germană a lui F. A. TVille, pag. 65 —63. Consiliul de codificaţ un , A 

scriitorul englez, caută să fie alcătuit din membri numiţi de corână je un termen 

o nglez, € € două Camere. Mijlocul apoi, 
de 5 ani şi să potă fi revocaţi- dâpă. propunerea celor, ce intre. în comitetul de 
adaugă St. Mill, ca să ademenim talentele 'cele- mai strălucite san lament, se vor: 
codificaţiune, este să hotărâm că el, dacă nu vor fi revocaţi ce far ” 

- bucura pe-(6lă viaţa de titlul-de <pairi>.. - i LT 

4 - , 7 
4
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pentru cererea unui Consiliul legislativ și rămâne să “vedem dacă la organisat ast-iel ca să producă electele ce le așteptăm de la el. 
«Eiectul acestui consilii legislativ, lămuresce, în adevăr, raportorul Senatului, va îi salutar, căci va da un sprijin miniștrilor, va cuminţi Camerile, va preîntâmpina zăpăcâla parlamentară -cu discuțiunile ei cele neorientate». .. a . : Ei bine, și mijlocul? 'Trebue, răspunde raportorul Senatului, să fim, întâi și întâi în stare să recrutăm um personal superior. fără deosebire de opiniuni 'polilice, un personal luat din majoritate şi din minoritate. ". Ce dar e de făcut? Cum și ce iel să ademenim p& 6menii noștri superiori din t6te partidele să intre în consiliul legislativ ?: Raportorul Senatului crede că “ vom indupleca cu o lefă lunară de 1500 lei și cu perspectiva inamovibilităţi: D, | . - Aaa __Nu se înșală 6re? E vădit lucru, credem noi; că matadorii rioștri, corileii Baroului şi ai universităţilor .nâstre, cari câștigă „aprâpe 100.000 lei pe an, nu vor lăsa prada casă apuce umbra, nu vor lepăda gloria și mărirea lor, ca să se bage într'un 'mausoleuin. i | Consiliul legislativ se va. alcătui prin urmare, la urma urmei, din Soloni şi Lycurgi de a doua mână, din nisce nomotheţi cari hârţaiţi cumplit de politica de partid, nu vor îi în stare să legitereze cu metodă. Nu știi zăui! dacă un asemenea: comitet- de legislaţiune; adunat cu toba cea marea partidului, va înzestra ţara cu legi mai bune de cât comi-: Siunile ce se rinduiese adi de diferiţi miniștri, comisiuni cari se pripesc şi-se pârlese, |, -: . | 

“Mutato nomine de te. fabula narrat! Membrii consiliului vor pune. la chimir 1500 de lei pe lună şi se vor bucura de inamovibilitate, dar Vor păstra cu sfinţenie obiceiul compilaţiunii. & la minute şi mora legis- laţiunii va rămâne stricată ca mai înainte, . ” | „__ Imitaţiunea 6rbă va rămânea ast-lel, mă tem, la ordinea dilei, obiceiul pămentului nu se va consulta, nu se va produce nimic origina!, idolii străini vor fi totul,. istoricii, înţelepţii ţărei, vor trece drept un zero. „. Consiliul -de stat prusian, din contră, care Sa reactivat mometan la 5 lulie 1854, a numărat printre membrii săi 6meni mari de stat ca Bismark, istorici mari ca BR anhe şi Niebuhr, filosoti mari ca Sta, o adunare ilustră, căreia ii mergea vestea 2). .. ÎN In adevăr, numai o instituţiune, care ar coprinde în sinul ei talen- tele cele mai mari ale ţărei, ar putea să ție piept politicei vătămătore de partid, să indrepte legislaţiunea, să indrepte o opiniune publică luminată, care să se impună şi Parlamentului. - a „Un Corp așa de strălucit ar avea însă de sigur un prestigiă mult mai mare de „Cât ori-ce altă instituţiune, şi ar merita prin nrmare Să irecă în rang inaintea Curţii-de casaţiune, iar. nu să vie după dânsa, Cum prescrie art. 5 al proectului, e A _ Ori-cum_ însă, şi ori-câL ar fi de adevărate cele de mai sus, recu- noscem totuşi că însuși proectul“ Senatului, așa cum este, ar putea să 
ÎNTRE ana O - . . E Ă - 

1) Op. cit., pag. 30-31. - E 2) F. Sailer «Der preussische Staatsrath und seine: Reactivirung». 
sa , cp _
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dea până la un punct 6re-care r6de bune, dacă partidele 'şi-ar mărgini 
de bună voie puterea lor, în însuși interesul lor bine înțeles. . 

Tâte ar îi, în adevăr, bune şi îrumâse, dacă sar iace numirile în 
consiliul legislativ îără consideraţiuni de partid, dacă proectele de lege nu 
sar pregăti cu iuțâla vaporului, dacă- Camerile n'ar propune amendamente  : 
neghi6be. ! a Da 

Experienţa secolelor însă dovedesce că numai G6menii mari (ZPerîcles, 
în vechia Athenă), cari sciii să fermece, să mustruluiască, să disciplineze/ 

- spiritele,:sai poporele. mari. (anglo-americanii), cari unesc și înirăţesc / 

partidele prin ușezămintele sel/governmentului, sunt în stare să domes- . =. 
ticâscă democraţiile. e o e 

Ă ÎL a aa 
Consiliul administrativ. - 

Un consilii administrativ,. observă cu drept cuvânt raportorul Sena- 

tului (op. cit. p. 11), nu sar lovi-de loc în- cap.cu principiile de 

guvern representaliv - şi ar. exercita cu mare îolos rolul de stătuitor al 

guvernului. o i E a a 

Un exemplu -pentru lămurirea lucrului. Consiliul administrativ 'şi-ar 

putea da părerea sa, când e vorba de suspendarea sai anularea actelor . 

consiliului comunal sati jedeţean, etc.. IE a 

In Englitera, Constituţiunea permite să se .rânduiască în asemenea 

casuri comisiuni de cercetare sait de informaţiune (commissions oi inquiry) 

comisiuni trecâtâre sai permanente 1). .: - - a j 

Firese lucru. Mai. ales sub un guvern representativ, ori-ce act al 

înaltei stăpâniri trebue :să fie precedat de o <vorâvă cu siat>, cum se 

rostese vechii noştri istorici.: Nici o . Constituţiune din lume nu pâte să 

oprescă una ca acâsta.  - : A DȘ . 

Ei bine, raportorul Senatului (op. cit., p..9) ne spune, din: contră, că. 

Constituţiunea n6stră interdice lucrul acesta ȘI nu îngădue de cât în în 

țarea unei comisiuni permanente exclusiv numai de legislaţiune (art. 13 ). 

Nu împărtăşim „acestă părere, şi socotința n6stră este, din contra, 

că art. 130 $ ÎII din Constituţiunea nostră vorbesce de o comisiune 

permanentă numai de legislaţiune, în acest înțeles că acestă comisiune 

hu pote av ibutiună de conlencios- administrat. 53 , 

Pe auea atribui adevăr, până la evidenţă, din întreg cuprins, ari 

130 cit, care, in.8 1, opresce reînfiinţarea consiliului de stat-cu atribu- 

lună de contencios. administrativ, iar $ 3 invoesce crearea unui 

consilii j i : , AR e 

sic tegislatiur, să fie alt-fel? Nu avem 6re un consilii permanent 

de instrucţiune, de igienă, etc. ? Susţinutu-s'a vre-odată că aceste așez min e 

sunt contrare Constituţiunii € „Nu e re volnic guvernul să ceră sia 

8 ori- lumineze? aa 

Dag de am DESUpULE chiar că Constituţiunea n6stră aiurisesce 

z a : | Sa i 

1) B. Gneist, Das englische Vermvaltungsrecht, edit. 2, tom. II, 8 64, pas» 
140-—744, Ș Ra De a -
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consiliul administrativ, ce îns&mnă atunci 6re, întrebăm, art. G al pTo- ectului Senatului, care hotărăsce: «Consiliul legislativ dă avisul să motivat asupra tuturor cestiunilor- de drept şi de administraţiune» ?. Ie “ Intelesul . acestor cuvinte, -r&spunde raportorul Senatului, este că “consiliul legislativ pâte îi consultat de guvern aspră cestinnilor de drept 

pi 

şi de udministraţiune în - general, iar nici-odată și sub nici un cuvânt asupra cestiunilor de drept în fapt» 1), i __._Nu înţeleg — fie'mi ertată, acestă întâmpinare, — ce interes ar putea să aibă un guvern politic - să facă sa se deslege problemele de drept și „de administraţiune numai în „ ondrea: Academiei, 'abstracţiune făcând de ori-ce consideraţiune practică şi tangibilă. e “ “Raportorul Senatului nu. ne citâză nici un exemplu lămuritor a deose- birei de 'mai sus. Ne lipsesce ast-lel ori-ce punct de orientare, Vom lăsa dar lucrul. încurcat și nu ne vom bate capul mai departe. -- : :? Ori-cum, 'recunâscem că guvernul pote avea după împrejurări nevoe de deslegări curat academice, aşa în casul când ar avea îndoeli- dacă un proect de lege e saă nu constituțional, dar el trebue să_se adreseze atunci la tribunale şi la. Curți, iar nu la consiliul legislativ, * In. adevăr, după art, 148 din legea de" organizare judecătorescă, - Curțile şi tribunalele sunt chiemate a se ocupa de darea avisului asupra proectelor de legi sai asupra cestiunilor pentru.. cari sunt. consultate de ministerul: justiţiei. . a a In unele state din America de Nord, e înscris chiar în Constituţiunz „că judecătorii ținuți sunt să'şi dea părerea lor motivată asupra cestiunilor * de drept în general, dacă acesta li. se cere. de guvernor sută de una din Camerile legiuitre 2), e e. e Ori-cum şi ori-câte cusururi ar cuprinde lucrarea Senatului, neindoios este totuşi că ideia unui coniitet conşultativ de legislaţiune: şi de admini Straţiune pusă înainte in Belgia Și la noi, are o mare însemnătate şi merită i6tă luarea aminte a presei n6stre (Dreptul, 1898). Sa 

ij 1) Op. cit., pag. 97. N aa | Si E 2) V. Georg Jelinek, Das: fechi der Minorităten, 1898, pag, 20, nota 35.
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“să se mal îmbogăţâscă pe socoitla bieţilor proprieta 

7, L,„Maiorescu) sunt cele mai mari capacități juridice ale .țărel ! - 

: Cadastrul României: 

__* D-l general C. 1. Brătianu, autorul «Cadastrului României», o carte 

cu drept cuvânt înălţată la cer de presa n6stră, 'mi-u facut ondrea să'mi 

citescă o mică notă ce am scris'o în trâcăt în Dreptul. No. 25 din 1899, 

şi gâsind-o vrednică de discuţiune, "mi-a adresat un răspuns î6rte interesant. - 

! Stimatul membru corespondent al Academiei române, "mi spune -in: 

răspunsul de care e vorba din capul locului, că «mă va ridica pe culmea 

_de la instituțiunea cadastrului, ca să pot vedea. comod duşupra acciden- 

telor omenesci, Cadaslrul României în t6tă magiu 1) sax, - 

După acest prolegomen, care 'mi arată în zare o minune ne mai 

pomenită, vestitul meu antagonist- m jauda,-întâi şi întâi, că, am recu- 

noscut în principii utilitatea cadastrului fiscal şi fonciar, dar *'mi. dă în. | 

acelaş timp un bobârnac; creqend că aş îi tăgăduit că: 

| « Referirea la cadastru numai ar putea Îixa identitatea-parcelelor şi. - 

preverii ori-ce conlusiune> 2). . -. . - - Ea: 

Dreptă şi meritată să fie 6re acestă mustrare ? Fără. îndoială. că 

„nu. Am arătat, din contră; liripede şi lămurit-în Dreptul No 34, din 2 

Mai 1899, pag. 278, text 'şi nota. 4, Că principiul” specialisăriz ipotecei 

(art. 1774 cod. civ.) nu e la.noi încă destul de bine organisat, de 6re-ce 

nu avem încă un cadastru, la numărul căruia -să se refere ipoteca. 

Am dis, este adevărat, întralt loc (Dreptul No. 25, pag._204) că, 

<cât pentru îmbunătăţirea regimului nostru ipotecar, nu cadastrul singur . 

ne pâte duce la ţel>, dar. lucrul acesta. e, prin sine insuşi invederaăt, şi 

însuşi contradicătorul nostru împărtăşesce părerea. n6siră în acestă privință. 

_" D-sa spune, în adevăr, în răspunsul d-sale amintit mai sus, categoric | 

că- nu ajunge cadastrul singir, ci de nevoa este să păşim după lacerea 

cadastrului la: reforma regimului nostru ipotecar, va să dica, să recurgem 

la pekinii (advocaţii 2), legiștii noştri, ca să legiierăm din noi în acestă 

materie. , E ' - i 

* Cedant arma togae ! De bună semă, însuși d-l general C. 1. Brătianu 

1) Das-Alte wiedârholt sich und 'wir nennen es neu. Deja vechea Finanz 

avissenschaft a lul Rău, din 1859, ne enumără (Il, $ 317, pag. 31) tote bine-facerile 

cadastrului. a Ma st , E PRE - : | 

"9yC.1. Brătianu, op. cit, p. 34 text.şi Do NE - 

3) AdvocaţiI ar fi iasă duoă a-l general C..]. Brătianu, recusabili de. rendui 

acesta, fiind în gradul cel wai înalt interesați .a pune cadastrului bețe în râte, ştiind 

bine că înfiinţarea registrului! fonciar. în înțelesul german, le-ar face cu neputinţă 

i ri. Intâmpinăm la acesta că tocmal 

marii noştri advocaţ!, cari câştigă multe parale (7. Jonescit, Eug. Stătescu, C. Dissescu,
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recunâsce îără şovăire că legiştiă noştri vor avea la facerea cădastrului nostru un-rol precumpănitor, căci d-sa: doresce pentru ţara d-sale un cadastru fiscal și fonciar, -în deosebire de  cadastrul Îrancez,. care e numai fiscal. .. - ” | 
- De aceea şi vedem că ilustrul nostru udversar nu “se mulţumesce de loc.cu cadastrul francez, care a delimitat proprietăţile numai după lini- şlila posesiune (possession apparente), adică Îară cercetarea. titlurilor de proprietate, şi reamintesce în acestă privinţă părerea 'casaţiunii franceze, care dice: - Ia ME a ” «Les redacteurs (du cadastre) n'ont egard qu'ă la possesion appa- rente. Les anciens titres ne leur sont produits:): ils n'ont pas quant6 pour en requrir lexhibition, aucune enquâte lâgale 'ne prâcede leur - travail;.... tout a 616 fuit sur de simples renseignemenis verbaux recueillis par les ingânieurs, par les g6omâtres-arpenteurs ou leur commis» 2, | "Ei bine, toemai pentru ca am vedut că noi legiştii3) vom avea, ast-lel :o parte_insemnută. la întocmirea cadastrului nostru, "mi-am luat inima în dinţi Și am întâmpinat cu tâtă supunerea. că regularea hotarelor între moşneniă sai răzeşiă noștri va Îi o adevărată cadratură a cercului ), cum dovedesce cu prisosință practica n6stră judecătorescă. - | E 

. 

1) Legea franceză din 17 Martie 1898 privitore Ja revizuirea cadastrului, art. 5, No. 1, hotărâsce că comisiunea pentru delimitarea proprietăţilor” (sindicatul proprie- tarilor) va avea drept menire: <de procâder ă la recherche et ăla r&connaissânce des propriciaires apparents etes. Cadastru: însă "chiar aşa modificat, este şi rămâne vn cadastru fiscal, şi nu începe a fi un'cadastru fonciar, de cât dacă "1 combinăm cu „registrul fonciar (Grundbuch) în înțelesul perman, austriac, anglo-austrahan, EI bine, „d-l general C. 1 Brătianu doresce cadastrul fouciar în acest de pe urmă înțeles (0p. cit. -p. 27—28), de şi se mulţumesce,. la urma urmei, cu un cadastru fiscal, ca cel lrancez (op. cit., p.:42. în fine) De dorul căpşunelor, mâncăm frundele. 2) C. 1. Brătianu, op. cit., pag. 14 15. | ae _ „.3) In nota mea din Dreptul, la: care se referă răspunsul d-lu! general C,L. Brătianu, am ma! pus, între altele, înainte că, faţă cu un spor aşa de mare de lucru pentru Judecătorii noştri de pace, etc., vom trebui. fără îndoială, să mărim numărul judecătorilor noştri EI bine, contradicătorul nostru recunâsce acum că cadastrul nostru va necesi a, în adevăr, o sporire temporală a personalului judecătoriilor de pace (op. cit., pag. 24), de i n'a pus sporirea acâsta de loc în socolâlă câud a preliminat pen- tru facerea cadastrului o cheltuială numa! . 40. de milione, Protivnicul nostru crede apol că, cadastrul o dată făcut, “nu vom mal cheltui pe fie-care an sume însemnate „Bentru stabilirea rolurilor de contribuțiună fonciare (v. Q. 1, Brătianu, Trebuința de a se face cudastrul României, 189, pag. 61), dar adevărul: este, din contră, că, cu l6lă facerea, Cadastruluj, stabilirea rolurilor de contribuţiuni fonciare va costa şi în viitor forte mult, mat ales dacă vom reorganisa administraţiunea nâstră fiscală cum se Clăreiiaceca ce va aduce cu sine un spor de cheltuei! de multe miliâne pe an. Nu s ai totuşi, O reformă neapărată nu se pote întârdia sub cuvânt că ar costa prea mult. | 1) Numai cadastrul fonciar. bine înţeles, e greă de înființat, sub ast-lel de mprejurări, iar nu cadasirul fiscal. Pentru: acest de „pe urmă cadastru, în adevăr, pu ago legea n6siră asupra impositului fonciar din 31 Martie 1885, art. 4 it. g care olărăsce : «La cele posedate în. devâlmășie, venitul se „va calcula asupra întregel proprietăți, iar imposilul fonciar se va răspunde de fie-care dintre răzași, după ce va d i eartisat intre. dânşii. cota ce trebuie să răspundă fie-care în. propoițrune cu venitu părți! posedate», D-l general C, 7. Brătianu însă propune, pu cadastrul fiscal, are şi-a făcut 'vileapul în Franţa, ci cadastrul fonciar (op. cit., p. 27 in fine), de ŞI crede in greşală că, în Franţa, cadastrul fonciar se reîncepe acum d'a capo (0p. cit. p. 28), uitâna Că Q-sa si 

tez 
Curat fiscal. ngur â recunoscut că cadastrul la irancezi are un carac
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_Legislaţiunea comparată ne întăresce şi ea în acestă credinţă. In 

Tirol şi Vorarlberg, în adevăr, proprietatea e tot așa de îmbucătăţită, 

ca şi pământurile  n6stre răzăşesci, dar tocmai împrejurarea acesta a făcut 

că în provinciile austriace de mai sus nu s'a introdus nici până astă-di încă 

registrul îonciar 1). Sa | a ieie 

D-l general 0. Z. Brătianu 'mi tae totuşi încă o dată din unghișore,: 

dicând că chiar delimitarea pământurilor ” răzășesci e.0 operaţiune cu 

tolul simplă 2) (sic!), şi numi rămâne prin urmare de cât să'mi pun 

botul pe labe, ştind “bine că tot românul trebue să îie soldat3) şi să . 

tacă deci molcum; ca un chitic. . Sa 
Un alt punct' din nota mea pomenită mai sus, care mi la luat 

iarăşi în nume de r&ii, este că am discă ne trebue un timp îndelungat 

pentru a studia cestiunea, dicere la care contradicătorul meii 'mi răs- 

punde cu îrăţâscă dragoste că ceea ce ne trebue astă-di e Colberlul 

“României, care să închidă gura critici). 

Voi r&mâne, prin urmare, mut ca Papageno. Cap plecat. nu taie 

sabia. Tot lumea ştie de sigur că legile n6stre se [ac in îuga mare (quod 

cito fit, cito perit),.dar se dice, că în materie de cadastru totul ar îi 

prin excepţiune archi-prât5), şi ar îi dar q&i! anti-pâtriotică ori-ce cobire 

îndărătnică. | a a 

Un alt punct, în fine, ce nu mil pote erta protivnicul meii 6),; este, 

că am mers până a dice, că cadastrul “irancez, care a costat sute de - 

milione şi a ioșt gata abia după o jumătate de. secol, na servit nici 

măcar pentru stabilirea impositului: fonciar pe base mai raţionale. “ | 

"Ei bine, iată cum” se rostesce în acestă privinţă un autor Îrancez: 

«Dans un grand nombre des communes, le cadastre a 6l€ plus ou 

moins fauss6, d&s origine, par suite de Ja 'situation preponderante qu'a- 

vaient eu dans..lexpertise'certains propri6taires-classijicateurs, lesquels en 

ont abus6 pour dâgrever indiment leurs, immeubles au detriment -des: 

autres proprietaires> 7)... - - E 

nota 15. | , NE 

- 9) 0. 1, Brătianu, op. cit. pas pi | 

3) 0.1. Brătinnur0p. cil, paz 25 e - , NI 

E n C. 1. Brătianu, o cit,, ag. 44 (ipissima verba), Puneti mal bine boiniţă 

admiraţiunit mutuale : Rana amat ranarr et ranam putat esse Dianam. : | 

- 5) Dosarele ministerelor de finanţe şi de lucrări publice, dice autorul Cada- 

- strului Româniet (op. cit, pag. 31), sunt bogate în seri6se studil şi inlormaţiuni 

asupra cestiunil ; ea se găsesce studiată în amănunt din tâte punctele de vedere; technic, - 

juridic, economic, E! bine, nic una Qin iucrările” pregătitore enum&rate de adversarul 

nostru (Regulamentul organic, decretul lui Vodă Ghica din 1835 regulator al facerii 

3 tc.) nu se ocupă cu registrul fonciar în înţelesul german, 

aderat Munte, e 'e la ordinea dile1 adi. T6tă pregătirea n6stră în acestă 

privinţă se reduce prin urmare numai şi numa! la lucrarea comisiunii extra-parla- 

mentare franceze, (1890—1891), care a hotărât organisarea registrului fonciar în înţe- 

lesul de mai sus, de şi fără succes, proectul fiind respins în cele din urmă de un 

„ congres de jurişti: francezi, convocat ad-hoc, Bine facem, de sigur, că ne o osim e 

studiile franceze de mar sus, dar trebue să cercetăm lucrul mai de apr pe şi să ne 

grăbim încet (lestina lenta), i - 1 îi . 

6) 0:1, Brătianu, Op. Cl Pag. ke „- | 

Pa ai Giorrietaria după em vede, ai schimonosit cadastru Iane, US 

advocaţii. Strecuraţi prin urmare, dicend contrariul, b&utura dv. ca să nu ing 

culița (advocatul), şi înghiţi cămila | Ă 
: . . | 24 

AL. Degră, vol, IV. - a - 

1) V. Anton Randa, Das Bigenthaumsrecht, edit, 1], 1893, pag. 462, text şi
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ă 
„mai sus, nu vom mai dice totuşi nici cârc, vom crede Şi nu vom cerceta, vom judeca cu inima și nu cu raţiunea,. vom aștepta venirea Colbertului. Românie?, care, cu energia ce o dă iubirea de ţară, va deschide calea celui mai neprihănit regim cadastral, | a . | «Numai în câţi-va ani, ne spune, în adevăr, d-l general C. ]. Brătianu, Sa făcut la noi atât, ce la alte naţiuni s'a putut realisa numai după vecuri de luptă şi şirâie „de sânge omenesc: ordinea, ierarchia, nobleţa, elorii, sceptrul chiar, a iăcut loe ordinei rațiuni:, acestei embleme a epocei moderne» 1), | “ - Ce p6te să îie mai sublim? Icâna cea mai. îrumâsă totuşi pierde din farmecul ei, dacă "i răpim t6tă uinbra, şi neapărat este dar să adăogăm „că ne bântue încă la rage de nouveaules, că ne lipsesce încă stabilitatea Și astâmpărul : punctul archimedic în Iuga întâmplărilor, Ei bine, însuși d-l general C. 1. Brătianu, căruia ii presintăm omagiile stimei și a admiraţiunii nostre, se înscrie de sigur în falș în contra deducţiunilor prea abstracte şi ultra-patriotice: de distours en discours, „les enfilades des abstraclions creuses se prolongent et se renouvellent ă Vinfină 2) (Dreptul, 1899). 

Ori-cum însă, și ori-care ar îi. părerea n6stră asupra cestiunilor de 

7 

1) C. Z.. Brătianu, op. cit., pag. 33, ÎN a 2) H. Taine, Les origines de la France contemporaine, t. |, pag. 161.



  

Gr. G. P&ucescu, - 

“ Mârtea nemil6să a răpit ţărei un talent rar, strălucit, rodaic şi ne-a 
lipsit şi pe noi de un bun amic, dar ne rămâne din îericire înriurirea 

- ddeală ce o va exercita geniul săă pururea asupra n6stră, urmele irumâse 

ale unei personalităţi. distinse, tipul unui om bun, drept, vrednic. 

“ Vom vorbi întâi de omul politic. Gr. G. P&ucescu, a apărat cu multă 

căldură politica de partid. «Acei ce represintă astă Qi ideia ta, a scris el, 

ati făcut greşeli ? du-te între dânșii şi luptă, în mesura puterilor tale, ca 

greșeli să nu se mai facă, ca să împuţinezi răul și să măresci binele» 1). 

«Pe cât timp însă, adaogă eminentul autor, nu există într'un stat 

„de cât fracțiună polilice;. guvernul este absolut imposibil: îracţiunile 
politice nu pot de cât să împiedice, ele. sunt incapabile de a fonda ceva, 

sai, aceea-ce este mai r&ă, fracțiunea care vine la putere desființâză 

“Cameră și-și face alla de plac» 2). e EI 
<Ori cum, închee- ilustrul publicist, timpul iracţiunile politice, cu 

voe fără voe, sunt aduse a constitui două partide, ca: în Englitera, aşa că - 

partidul de la putere nu'şi mai iace de cap; ştiind bine că un partid tot 

“ aşa de puternic, partidul din oposiţiune, “i controleză dilnic tote actele» 3), 

Ce pâte să fie mai irumos ?: Oamenii sunt buni, blajini, neprihăniţi. 

'Nu e nevoe prin urmare să sc6tem ielinarul lui Diogenes, ca să ne Îacă 

lumină el în întunericul cel de n6pte. Sursum corda / Prin lupta a două 

partide vor eși la lumină ca. prin iarmec 6meni capabili, ageri de minte, 

tari de caracter, înţelepţi la cârmă! Sa 

Gr, G. P&uceseu era ast-lel şi ca om politic înainte de tâte un 

învăţat, un-filosoi, un magistrat. Inainte de a îmbrăţișa cariera politică 
se și distinsese în gradul cel mai înalt în magistratură. Pe la 1809 eram 

„amândoi procurori de secţiune la Curtea de casaţie. Nam avut de atunci, 

un coleg mai : simpatic, un. conirate - mai bine-voitor, un camarad mai 

„sincer și uman. a , 
" Discutam dilnie împreună problemele ce se iveaă în practica n6stră 

dorensă, ne entusiasmam cu un:zel de neofiţi pentru idealurile Dreptului, 

credeam că. principiile de dreptate Și morală trebue să se impună tuturor 

prin însăşi, evidenţa lor ca o Lea însila an natura, quae jubet ea quae 

aci rohibetgue contrartă. E . 

1 ceda Sute DI sfert de idei s'a născut apoi ziarul Dreptul, la care 

o spun în trecăt, am conlucțăt și eii ca a cincea râlă la car, dar care, 

„datoresce mai cu sâmă vestitului jurisconsult Gr. G, Păucescu existenţa, 

1) Gr. G. Păucescu, Despre partidele politice, 1878, pag. 32. 

2) Gr.'G. Păucescu, op. cit, passin, pat. 18—19. 2 

3) Gr. G. Piucescu, 0p. cit, passim, pag. 17 şi 20—21,
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sa, strălucirea sa de altă dată, putinţa dea merge decimi de ani inainte 
cu t6te împrejurările împotrivitâre, cu' tot bizantinismul domnitor, 

- Ce sunt în adevăr legile fără moravuri bune ? .Quid leges sine moribus 
valent ? Gr. G. Peucescu a căutat. prin urmare în religiunea streino- | 
șescă o aliată bună a ordinei şi a dreptăţii şi-a aşternut în Dreptul 
1874, No. 8, pagina 58, aceste rinduri îfatidice, cari vor r&mânea o urmă. 
neștersă a patriotismului săi şi a credinţei sale ideale: 

„«ȘI iată pentru ce ne vom face o datorie a ridica în îavârea mânăsti- 
rilor slaba nostră voce ca să audă lumea care se sperie. şi se miră de 
dispariţiunea ideilor religi6se. Vrem să “fim liberi şi sulerim aservirea 
acolo unde mintea nu o concepe, în materie religi6sa»! , 

„.** 'T6te scrierile neuitatului meit amic se disting ast-lel prin un ele-. 
„- ment emoţional, original, polemic. Am apărat o dată o hotărâre a Înaltei 

Curți, tâlmăcitâre a articolului 803 c. civ., în contra criticei ce "i-a facuto 
Grig. G. Peucescu, şi am deșteptat ast-lel. o rephcă vie, nervâsă, stră- 
lucită din parte. . - o Me o 
-.- Am mers, de sigur prea departe în locul discuţiunii, căci am dis 
că Toby (v. Lawrence Sterne, «Tristram  Shandy»), în loc să piară aşa 

_de multe cuvinte ca să combată o părere aşa-de - stârnită fară temeii, 
„ar Îi şuerat un Lillebullero, și distinsul meii coniradicător, piqu6 au. 

- vii, 'mi-a r&spuns atunci cu. multă Sare-attică ast-tel: o _ 
_„_„“Facelum habemus consulem, dicea Catone, eşind de la o şedinţă: 

„judiciară, în care Cicerone luase în 'ris- filosofia stoică... Pentru. prima 
Gră gravitatea consulară descindea în public la glume riscate. Faceluim 

- habemus consulem,. aceste. cuvinte 'mi-aii venit în. minte. citind observa- 
„țiunile lui Aleaander, publicate ” în Dreptul din 3 Decembre curent». 

„Activitatea unui bărbat, care a lăcut servicii aşa de însemnate ţărei . 
sale ca magistrat, advocat, deputat, ministru, scriitor, nu -se p6te resuma 
în două cuvinte. «Partidele Politice», «Chestia 'Țarânescă», «Tractatul 
Obligaţiunilor>, de Gr. GQ. Păucescu, vor rămâne pentru tot-d'a-una măr- găritare nepreţuite ale literaturei nâstre..- ... o 

Originalitatea. «Tractatului. Obligaţiunilors re6se, ca să. cilăm un 
exemplu, între altele, din tălmăcirea fină și subtilă, ce a dat'o- autorul 

„acestui comentar meritorii, articolului 974 codul ciwil, pe care nici un 
autor nu lar îi înţeles cum se cade, explicându'l ex tripode ust-lel: 

«De şi, în formă, creditorul exercită drepturile debitorului. si, după 
cum spune art. 974 codul civil, în realitate insă, el exercilă drepturile 

“sale proprii: el relrage mandalul ce dedese debitorului seă, de.a se judeca: pentru dânsul, și se arată ceea-ce este. adeveratul proprietar al dreplurilor şi acțiunilor pe cari le încredințase debatorului, simplu:  mandalar al sei» i)... R a N 
Intr'un cuvânt, Gr. G. Păucescu ne-a arătat printr'o tarie fără semăn de voinţă, de care ne-a dat atâtea dovedi, că o mens sana pâte sa existe 

Și într'un- trup slab, că spiritul biruesce materia, că filosofia caută să fie 
căl&uza vieţei (vitae philosophia dux), că virtutea nu e. un'ctivânt deșert, 

- ŞI va remâne deci pururea în buna -n6stră amintire. (Dreptul, 1897), 

„_„_Î) Grig. G. Păucescu, Tractatul obligațiunilor, t. 1, No.-291: în fine.. V. însă. în înţeles opus articolul meă din Dreptul, 1884, No. 55, pag. 434 nuta 3. | 

N o . .



  

E Incă un prolog al ziarului „Dreptul“ i i 

Motlo.—<0O hotărâre ceva mat "complicată, 4 dă 

+ de furcă; aicl nu poţi întrebuința ideile altora, 

ci trebue să cugeți singur. Nu e dar de mi-: 

- zare că unil se ocupă cu literatura, unde n'a 

. , . de cât să reproducă l'esprit d'autrui». (Ihe- 

„T 
_ __ming, «Schera und Ernst în der Jurispru- 

Ă ” i denz», passim, pag. 65—66). - . E 

O. societate juridică, alcătuită în anul 1871, a înființat ziarul Dreplul. 

Statutele şi numele :) membrilor comitetului societăţii şi redactțiunii, s'aii 

publicat în Dreptul No. 1 din 1871. Membrii tovărăşiei se obligaseră a 

plati- 80 lei pe an2). Redactor-general s'a ales neuitatul .G. Gr. P&ucescu. 

Stututele prevedeaii şi publicarea de tractate de drept sau de economie 

politică cu cheltuiala societăţii. - - o Ie | 

Cum se înţelegea lucrul atunci ? Legile n6stre, dicea redactorul-general 

în articolul săi inaugural, - departe de a îi eşit din. studiul trebuinţelor 

nstre, şi adaptate la miilocele de .aplicaţiune de cari dispunem, sunt. 

copia unor legi create pentru. alte societăţi, pentru o altă civilisaţiune, și 

cer de la acei ce sunt chemaţi a le aplica, condițiuni ce nu se int6lnesc 

la noi; caută decă să le potrivin, cu datinele şi nevoile noslre d SII 

Mai departe. Şc6lele- nâstre de drept dat6ză numai de ieri. Nicăeri 

dar nu găsim un' comentar bun al vechiului drept al ţărei. Bunul plac a 

domnit, de altă parte, sub regimul vechilor n6stre legiuiri Și ma rămas 

ast-îel nici o urmă de o jurisprudență înţeleptă. De aceea şi suntem de-a 

binele şi in tâtă puterea cuvântului vasalii. sciinței de drept streine, * 

care are drept temeiii împrejurări istorice cu totul. altele ca ale n6sire ; 

trebue, aşa dar, să adunăm pietrele pentru, clădirea unei sciințe 

originale şi nealârnate *). - , e . 

  

“DC. Bosianu, Ce Eraclide, N. Stănescu, Em. Protopopescu-Pake, C. Schina, Gr. 

Triandafil, 1.- Kalinderu, V, Missir, G. Danilopolu, 1. Lahovari, C. Nacu, G. E. Schina, 

Eug. Stătescu, Dim. Giani, M. Pherechide, 1. Gr. Poenaru-Bordea, A). Vericeanu, R.N. 

Opreanu, V. Brătianu. | . : i 

> 9):Membrii onorari erai “acel cari plăteaii 80 le! pe an, iar membrii activi acel 

Sute . rii „ar I C N 

cari pe lângă obligațiunea de a plăti acestă cotisaţiune, se obligaă încă a lucra pen 

socieiate, nea obleaă erati ast-fel, pe lângă, pers6nele citate poe premergătbre, 

- iubitul şi stimatul meă coleg. Const. Stofănescu, sub-semnatul ȘI alţi . , 

Ea 3 Stimata e uearal întrebuinţeză o altă formulă şi dice: Şi remediul 2 în 

prăştierea cunoscințelor, Firesc lucru. In anul 1871 era încă o lipsă mare. e legişti 

titrați. “Trebuia dar de-o-cam-dată şi înainte de tote, să se răspândescă cunoş indele uri 

dice prin presă. Experiența însă ne-a dovedit. că eolul de mal Sus ne ma 

astă-Qi, trebue să schimbăm formula prin varianta treculă in e , ai 

. k, Axticulul din' Dreptul No. | din 181], bate şi aici i aceiași strună: Și 

zemediul e împrăștierea cumoscinţelor. A trebuit dar iarăşi să in ro uc 

PA
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Cum şi ce îel dar să realisăm aceste scopuri cât se pote mai bine 
şi mai cu îolos? Gr. G. Peucescu, în articolul săi de mai Sus, se ros-. 
tesce în acâstă privință ast-fel: <Mijl6cele unui individ sai a câtor-va 
individe nu sunt îndestulătâre şi trebuese dar lorţele unei asociațiuni». 

Și de aceea ne-am decis să facem apel la toţi acei ce se intereseză 
de bunul -mers al justiţiei, ca să vie să contribue cu: noi, care numai cu. 
ionduri, şi care cu fonduri şi ci munca». 
„Ce s'a întâmplat însă? Membrii societăţii, pentru un :cuvânt. saii altul, nu S'aii adunat, cotisaţiunile după un timp 6re-care nu sai plătit, 

statutele aii rămas o hârtie albă, şi t6tă asociaţiunea s'a zădărnicit. 
Desinit in piscem tormosa mulier Superne! lar pruncul? Ziarul Dreplul a supravieţuit acestei catastroie cu ajutorul-abonaţilor şi a colaboratorilor săi. Puțin importă așa dar că ne lipsesce spiritul de asociaţiune. Nevoia împrejurărilor ne duce, vrând nevrând, înainte ! 

Vestiţii noștri jurisconsulţi Gr. G. Peucescu, B. Dl. Missir, Dim. 
CO. Popescu, cari ai luat, așa fiind, mai mult din însăşi a lor iniţiativă de cât ca representanţii unei societăţi de mult desființată, pe rând direc- țiunea ziarului nostru, a sciut cu o agerime fără semăn să mulţumâscă 
așteptările publicului, să se lerescă de. curenturile cele rele şi să urmeze celor bune, să ajute înţelepțesce evoluţiunea dreptului nostru. Câte însuşiri irumâse, cât talent strălucit, câtă stăruință ! 
„De aceea am şi stat mult timp pe gânduri înainte de a mă hotări să primesc direcțiunea ziarului Dreptul :),. căci nu mă pot bizui din neno- | rocire îndestul pe puterile” mele şi sciii prea bine că îmi lipsesce carac- - » terul simpatic, farmecul personal, întăţișarea ademenitâre a inainte-mergă- torilor mei. Singura mea bună-voință, ori-cât de mare ar Î, nu pâte înlocui aceste lipsuri, Ajută-mă dar Dâmne! să o pot seste în capele, mulţumită curentului celui bun, care există. a 

Dreptul, în adevăr, are puterea de a se ajuta singur, căci servesce de legămint de unire năzuinţelor îdeale a legiştilor' ţărei, cari 'sciii că ltrâmul nu e încă pregălil la noi pentru o literatură. Juridică în stil mare?), așa că nu ne rămâne de-o-cam-dată alta de. lăcut de cât să generalisăm experienţa nâstră în mici articole, într'o scurtă polemică, in aforisme Sciinţifice, şi găsesc ast-iel, faute de mieux, în organul nostru de publicitate un simbol, care r&spunde idealului timpului. | „Orice seiinţă începe de bună s&mă prin a aduna observările şi a le generalisa întrun chip empiric, Alea. Creţescu lămuresce prin urmare cu drept cuvânt: «Noi suntem la începutul sciinţei, trebue să analisăm mai mult de cât să Sintetisăm, să cercetăm mai mult de cât să conchidem, 
În O De 

1) Abonaţi şi colaboratoril Dreptului, cari ai de sigur și el un cuvânt de dis în acâstă daraveră, ar face fără îndoială bine, dacă s'ar întruni şi ar încedinţa acestă Sarcină grea şi delicată une! pers6ne mal competente de cât mine, - 2) Antecedentele nâstre istorice în adevăr fiind deosebite, ştiinţa Dreptuluk născut în Occident, de care ne călăuzim, nu se potrivesce la nor de cât în parte. Comentarele străine vorbesc de multe lucruri de cari practica nâstră nic! idee nu are. Insăşi neindestulătârea nostră experiență represintată prin hotărârile jurisprudenţei nostre, nu e incă teorelicesce trecută prin sită şi prelucrată. Tractatele române (â quel- ques excepltions prâs) amintesc deci monumentele jurisprudenţei nâstre fără o critică amEnunțită, fără polemică, fără alegere. Clişeuri străine şi atâta tot! e
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să avem mai întâi comentare și apoi tractate» 1). Există încă, va să dică, o 
mare lipsă în desvoltarea culturei nostre juridice, dar acest gol, care ne - 
stânjenesce momentan, va fi pâte în viitor spre binele şi folosul 'nostru.. 

Nu avem de sigur, la urma urmei, nici un cuvânt să ne plângem 
că nu ne putem mâsura încă în acestă privinţă cu ţările occidentale, căci,. 
dacă nu avem încă jurisconsulţi ca D'Aguesseau sai Savigny, ne-a: 
ferit însă Dumnedeii, de altă parte, de răul cel mare care însoțesce pseudo- 
civilisaţiunea, de potopul de cărţi juridice abracadabrante 2), de excesul 
de logică abstractă, de: iruiia unei caste de ultra-învăţaţi, de ridiculul 
pedantismului, | _ E | 

Câte neroqii necalificabile se găsesc, de exemplu, în literutura juridică 
„germană. Vedeţi acolo un acoperămint vechii, de pe care pică apă pe 

pămentul vecinului 2 Ce este? O veche șandrama ? De sigur, dar în acelaș 
timp, marele jurisconsult: Bâching ne-o spune, o persgnă juridică, căci 
e subiectul unei servituţi de scurgere! "Ţi stă mintea în cap, atât de uimitore 

este acâstă înţelepciune! Da cât o asemenea procopstlă, mai bine- bunul 
simţ a lui Stan sai Bran. | _ 

Un alt exemplu. Ce “este libertatea? Distinsul pândectist Vangerow 

o definesce : «proprielalea asupra trupului omenesc». Vă place? Dacă 

asud,. mistuesc, mă scarpin, causa e că un Uipian sai Papinian "mi-a- 

recunoscut dreptul de proprietate -asupra lrupului mei! Ba, un jurist 

austriac, Schnabel, vorbesce de o proprietate asupra unelielor de graiii 

“ (Figenthum an den . Sprachwerkzeugen) și'e păcat că nu adaogă că din 

acest isvor decurge proprietatea literară | a , 

Incă una si bună. Huschke în cartea sa «Constituţiunea lui Servius 

Tullius», vădând că celor 5 clase ale censului răspund numai 4 quatrupede 

având caracterul de res mancipi, și-că s'a pierdut urma celui de al cin- 

cilea, inavuţesce zoologia cu o bestie, de care naturaliştii nici idee nu ai, 

cu aşa numitul Bovigus care, dice el, era argatul pe patru picidre al 

țăranilor şi mâna pentru dânșii boii, cari trăgeaii plugul 3 a 

Jurisprudenţa franceză, de altă. parte, ne iace şi ea să ne tăvălim: 

"une-ori de ris, căci aplică .sciinţei dreptului ni sam nitam metoda matema- 

ticianilor, pe care Taine, persiilând'o, o resumă ast-fel: <extraire quelques 

notions tr&s simples et trâs genârales; puis; abandonnant l'experience, les 

"comparer, les combiner, et, du compose artificiel ainsi obtenu, deduire par 

le pur raisonnement toutes les cons6quences qu il renlerme»> 4), 

Legea îranceză din 3 Brumaire, anul II, a strins prin urmare t6tă . 

procedura civilă în 17 articole 15). Ce diceţi ? J udecătorul nu trebue ţărmuit 

1) Alex. 4, Codicele civil, tom. ]., Prefațiune, pag. 7, | . 

2) N Crede 'dacă am crede' că cărțile cele rele, cari n'aă căutare, nu aduc 

"nici o vătămare societăţil. Vedem, din contră, că Academiile premiază une-ort toemat 

nimicurile literare şi dispreţuesc lucrările de 'valâre (v. Schopen battery arei a and 

Paralipomena, II, s 255), Ihering (Scherz und Ernst în der urispruu ns, Cdit: 

3-a, 1885, pag. 107) are dar dreptate să zică că cărţile de drept cele “rele p 

ee sing, 19, 13—14, 191—192 ” 
3) V. Ihering,. op. cit; pag. — —192. , E _ 

2 Taine, Le Osigines kre la France contemporaiiie, (L'ancien regime), 8 e 

€dition, pag. 262, | , | | 

sv articolul mei <Dreptul istoric şi Dreptul pur> din Dreptul, : No. 19 

din 1881, e | | 

'
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- în aprecierea sa, căci e un înger, care nu pâte să facă de cât bine ! Totul: este să coditicâm principiile în două cuvinte și vom avea de îndată raiul "pe pământ! Ce pâte să “fie mai ridieul? Ideologia iranceză e de sigur acum mult mai astâmpărată, mai chibzuită, mai practică, dar se pierde une-ori și astă-di în v&sduhul abstracţiunilor deșerte. 
„_ În zadar vei dovedi, în adevăr, că logica abstractă ne-ar duce în cutare sai cutare ipotesă la un resultat contrar și interesului împricinaţilor şi. binelui societăţii : ideologul, care crede că „omenirea e făcută ca să piară în on6rea legilor şi a principiilor, “ți va r&spunde cu o falcă în cer şi cu alta înpământ: Fiat Justitia, pereat mundus ! Logica teatului legii, de altă parte, nu e, în ultima analisă, cum vom. vedea îndată de cât tot logica abstractă. a SI Ă E _ Ce este însă dialectica lunatecă, matematică juridică, evidența meta- iisică ? Tot ce_pâte să fie mai contrar îirei. lucrului, bunului simţ, reali- tăţii! Nici vorbă, 'viața practică, schimbătâre. fiind, legea nu pâte să prevadă 16te' casurile, iar, în tăcerea legii, caută neapărat să recurgem la scopul practic. al dreptului, şi nu la delirul logicismului. Jurisconsultul, insuşi Demolombe 0-recunsce, nu p6te să raționeze cu aceiași rigâre ca matematicianul 1), Ă , ÎI ___„ Ce dar să facem? Să ne robim necondiţionat feztuluy. legii, limbei bolborisitâre a legiuitorului ?- Cum. aşa? Intrebarea este tocmai, dacă cutare text de lege e în adevăr, așa de precis şi categoric, că: nu mai incape nici un îel de tălmacire? Cine să deslege acâstă întrebare? Negreșit tot mintea şi logica n6stră. Iată dar că însăși logica legiuiloruluă nu e, la urma urmei, de cât o altă lormă a logicei abstracte. __ Cum să ne punem în adevăr t6tă lumina sub obroc și să ne ţinem numai de buchea legii? Celsus respinge cu drept cuvânt tălmăcirea cea judaică.  Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ae poles- tatem (L. 17, dig. de legibus, 1, 3). 'Totul “este, de Sigur. să cunâscem înțelesul legii și acesta nu se pâte fără ajutorul. logicei. Litera legii nu _e de cât mijlocul, iar lucrul de căpetenie îdeia legiuitorului. a „_„ "Jurisprudenţa germană închee dar și dice: Formularea textulu legii, fie ea cât de desluşită, ne 4ă numai prilegiul să reconstruim cuge- tarea legiuitorului 2), Construcţiunea! Ce-o mai îi şi acâsta ? Precum nu se pâte arăta o damă fără corset, observă lhering, tot așa de puţin un jurist german îâră construcțiune 3). Construcţiunea împinsă ast-lel la extrem, împușcă în lună şi nu ține semă de nevoile vieţei. - . Ce'mi folosesce vai! o construcțiune în care nu pot locui ? Ce preţ „are un câsornic. construit cu cel maj mare meșteșug, dacă nu umblă? E vădit lucru Prin urmare, adaogă Ihering, că trebue să avem în vedere inainte de tote motivele ethice (morale), psychologice, sociale, iar nu categoriile abstract-logice; căci viaţa practică, propăşindă fiind, nu se pote întinde 'pe un calapod abstract 4), | | 

ma III 

„1 Demolomtbe, Cours: de code Napoleon, tom.. XXVIII, No. 508 in fine.- 2) V. Kuhlenbeck, Von den. 2 iirgeli. i 97 
; Easter Theil, $ a CA on den Pandecien zum biirgelichen Gesetzbiihe, 1897, 

— 83) Zhering, Scherz und Ernst în der Jurisprudenz, pag. CĂII | _4) hering, Geist des rămischen Rechis, dritter 'Theil, $ 59 pag, 312—315. 

= 
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"Aşa e lumea, şi nol într'insa. 

ÎNCĂ UN PROLOG AL ZIARULUI «DREPTUL» , 8177 

_- Dacă dar Occidentul civilisat s'a nămolit ast-tel, să păşim totuşi pe 

urmele lui, să ne acoperim și noi cu ridicul ? Nu este 6re, din contră, un 

mare noroc pentru noi că nici o autoritate falşe n'a. pus încă la noi 

piciorul în prag, că nimic nu ne stă în cale să ne croim sorta potrivit. 

cu ptincipiile cele mai adevărate? Pa , 

Ce mai la deal, la vale! Nu e re timpt pierdut să despicăm un fir 

de păr în patru dup6 obiceiul ideologilor? Nu e re păcat de Dumnedei 

să ne risipim inteligenţa ca să maimuţărim construcţiunea germană? Nu 

sare 6re în ochi că sel/governmentul engles (juriul, etc.) împacă mai bine 

de cât ori-ce altă întocmire, sciința și practica? _ ” 

Nu ne-am încredinţat 6re încă de-ajuns că sciința dreptului născulă 

în Occident e în mare parte nepotrivită cu împrejurările n6stre ? Nu este 

re elementar lucru că dreptul, ca să fie respectat cu sfințenie de i6tă 

lumea, trebue să iasă din obiceiul, poporului? Nu cade așa dar sub bunul 

simţ că legistul' nostru trebue să se apropie cât se pâte mai mult de 

popor, ca să simplifice ast-tel. principiile ? i - 

Ce dar să facem, la care icână să ne închinăm, ce credinţă să alegem? . 

In lipsă de ceva mai bun, nu ne rămâne negreşit de-o-cam-dată alta de 

făcut de cât să n6 încercăm, ca nisce simpli essagiști ai literaturei juridice, 

să facem teoria hotărârilor nâstre, să studiem jurisprudența n6stră din 

t6te punctele de vedere, să generalisări observările n6stre empirice, .. 

Cercetarea acesta, bine înţeles, nu va îi în adevăr îolositore pentru 

societatea n6stră, dacă “va: avea un caracter bizantin, dacă nu va îi 

“făcută cu inimă, cu energie, cu neînduplecare. Lumea va blestema r&utatea 

n6stră ? Nu, îace nimic. «Tot ce este cultură înaltă, dice Nietzsche, se 

întemeiază pe spiritualisarea şi adâncirea cruzimii ; pasiunea n'a pierit, 

ea s'a îndumnedeil, ea trăesce și îniloresce» Da | Sa 

„ Polemica. cumpătată, dar părbătâscă (suaviter in modo, fortiter in 

| re), duelul cu armele sciinţei și-nu cu ciomagul sotisticii, lupta pasionată 

pentru dreptate şi adevăr, iată ce ne trebue ca să pășim înainte ! Pasiunea 

e firesce un mare blestem, dacă o punem în serviciul unui interes murdar, 

dar 6 făcătâre de minune spre binele omenirii, dacă o întrebuinţăm în. 

sprijinul principiilor 2). | - ! 

; PR lucrarea ) stea totuşi va Îi de sigur netrebnică, dacă nu -ne 

vom lepăda, de: jargonul juridic şi nu vom. sci să câştigăm inima poporului. . 

Teebue prin urmare să: schimbăm limba secă a dreptului, care deschide 

o, prăpastie între legişti şi națiune, aceea-ce ne instrăineză tâte simpatiile, 

- în o soră a“ poesiei, a musicei, a pieturei! . - 

Talentele cele mai îrumâse nu ne lipsesc în acâstă privinţă. Dacă 

politica cea mare şi literatura cea irumâsă ne-ar lăsa şi nous ceva din 

prisosul lor, ce bine .ar fil Nu trebue -să uităm, în adevăr, că vechii 

„Romani; strămoşii nemului românesc, se distingea mai mult prin geniul 

| 1): Friedrich Nietesche, Jenseits von Gut ud Bose, ediţiunea- a treia, 1894, . 

Pee 1 oaie de sigur nu ne îngrașă. Les avocals. avocassanis, fac parale, ride 
pi 2 

de 6menil ideali, ajung pe scara socială mal departe de cât dânşii, dar ce să facem 

+
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" legislaţiuniă, care e şi astă-di încă obiectul admiraţiunii tuturor, de cât prin versurile, Iyrismul, romantismul lor. | . Ziarul Dreptul are de sigur un rol f6rte secondar în tâtă evoluțiunea acesta, discută ienomenele ivite în practica n6stră “judecătorâscă, iace o simplă generalisare empirică. Prietenii mei aă dat acum precădere vîrstei mele şi m'aă pus înainte ca director. Ce pot insă ei, păcătosul de mine? T6tă speranța îmi este în tinerii noștri jvrisconsulți cari, ajutaţi de „distinsul prim-redactor şi de simpaticul redactor-administrator, vor păstra Şi în viitor buna reputaţiune a gazetei n6sire :). (Dreptul, 1898). 
- 

5. 

PNI | | 
1) Insişi socialişti! cel înţelepţi! s'ar putea, credem no!, de-abinele întovărăşi cu noi. In adevtr, dacă e netăgăduit că socialismul revoluționar e o utopie nesănătâsă, -- lu A mal putin, Siaur că, în Occident, partidul lucrătorilor s'a organisat puternic în nasa E ăi păristenţă, aşa, că minoritatea domnităre sililă este să facă compromise cu contra-f 4 ip, or, ştiind bine că ar avea, încăpăţânându-se, şi dreptatea şi numărul în sociale pă erner Sombart, profesor la universitatea din Breslau, Socialismus und adevăral teguug în neunzeluten Jahrhundert, 1897, pag. 44—52), - Nietesche, este ip propune masselor ca ideal de urmat exemplul lui Zpicteț, filosof şi sclav, Care, i Parle de a se încerca zadarnic să schimbe o stare de lucruri, neapărată, s'a Hor er Gel contră, înţelepțesce de maxima stoiciană Sustine, abstine'! (v. Nietesche tori mural ai, PRE: 46, No. 546), Uită însă marele filosof, raționând ast-fel, că lucră- pie n odern . An deosebire de sclavil antici, aă ajuns la consciința puterel lor, Nu sufragiul, pa iind, la urma urmer, în principiă şi ca ideal, nimie de dis în contra vagiuiul universal, dar ne temem că la nor, socialiștii noştrii fiind sisce generală fără armată sufragiul iv 

) . universal ar fi 
î ân: 

[rit 
| O armă mai mult în mâna unul guvern



  

I, A. C. Şendrea. — II..Un pamilet. Procesul lui 
Aslan Caludi cu Statul. . 

Ni cet excăs d'honneur, ni cette indignite. * 

ŢI, 

Intre hârtiile regretatului A. C. Şendrea se găsi şi o. scris6re des- 

- chisă către mine (originalul se află încă la parchetul tribunalului de Iaşi), 

care coprinde : 
7 

«Frate Degr6, 

O dovadă de amiciţie aştept de la tine și atunci când einu voiă mal fi în stare 
nici s'o apreciez nici să'ţi mulţumesc, , | 

Dacă din causă de sănătate nu voii putea termina Cursul meii de Procedură. 

civilă, te rog să primesci să supraveghezi tipărirea şi publicarea ce ar- mal rămânea, 

Eă am însărcinat pe nepotul mei Al. Ioan Şendrea, profesor şi avocat în Galaţi, 

ca să continue lucrarea, dar este neapărat necesar ca acea lucrare să se facă sub 

conducerea şi priveghiarea ta, căci ești singurul om în țară şi capabil şi instruit, căruia. 

pot să mă adresez şi să'1 cer acâstă îndatorire. ” 

Cartea mea trebue să apară în două volume, cel înlâi a apărut; parlea I din 

„volumul II este aprâpe tipărită, mai rămâne partea II din volumul II, cu care sar 

termina lucrarea mea. De N 

, Din partea JI volumul II sunt gata revisuirea şi acțiunea recursorie civilă, 

apelul însă şi recursul în casaţiune trebue mal bine revădut. Cine pote fi altul mai 

special şi mai competent peniru a conduce acâstă lucrare de cât tine, frate Degr6? . 

Te rog dar, şi pentru amiciția mea şi în interesul sciinţei, să nu refuzi concursul 

tă acestei lucrări, şi dacă nu poți avea expresiunca recunoscinței mele, pe care însă 

"(1-0 păstrez, vel avea cel puţin pe acea a familiei mele şi a Gmenilor de sciinţă, cart 

vor şli să aprecieze meritul lucrării tale, o , ” 5 

Dacă nn voii pulea să te revăa şi să “ţI strâng mâna, primesce de la mine 

dimpreună cu mulțumirile mele şi o sărutare frăţescă, - Ă 

Nica, 22 Ianuarie s. v.. _ AL tăi amic 

- 1889, ..- A. O. Şendrea». 

Mi se stringe inima de durere. recitind aceste rânduri. Neuitatul 

mei amic mă contundă în acestă scrisâre. d'outre tombe cu imensa sa - 

bunătate, cu neinteresata-sa iubire. El pune de tot neînsemnatele- mele 

merite sub lupa . amiciţiei ce o hrănesce pentru mine, le înfăţişeză sub 

0 lumină măgulitâre, face din ţinţar armăsar. Este un .exces de on6re, 

care nu mi se cuvine şi pe care eii nu-l pot accepla. Voința scumpului 

meii amic îmi este şi 'mi va rămânea slintă, dar sciă că sunt un epigon, 

şicu acestă consciință, care trebue să mă iacă modest, “i voi face serviciul 

dorit, dacă voi avea timpul şi liniştea necesară pentru acesta.
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Cititorii Drepluluă sciii cât de esenţială este deosebirea, care desparie punctul meii de vedere teoretic de acela al deploratului mei amic, ln “ochii mei are precăderea. claca intelectuală, cercetarea: minuţi6să,; metoda iinductivă-deductivă, pe cână, din contră, A. C. Șendrea iubesce mai mult -deducţiunea a priori, dialectica subtilă, poesia. | E Un om superior însă, găsâscă-se el' chiar în tabăra opusă, nu relusă „-amicilor săi, cari 1]. combat, stima sa, Polemica mea cu eminentul autor al Cursulu :de procedură civilă, departe de al amări, "l-a edificat, “l-a interesat, "l-a mulţumit: a 
_Comunicându-i intro scris6re, ce “i-am adresat'0 la - Nizza, că a apărut în Dreptul No. 14, din 16 Februerie. a..€,, articolul meii Prescrip- --. Şăunea instantanee, Critica păreri d-lui A. C. Şendrea etc, dânsul îmi r&spunde în epistola sa din 21/; Februarie a. c.: . «Imi pare răi că nu. primesc aci jurnalul Dreptul ca să-"ţi citesc “reulăciosul de articol, la care nu voi putea răspunde de loc, sai nu voi răspunde curând, căci "mi va trebui un lung studii ca să pot. răspunde, fără să am pretențiunea ca să egalez articolul tăi, în cât privesce erudi: " ţiunea lui și metoda Superi6ră ce posedezi în arta de a polemisa, bine- înţeles în polemica sciinţitică», | ME a Tlustrul profesor al Facultăţii de drept din Bucuresci recunoscu în “Cele: din urmă “că teoria se pierde în abstracţiuni, dacă nu o rectifică "experienţa. De aceea; — laudă lui !— îl însuflețea dorul să intre în magi- 'Siratură, să dea idealelor sale un coprins mai real, să îndrepte sborul măreț al geniului săi întro direcţiune practică, o “ Corectivul ce putem întrebuința în contra teoriilor celor abstracte, „este să ne ocupăm dilnic şi întrun: chip practic cu cestiunile dreptului, "să lacem parte și poporului la distribuirea justiţiei, ca el să. verifice ideile generale ale dreptului, ce "1 intereseză așa 'de aprâpe, într'un cuvânt să “căutăm să ajungem la un sistem uniform dar popular... i A. .C. Şendrea iși vede în fine visul cu ochii. EI e numit membru la Curtea de casaţiune 1). Magistratura nu putea să îacă o achisițiune mai bună. O sârtă însă crudă, nemilostivă, invidiosă, îl răpesce de 0 dată țărei, Stinge o glorie născândă, lasă un gol, care e grei de implinit. Durerea, ce o simt toţi din causa acestei pierderi, e imensă. 

N . 

IL. 
“Curtea n6stră Supremă a pronunțat în atacereă Aslan Caludi cu Statul, la 16 Ianuarie 1874, decisiunea următbre : Curtea, deliberând: o a last Asupra mijlocului ds casare ast-tel formulat: «Curtea de apel din AȘI a admis că apelul Statului este în termen, şi' prin acesta a violat disposiţiunea ari, 74 şi. 320 proc, civilă». Să | XR pponsiderând că statul a apelat în contra sentinței tribunalului Sucâva 0. 26, din 1872, care sa înmânat avocatului- statului pe lângă tribuna- 

 



„Dităţi, cari trebuese păzite. sub pe 

UN" PAMFLET | _ a8p 

Jul Sucâva la 31 Iunie 1872,iar Caludi a ridicat -excepţiunea de nead- 

_misibilitate a acelui apel ca tardiv, excepţiune care a îost respinsă de 

Curtea de apel prin decisiunea atacată ; e 

Considerând că comunicarea sentinţei s'a făcut în specie avocatului 

statului al districtului Sucâva, care, după art.:21 şi 22 din legea admini-. - 

straţiunei domenielor statului, era în drept a primi asemenea acte șia da 

chitanță de primire; că semnătura din chitaţă dată. de advocatul sta- 

tului al districtului Sucâva, nu s'a contestat de Administraţiunea domenielor,. 

de unde urmeză că împrejurarea că scriptura şi sub-semnătura nu sunt 

de aceiaşi mână, nu pote avea nici.o consequenţă; că, asemenea, lipsa 

unui raport al portăreluluă către preşedinte, cun și lipsa contrasemnăd- 

lureă aceluiaşi pe disa chitantă, emanală de la una din. părță, nu 

conslituesc niseai-va fapte de natură a putea îi oposabile părţei celei- 

alte, ca nefiind puse de legiuitor în diligenţa aceluia şi chiar ca neesenţiale, 

intru cât partea interesată a face să cadă actul ceise opune,nu useză” 

de beneficiul ce 'i dă legea în asemenea cas prin art. 1178 codul civil 

(verificarea de scripturi); că, în fine, contestaţiunea făcută de Adminis- 

traţiunea domenielor a datei chitanţei sub-serisă de avocatul statului, nu 

pâte fi oposabilă părţii celei-Valte, întru cât Administraţiunea domenielor- | 

şi avocaţii sti nu staii în raport. de penilus ealranei, ci de mandant. şi 

de mandatar; -. i Ia | 

Pentru aceste -motive, cas6ză ete.» 1). ie , 

Pledând pentru stat dinaintea Curţii de apel din Iaşi, ei susţinusem, 

din contră, pe basa art. 21 al Regulamentului portăreilor din 28 Noembrie, 

1865, din care reese că semnifiicarea unei hotărâri e un act solemn de 

- procedură, că, de 6re-ce nu a intervenit în specie o semniticare regulată. 

"(paria sunt non esse et non signifiicari), termenul de apel nică nu-a 

încept să curgă în contra statului. A PS 

Teoria acesta, pentru care mă luptam unguibus el rostro, de Gre-, 

ce eram pătruns de esactitatea ei 2), lăsând a dice că interesul statului. 

mă îndemna la un zel deosebit, avu momentan succes, căci Curtea de apel 

din laşi, secţiunea II, prin hotărârea sa din 22 Februarie 1873, dată sub: 

preşedința d-lui Stetan Nei, o sancţionă, statuând că semnilicarea sentinței 

tribunalului de prima instanţă, de care se prevaleză Caludi, nu e oposabilă. 

Î 

  

27 din 11 Aprilie 1874, unde se reproduce hotărârea de mat 

i i i i iti dură sunt şi trebue 

sus, Teoria Curți! de casaţiune: nu resistă criticei. Actele de proce Ă 

- să fie acte Sa Un e aşa de important, Ca semnificarea unel hotărâri, nu se 

cade să fie stabilit printr'o chitanță sub semnătură privată, care se pălo „con la 

aceea ce ar deschide în limine lilis perspectiva unul noii proces, mea c mp cat pi i 

de cât litigiul la care se referă semnificarea hotărâril. Legea (art. proc, ş 

i i i iul unei legi (art. 102 

Regulamentul - din 28 Noembrie 1865, făcut în temeiul u j 

legea ao adiclare) preseriăi dar pentru semnificarea hotărârilor anume solem- 

! d6psă de nulitate, art, 21 al Regulamentului cita 

1) V. Dreptul No. 

- î i itere, iar nu în ţiire. Aceste acte, pe: 

hotărăsce anume: «Data actelor se vă înscrie în lit Te, a în de Aceste e pi 

lângă i ortărelulă, v ) r | una 

opt nume gi pronumele portic sola se ae că eat de primă 
hotărâri! . îză, de -portărei. Eviden ar « . | 

ficăril de tacea rezulele cart cârbiuesc actele solemne (paria sunt nos „esse zi oa 

signifiari), şi nu acele ce sunt edictate de lege.pentru alele su 5 mnătură ptit, 

Ş 2) Dovadă despre acesta este articolul meă publicat în Drept No. 4 

-9 şi 10, care se ocupă ex professo cu acestă cestiune, 

, 4 

. , 
,
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statului, de” dre-ce nu . saii observat soleihnităţile prescrise de lege sub | pedâpsă de nulitate, . - 
Ori-cum ar îi, raţiunea puterii fiind adesea mai persuasivă de cât puterea raţiunii, Curtea de Casaţiune - dete precădere - doctrinei Opuse, » Nu pote dar să mai îie vorba de un apel al Statului în. acestă afacere, apelul făcut peste termen fiind înlăturat ca neadmisibil. Cine trebue să răspundă de acesta ? Aă trecut cinci-spre-dece ani de atunci, dar actele “sunt de îaţă şi lesne se p6te alla adevărul. Calomniatorul însă născocesce şi nu cerceteză. Degre-s'a pus luntre și punte: la Curtea de apel din lași, ca să scape causa statului ; să Qicem dar că el este cel culpabil. Ca- ' dumniari audacier, iamen Qquidquid adhaeret. „: Vipera, care mă mușcă, nu scie că eă sunț nevulnerabil. Un singur Cuvent, și țesătura de minciuni se face pral. Ei bine, apelul declarat tardiv ȘI neadmisibil: prin hotărârea de mai sus a Curţii de cusaţiune, nu e 

Archiva şi registratura avocaturei statului de pe lângă tribunalul și Curtea de apel din lași, era în acel “timp la un alt avocat al statului, Densul primea copiile de sentinţe expediate. de avocaţii . statului de la tribunalele situate în circumscripţiuriea Curţii de apel din lași (art. 22 legea Adm. domen. din 21 Martie 1872) și.avea indatorirea'să înainteze "apel în contră-le cel mult în termen de cinci-spre-dece dile, mai înaintea expirării termenului apelului, _ . Așa stai lucrurile. O gazetă totuși găsesce de. cuviință să pornâscă "ab irato de la presupunerea, pe care ea o scie ialșă, că sentița pro--. Munţată de tribunalul de Suceva în procesul lui Aslan Caludi -cu statul mi-ar îi fost înmânată mie şi că apelul tardiv ar purta - iscălitura mea, că adică pierderea apelului “mi-ar fi imputabilă mie, şi îmi aruncă o „ Ocară surugiască în faţă. De ce nu V'aţi strimbat nasul la numirea lui Degr6, şi vă Scandalisaţi de numirea Culăruia? | vu me plâng. Libertatea presei, care biciuesce multe rele, dar face din nenorocire. și multă nedreptate, nu. mă sperie. Libertatea se - corige prin propriile ei excese. Calomnia, fie ea ţesută ori-cât de subțire, e mai . curând sai mai târdii descoperită, demascată. Pamiletul e o armă, care sdrobesce. în cele din urmă. pe cel. ce o mânuesce,. -Zabent -sua fala 
dibelli 7 (Dreptul, 1889). . P | IE + 

 



Sciinţa dreptului sai nascerea şi desvoltarea 
istorică a, statului român şi a instituţiunilor sale de drept . 
şi doctrina, corespundătore a autorilor germani. Dogma- 

SN tica, dreptului. 

D-l Lupu Dichter, dice în prefața cărei d-sale, care se ocupă de - 
acest subiect, că «are . pretenţia exorbilantă. că a deslegat un' problem 
neresolvit- încă, deslegare care constitue un. progres însemnat asupra scrie- 

rilor publicate de învățații altor naţiuni». a Si 

Nu cer, adaogă d-sa, într'o convobire cu care m'a onorat, să mă 

- credeţi pe cuvânt, din contră, vă rog să'mi-citiţi cu luare aminte scrierea, 

şi s&*'mi spuneţi de nu este adevărat că am împletit o -îl6re nouă în 
„cununa adevărurilor neperitâre. 

Două cuvinte așa dar pentru lămurirea lucrului, căci de și am dori 

să ne dedăm la un studiă amănunţit, însă nu âvem timp pentru acesta, 

şi nu ne rămâne prin urmare de cât să facem o dare de semă până la 

genunchiul brâscei. . E E , , 

Ne vom mărgini adică a pune numai unele puncte din teoria scrii- 

torului român alături de doctrina corespunqătâre a doctorilor germani, - 

ca să vedem unde sait oprit aceşti de pe urmă şi ce pas înainte a făcut 

autorul nostru. SE , 

D-l Lupu Dichter, ne spune întâi şi îniâi, că jus, care "şi are rădă- 

cina lui în sanseritul ju 1), s'a- născut prin contract, dar că acest adevtr 

elementar, presimţit numai vag de J. J. Rousseau şi de Spinoza 2 nu 

Sa formulat încă ritos de nimeni. LL a 

“Ce pte să fie mai original? F. Ihering, în adevăr, mai sfiicios de | 

cât cugetătorul român, lămuresce numai că contractul a jucat un rol 

însemnat în istoria desvoltărei dreptului roman, aceea-ce întărăsce, adaugă 

e], ideile de drept natural ale lui J. J. Rousseau 3). | 

„DY R. Jhering, Geist des rămischen Rechts, edit. 1, |, $ 15, pag. 218, text 

IS . D ter ontradice. Aşa este Marele filosof 
2) Spinoza, adaogă d-l Lupu Dichter, se C . ,- 

întemeia,ă A adevăr, statul sai dreptul când pe contract, când pe forță. A. Menzel 

(WPandlingen în der Staatslehre Spinozas), .resumă însă cea de pe urmă părere a 

filosofului nostru asupra acestul punct şi dice: Nascerea statului, după Spinoza, nu 

este numa! un confract, ci în acelaş timp un fapt: adică socializarea (Vergese s- 

ehafturg) 107[ei- ereu o cit, ] > 928—924, lurisconsultui german întelege a vorbi 

„fără îndoială de J, ds secar, când reamintesce die naturrechtliche, Construction 

des Stats im vorigen Jahrhundert, J. J. Rousseau însă, cum â. dovedit'o A. Jenze 
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“D-l Lupu Dichler se rostesce apoi într'alt loc (pag. 46).ast-iel:: 
«Sciința actuală e unanimă pentru a face o deosebire între jus publicum 
şi jus privulum, dar acestă concepţiune e greşită, fiind-că stă în firea 
lucrurilor că acsea.ce este de înieres prival să țină și de ordinea 
publică»... | | i - 
_— Iar BR. Jherîng ? Jurisconsultul german învață că, în vechia Romă, 
dreptul privat, cu tote formele sale publice 1), era cu desăvirşire neatârnat 
de stat, in acest înțeles că statul închezășuia numai. drepturile private 
şi nu avea“ încolo nici un amesiec2); J 

„“D- Lupu Dichter are, de sigur, mare dreptate să dică că ori-ce jus 
este în același timp jus publicuim. și jus privalum 3), dar acesta nu este 
nici cum un cuvânt ca.să nu deosebim jus publicum de jus privaluiu,. 
dreptul public de dreptul privat... A 

-_ Vădit lucru este, din contră; că în daraverile dintre 6meni predoi- | 
“nesce când înteresul. public, când interesul Drivăl ; că deci, așa fiind, în 

„„casul dintâi. statul e a-tot-puternic, pe când, în casul de al douilea există 
drepturi dobendile *), cari sunt şi trebue să fie- neclintite. 

„Însăși firea lucrurilor ne. silesce, după cum. vedem, să deosebim 
dreptul public de dreptul privat. De aceea și vedem că Ulpianus detinesce 
dreptul privat : jus quod ad singulorum ulilitatem spectat, în deosebire 
de jus publicum, quod. ad statum rei Romanae spectat 2). D-l Zupu Dichler se ocupă apoi, cam prea pe larg cu etimologia cuvintelor familia şi pecunia (pag. 57-—64)6) şi ajunge la resultatul că 
Daler. familias a tost princeps familiae, magistralus . domesticus, ele, 
“întrun cuvânt un Suveran. N Sa 

„+ “R. Zhering însă, adăogăm noi, pune cu acest prilej înainte că, pe 

  

(op. cit.), "și-a însuşit în âcestă privinţă teoria lui Spinoza. Jhering,-ca şi Spinoza, “adăogăm, face să isvorască dteptul din combinațiunea- contractului şi a forței (v. Jhering, Ziveck îm Rechi, 1, p, 252—955), A. Spencer înţelege lucrul tot ast-fel. Legea, dice sociologul englez, e un termen de mijloc saii un compromis între tipul industrial, Care are drept temei contractul, şi tipul militar, care se razimă pe regimul “statului sau pe forță (v. 2, Spencer, Justice, 1693, tradus în franţuzesce de Castelot, passim, $ 23 şi 26, pag. 42 şi 48), EN E | „„I) Actele de căpetenie se îndeplineaii sub garanţia poporului  testamentum in comitiis calatis, arrogalio, mancipatio, nexum coemtio et confarreatio (Ihering, op. cit, L $ 15, pag. 220). Fisionomia dreptului străvechiă roman era, după cum vedem, publi- fel întregel viețe juridice şi plasticitatea formelor (v. Zhering, op. cit, [I,'Ş 2, Se . . , ii 
i ” Ă | „2 V. R. Ihering, op. cit, 1, $ 15,.păg. 219-—025. Intre stat (Areptul public) ŞI individ (dreptul privat) există, închio facast autor, un raport Sonae să de coordinaţiune, | - 

livitat 3) Autorul nostru lămuresce fârte bine că populus ne 'dă idea despre o colec- avitate care presupune" idiviqi ce posed jadividual (publica quae populi romani sunt), lar civitas presupune o comunitate unde toți posedă în coman (bona civitatis abusire „publica dicta sunt): bona unitersitatis (civitalis) nu sunt bona publica, universitatea, fiind considerată ca o persână, privată. i IE - ae are uta, dice Fe Iherîng (op. cit.,.I, $ 51, pag. 220), că statul pete să, dispue oi obendite după bunul st plac, e cu desăvirşire străină antichităţi 
„.5) DL. 181 Dig.de justitia et jure, I, 1. ANR y 6) R, Ihering 'disculă ast-fel de amănunte de a 'doua mână numa! în ireactt „ op. cit., II, $ 35, pag. 148, nota 205 şi pag. 156. îi  
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“când, în antichitatea romană, pater familias era a-tot-puternic-!) aceea-ce 
aruncă o lumină poetică asupra lamiliei antice, el trebue să recurgă în 
dilele nâstre- la judecătorie, dacă copiii săi 'saii soţia sa nu se pâriă bine,. 
aceea-ce e prosaic în gradul cel mai'înalt2).. ! RER 

Invăţatul român trece după acesta la: un alt punct și dice că 
* Savigngy. împreună. cu toţi jurisconsulţii înţeleg prin manus o putere 
anal6gă cu puterea părintâscă:. o polestas a-soțului asupra soției sale, 
ne bâgând. de semă “că şi surori şi fiice se aflaii în manu (p. 66—68) 3). 

'Temeinică să fie 6re acâstă pâră pornită în contra jurisconsulţilor ? . . 
Fâră îndoială că nv. 8. Ihering, în adevăr, ajutat de cercetările lui Ros- 
sbach, arată limpede și lăinurit, că vorba 'manus, care avea, la inceput: 
o însemnătate generală, s'a redus în cele din-urmă la pulerea soțului 
asupra soției *). DI e 
-D-l Lupu Dichler limpezesce mai departe deosebirea între cognațiune: 
şi agnațiune şi legătura agnaţiunii cu constituţiunea gentililor (p. 60), 
unesce apoi ginţile, în conglăsuire cu Jhering, sub un nume colectiv mai . 
mare (genus) 5), şi arată că ginţile 'eraii legate prin sacra (actul reli- 

“gios) 5). a N a 
) Gri-cum însă şi ori-care ar îi părerea nâstră asupra acestui problem, . 

lucrul de căpetenie, când e vorba de gentiles, nu este. acestă desluşire 

elhymologică, ci inţelesul sociologic .al constituţiuniă . de genltili, şi- d-l 

Lupu 'Duchler alunecă asupra acestui punct. . - . a 

Ei bine, Iherîng u dovedit. că, pe când: triburile, curiile şi regatul 

se găseaii în legătură cu Constituţiunea militară, gințile; din contră, aveaii 

drept temeii principiul familie, raportul între gentiles fiind ast-lel un : 

raport de coordinaţiune, de-egalitate, de frăţie). - e 
Trecem la un alt: punct. Ce este un contract - sinalagmatic ? D-l 

Lupu Dichler r&spunde : Contractele ' sinalagmatice de și alcătuite din 

două contracte, se contopesc, prin' învoirea părţilor, întrunul- Singur, așa 

emtio-venditio, locatio-conductio, societas, etc. (op. cit., pag. 355—336) . 

p 
, 

1) Dar, ater familias avea ast-fel puterea să taie şi să spânzure (jus necis 

et sita); Dr daci e el fe mal. blajin, mat drept, mat iubitor, decât părinți de adi, 

şi femeile mai respectate şi cu mal mare trecere de cât femeile moderne. V.. Zheriug, 

op. cit, Îl, pag. 187 urm. .; e E 

: , ing: op. cit. II, pag: 188 şi 199 urm. .. . e 

. Es aice d Ligue Dieter, a. doveâit lucrul acesta, dar jurisconsulții 

l-ai Pie şi nai audit o Sa | 
? parte op: îi, 1, $ 10. pag: 114 şi II, $ 39, pag. 153 text şi nota -220, 

V. şi Rossbach, Untersuchamngen îiber die romische Ehe. , 6 “ , de 

+5) Ihering, 0p-: cit.,.],. $.1%, pag- 1841 „text „ŞI nota 18: <Gens, genus, . a 

„ sanseritul dsckan, a fi născut». D-l Lupu Dichter desvollă şi d-sa l6rte pe arg aces 

-- idee, şi dice că u resolvit ast-fel un problem nedeslegat încă. pag. 68 -12, Văcnt 

i 6) in lipsă de agnaţi, moştenirea .trecea la gentiles a răposatului (Y. căchter, 
- Pandecien, |, $ 271, pag. 678, text şi nota 13), In ceea-ce privesce acestă succesiune, 

desvoltă d-l Lupu Dichter, ea îşi avea rațiune În voia perpetuărel gintei şi a sac , 

rivate : 'sacra” privata perpelua manento (pag. îi). o - e dăm - 

? „+ î) Teren, op- ati, $ 14, pag. 189. L. H. Morgan, marele sociolog, adăogă 

noj, a demonstrat, de asemenea, polemisând cu istoricul Grote. că Consti uţiunea G aeiei 

„nu era de la început monarchică, ci o Constituţiune de gentili, adică ” sellscha ft 

“întemeiată pe principiile 'de hbertate, egalitate, frăţie. V. Morgan, Die Ury scan. 

tradus din englezesce de Eichroft şi Kunisky, pag. 209—210.  - a 
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'Trebue, însă să deosebim. Nu încape nici-o îndoială că, după ideile 
n6stre de adi, contractul sinalagmatic, de şi coprinde două obligaţiuni 
(de fie-care lature una), se unesce totuși, prin consimţimintul părţilor, 
într'unul singur ::emtio-venditio, locătio-conductio, ete. 

Ă În adevăr, scopul economic al contractului sinalagmatic,- aşa cum 
îl înţelegem adi, este de a face ca.părţile să se ajute reciproc prin obli- 

- gaţiuni, cari să -fie una causa .celei-Valte, cele două obligaţiuni conto- 
pindu-se asi-tel întrun singur contract. .- ” ie 

Vechii Romani, din. contră, — şi de. denșii e „vorba în studiul d-lui: 
Lupu  Dichter — înţelegea lucrul cu totul .alt-iel, forma contractelor 
sinalagmatice fiind la ei stzpulațiunea, care face abstracţiune de. cuusă 
(contract lilteris 1), așa că- existaii atâtea contracte câte stipulaţiuni sai 

" obligaţiuni. ai - : e 
R.: Jhering se rostesce în acestă privinţă ast-fel. In curs de secule, 

dice el, Romanii -nu: cunosceaii altă obligaţiune de cât cea unilaterală, 
obicinuiţi fiind a desface contractele. bilaterale (vindarea, închirierea, 
societatea) în două contracte prin două slipulaţiuni deosibite. 

Chipul acesta de a. vedea, adaogă jurisconsultul german, s'a păstrat. 
apoi şi după înlăturarea stipulaţiunii solemne, în acest înțeles că, în locul 
Stipulaţiunii abrogate, n'a intrati un contract "bilateral, cum "1 înţelegem adi, cî ai rămas două contracte unilăierale 2 | _„ Acestea dise, ne întârcem acum înapoi la introducerea cărței auto- 
ului român. D-i Lupu Dichler ne spune acolo (pag. 12—13) că Savigny 
a simțit nevoia unei. părţi dogmatice pentru sciința dreptului 5), dar sa 

„oprit in drum, n'a băgat de s&mă că teoria pură e totul, a confunda! 
teoria cu practica. Sa e o , „Nici vorbă insă de asemenea coniusiune.; Din contră, Savignyy, ca "si Jherîng, învaţă că dogmatica, de şi are şi trebue să aibă drept temei „un element empiric) (realitatea pipăilă), merge însă și caută să mergă mult: mai departe de cât practica. 

  

1) Cambiu, după cum ştim, e, de asemenea, un contract Ziiferis. E1 bine, reese până la evidenţă din art, '352 şi 353 al codului nostru comercial, că - scrisârea de “schimb cuprinde atâtea contracte Zitferis neatârnate de o Valtă câte iscălituri sunt „lucru pentru care incapacitatea unuia nu schimbă întru nimic obligaţiunea * celu-V'alt. V. Griinhut,  TVechselrecht, 1897, LI, $ 31, pag. 310. - „ 2) V. Therzng, op. cit., EI; $ 54, pag. 197 urm. In acelaş înţeles, Kuhlenbeck, Von den Pandecien. zu biirgelichen . Gesetebucl,,: 1[,1899, $ 11, pag..74, texl şi nota 2, şi Dernburg, Compensation, pag. 10 urm, Compar. Ghick, Pandecten, XVI, 
$ 973 pag. 21, V şi L 5, $'2 Dig de contrahenda emtione, 18, L.. 

3) Satiguy a simţit numa! nevoia dogmatic+I? Adevărul este, din contră, că 
acest pare Jurisconsult a aplicat în operele sale Recht des Besitzes şi System. des 7 Oniso eu Hechis, dogmatica cu aceiaşi măestrie ca un Papinian saă Ulptan. lhering, 
a pan umelte Aufsătze aus den Jahrbiichern fiir die Dogmatil des heutigen râmischen 
ind doulschen Privatrechts, I, pag. 22) numesce scmerile de mar sus ale lul Savigny „epochemachende Leistungen dogpmatischer Art, - e i 

Î că Savigny, (Vor-: Beruf anserer Zeit zur Gesetzgebung, p. 30) se rostesce n acestă privinţă ast-fel : <Jurisconsulţii romani ai a judeca. o pricină ? Este atuncl 
ca Și când casul acesta ivit în practică ar fi începutul întregi! sciinţe, care de aici are 
a Hi Gescoperită. Teoria şi practica -nu-le este, adevărul căutâna, “deosebită, teoria lor e prelucrată până a cădea sub bunul simţ, şi practica lor e înălțată prin o cercetare „ Sciinţifică», Jhering, (op. cit., Gesammelte Aufsiitze, etc: i enea că praclica e temeiul neapărat al teoriel. ups ! “o Paz 10) dice, de asemena  
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În adevăr, lămuresce Jhering, teoria pură (de exemplu, teoria . 
acerescenței, a speciticaţiunii, a accesiunii, a' termenului sai dies, a - 
divisibilităţii și nedivisibilitaţii drepturilor) trece. drept o mare descoperire, 

“ce o datorim, nu practicei, ci”geniului şi răbdărei jurisconsulților 1). 
_Vădit lucru însă este că acestă teorie pură a. dreptului 2), întocmai. - 

ca mecanica pură, se întemeiază, la urma urmei, pe realilatea lucru- 

rilor, şi nu trebue prin urmare nici odată să. ne ducă la un „resultat 

„<ontrar utilității practice 3). d i - ci 

Intrun cuvânt Savigny, departe de a coniunda teoria cu practica, 

cum crede d-l Lupu Dichter, a reîntinerit, din contră, dogmatica, a înlă- 

turat. formalismul sec al filosofieă stoice +), a apropiat sciința dreptului 

de nevoia socială şi economică, a făcut din studiul dreptului o sciință 

exactă, ca mecanica î. . o oo i Da pi 
- Să căutăm totuşi certa marelui jurisconsult german, căruia îi merge 

cu drept cuvânt “vestea, că a înţeles lucrul în chipul arătat mai sus, că - 

-nu Sa acutundat până peste cap în îilosoția stoică şi sistemul lui Gaius, . 

că a găsit, din contră, cu cale.să împace teoria cu practica ? i 

Ferâscă Dumnegeii ! Din contră, tocmai: Savigny era acela care a 

redat sciinţei dreptului nervul ei de viaţă, a propovăduit că istoria e nea- 

părată, dar că trebue să ne ferim de. excesul de istorie €), a .reapropiat 

«dreptul ideal de viața reală.-- II , 

Stoicianii, diceţi, ai separat teoria. de practică ?: Ei bine, şi apoi? 

Ce erai stoicianii, la urma urmei, alta de cât nisce - Maulhelden (nisce 

1) Ihering, op: cit. Gesammelte Aufsătze,- ete, pag. 14—15. Savigny apoi 

(op. cit., pag. 22) spune, de asenienea, că, «precum în geomelrie prin cele două laturi . - 

i i î i i i fie- te a dreptului 
şi unghiul aşezat între ele ni se dă triunghiul, tot aşa are şi fie care .par 

nostri asemenea bucăţi cari, fiind gate, ne sunt date şi cele-V'alte, etc,» <Adesea însă, 

adaogă Savigny într'alt loc (System des răm. Rechts, L, 8 59, ediț. franceză, pag 18) - 

se dă o însemnătate nemă&surată formelor. sciinţifice Aceste forme nu sunt de prisos, 

numal nu-trebue să le împingem ia extrem». V. și articolul meă Dreptul istoric și 

«dreptul pur, publicat în Dreptul No. 19 din 1881. | . , , N 

P oPvutissonsultul saă I/ziuitorul, care nu “se călăuzesce de teoria pură şi-se ţine 

„numai de casuistica jurisprudenţei, păcătuesce în contra. filosofiei dreptului. lun 

-3)” Iheriug învaţă prin urmare; <Aceea ce cere comerciul, simțul dreptului, 

“trebue să se îndeplinescă, fără deosebire dacă Ier er logic, cu putinţă saiă cu ne- | 

„ putință» (Ihering, Geist des râm. Rechies, Îl, Ş 59, pag oc. , 

pini 4) D-1 Lupa Dichter, vorbind de filosofia stoică, dice (paz. 54): «In ce ne privesce 

“pe nof, pentru a găsi basa adevărat sci:nţifică, fiiosofică a sistemului urmat de Gaius, 

ne 'urcăm până la principiile filosofiei stoice. Acâstă filosofie nu recurâsce de cât 

Jucruri. res. cari ni se. pot presinta în stare statică (status) şi în stare dinamică (motus)». 

- Acâsta să fie 6re tâtă filosofia dreptului roman? Bi. Ihering (op. cit, Gesammelte 

„. Mufsătz, ete», pag, 22) deplânge pe Hugo. că :s'a plerdut in cercelări asupra celor 

-_tres partes şi asupra sistemului lui Gaius. V.. în acelaş înțeles Savigny System des 

Tâm, EQ, po . Aa 

. i Pele, 5 dice £ Diihring (Kritische Geschichte der allgemeinen Principien 

„der Mechanik,. gekrânte Schrifi, pac. „536, No. 210), nu este numaj o aplicare a 

matematicef, ci are drept temeiă fapte reale. Fe: a ! - 

6) Este fără îndoială un'exces de istorie, când jurisconsultul, - în ee să pue 

preutatea” hotărâtâre pe consideraţiuni sociologice, economice, flosolice,, se rălăceste în 

probleme filotogice, cari pot să fie forte interesante din punctul de ve ler gxcheologic, 

"dar ne Qepărteză de copacul cel verde al vieţel. V. R Jhering, op. Cit, 

- Arfsătze, elc., pagina 21. a 
—_ ”
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„ „logomachi.ridiculi), cum îi numesce Schopenhauer ? 1): Ca este dogmatica - “disprețuitâre a practicei, alta de cât o banalitate palavragistă:? . „Nici 'vorbă, însuşi d-l Lupu Dichter, dacă ne uităm mai de aprâpe, înţelege a dice că trebue 'să batem în 
cari ai. priceput mai bine de: cât .dri-cine vechea metodă romană și ai “cununat cu 0 artă neîntrecută 3) doctrina cu practica. - | „+ După cele mai sus” (excusez du peu), vădit lucru este că cartea d-lui Lupu Dichier are altoi de vino'ncoa, stilul d-sale curge ca. apa, teoria „d-sale ca aurul în loc se lămuresce, retorica d-sale nu ne pune flori după “urechi, nu arde ca tocul în: paie ude. Ne Me „=  Intrun cuvânt, autorui nostru, cu t6te criticele ce am făcut mai sus Studiului d-sale, e un spirit original, care nu primesce necontrolate teoriile » marilor jurisconsulţi, ci se apropie, pe umerii lor, şi mai mult de adevăr, "ca viţa ce se urcă pe' harac. în sus. (Dreptul, 1900)... 

. 
x 

s 

, a . : _ | _ a i o ci 

tiny ma Schopenhauer, ediţ. Frauenstădt, 1877, Die-1Velt als Wile und Vorstel- (pa 17o).P 16, pag. 166 urm. :, Die Stoiker-aaren demnach blosse Maulheldeu, 
2) Dreptul roman a ajuns la: cea: mat înaltă strălucire, alțumilă marilor Șarisi - : j, . it: mulțumită marilor juris- Rpsulli: Satigny, VWindscheid şi Ihering, (v. în Juristische. YVochenschrit, uerlin, ȘI 14 din 26 Ianuarie 1900, articolul Vorfeier der Einfihrung des biirgerli- . : i ? zu Leipzig, pag. 110). „_3) Simţul estetic, dica Jherin i 6 Li ă pe juri 

, 1 d 9, fantasia creatâre trebue să însuflețe e juris- 
consult. V. op. cit., Gesammelte Aufscitze; |, pag. W0—u, sute ps SA 

struna lui Savigny și Ihering?), . 
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miroducţiune la „Dreptul corhercial“ de Gr. V. Maniu. 

„Dreptul comercial, vol. II, pe care îl însoţim cu acestă introduc- . 
țiune,: după cererea cu care ne-a- onorat autorul, d-l Grigore  V.. Maniu, 

incepe cu cercetarea dreptului cambial. Întâmpinâm, de la inceput chiar, 
un avent original în cartea d-lui Maniu. <Un document, dice d-sa, pe care 

a bine-voit a ni-l semnala d-l V. A. Urechiă, ne destăşură peripețiile unui 

proces în materie cambială, petrecut în veacul: XVIII, și ne dovedesce 
ast-lei că polițele erai deja în us, cu'mult înainte de.ce legiuirile n6stre 

positive să se fi ocupat: de ele». (Maniu, II, No. 268). e 

In adevăr, după documentul de care e vorba, Divanul spune lui 

Coburg: «.,... ci când Măria Ta vei hotărâ a se plăti negreşit din visterie 

aceşti bani, Înălţimea “Ta ești stăpân și precuni vei bine-voi a porunci. 

se va urma,..... dar noi.ne rugăm Inălţimii Tale să. bine-voiască a scrie 

la Măria Sa Inaltul Prinţip Potemkin .....; ca să. poruncâscă lui Marcu 

Portar să plătescă banii ce ai luat ca niște drepţi bani ai ţărei, care n'a . 

tăgăduit cum că i-a luate. 2 A | 

'- “Mareu Portar, în adevăr, fost ispravnic din Vâlcea, ma tăgădui că 

a luat banii ţărei, şi aşa fiind, Visteria a tras polițe asupră-i, ca din banii 

ce-i hrăpise din: judeţul -Vâlcei, să numere în Sibii, unde a îugit, înfâţișă- 

torilor poliţei taleri 600, pentru alţi: atâţia ce ei ai dat aicea, iar. înlaţi- 

şătorii s'aii întors în deştert cu polițele neplătite şi ai cerut banii de la 

obrazele: ce sunt iseâlite în 'poliţă (de la Visterie).. e 

lată cum era cunoscută poliţa, acest semn al creditului şi al. priel- - 

nicei propăşiri economice, în Principatele române, înainte de ce legiuirile 

“de mai: deunădi aii regulamentat'o ! „Adaogă apoi d-l Maniu că polița 

servea şi ca mijloc de transport, de Ja un loc'la altul a banilor pentru 

. călugării misionari ai sfintelor locuri, atunci când, din contră, în Engli- 

tera, adăogăm noi, deja prin “actul. parlamentului din. 1704 sa schimbat 

principiul r&suflat al distanței locului, o retormă căreia "i mergea vestea L 

«In istoria legiuirilor și obiceiurilor de natură comercială, unde tărimul 

e încă neabătut>, încheiă așa dar d-l Maniu, «neajunsurile pot avea de 

scuză lipsa îsvdrelor de cari să-ne fi putut servi» (t. Il, No. 267, p. 9, 

nota | în fine), căci, adăogăm noi, dacă avem un mare prisos de vechi- 

turi netrebnice; de porecle. învechite (polită în loc de cambie, aţetare in 

"dos în loc de gir saii indosament), însă isvârele de tradițiune sănătdsă 

Sau rătăcit și nu le mai.putem da de urmă. RR 

Poliţa; observă d-l Maniu, nu derivă din strămoșescul ciceronian, ci 

din străvechiul obiceiii de a imprima pe câră' degetul . cel mare (pollex, 

pollicis), în loc de iscălitură, iar cambia, care nu € un neologism la noi, 

căci o vedem constinţită “de legiuirile moldovenesci (cod. Calim. $ 2000; 

N
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Regul. org., art. 335), atunci când, din contră, poliţa e o numire reservată - în t6te legiuirile europene pentru alte oferte de comerciă (poliţa de asi- gurare, etc.), e un termen technic uşor.de pronunțat (v. Maniu, II, No. 270, p. 19, nota 1 şi articolele mele, Dreptul, 1885, No. 33 şi 55), .- 
-„ Cambia r&spunde în adevăr mai bine scopului technic a! juristului (cunoscută -e limba technică a juriștilor clasici, v. -Kalb. BRoms Juristen nach îhrer Sprache dargestelli), căci-ii inlesnesce să qică <drept cumbial, „comerciii cambial, curs cambial, ete», pe când, din contră, potiţa Var sili să recurgă în acestă privinţă la perilrase, aceea-ce ar îngreuia înţelegerea (o vorba nenimerită nasce. idei nenimerite), lăsând a-'dice că nu e:0 nes-. „ Cocire trândavă, de 6re-ce are un corespondent- în cuvântul «schimb» și în terminologia tuturor legiuirilor europene. | “ i | Art, 270 e. com. hotărăsce cu drept cuvânt că numirea de <cambie» saii poliţă e de esenţa cambiei, adaogă însă din nenorocire că și «clausa la ordin> e o condiţiune esenţială a cambiei, în nepotrivire cu art. 278, care : spune 'din contră ritos, că «<clausa la ordin» se pâte exclude, nepo- trivire' care vine de acolo, că legiuitorul nostru a amalgamat două sisteme contradicătâre, însuşindu-și în art, 270 cit, teoria franceză (clausa la ordin e un esentiale. negolii), iar în art. 278'cit, doctrina germano-italiană (elausa la -ordin e un naturale negolii), nepotrivire pe care am semnalato „în Dreptul, pe 1885, No. “55, unde am arătat: că, după Thă!, clausa la „ordin e de esența, nu a cambiei, ci a îndosabilității cambiei. „Art. 270 e. com: urmeză a dice d-l Maniu, numără: printre. condi- țiunile esenţiale ale cambiei și semnătura trăgătorului- sai a emitentului, aceea ce nu ar fi tot-una cu isealitura (v. însă art. 970 e. Nap., unde: Sub semnătură se înțelege îără îndoială iscălitură), iar iscălitura trebue „Să stea în 7osul contestului-uctului, ca:să'i inchezăşuiască întreg cuprinsul, ȘI nu în contestul săă (Iâchter, Wechselrecht, $ 43, text şi nota 13), căci ali-iel nu ăr exista nici o deosebire între un contract de rând şio cambie, care e un contract li/teris (v. Maniu, 1], No. 281, p. 35, nota 2). | Lămuresce apoi d-l Maniu, că lipsa adausului «bun și aprobat», care e_menit a preintâmpina abusul iscăliturei în alb, nu exclude calitatea și electele speciale ale cambiei nescrisă în întregul ei de cel ce a sub-. Scris'0, de 6re-ce art. 270 e, com. nu așsză iormalitatea «bun şi aprobat» printre condiţiunile esenţiale ale Cambiei, şi dar o asemenea cambie, de şi neregulată, pâte servi ca început de dovadă scrisă, ce se pâte complecta „Prin mărturisire judiciară și extra-judiciară, presumţiuni şi dovadă cu martori (Maniu, 1, No. 282 in fine), a Art.. 275 cit; însă, așa înțeles, și nu putem s%”l tălmăciin alt-iel, se „lovesce în cap de ţi-e milă 'de el'cu art. 349 e. com, care opresce din “ contră ritos ori-ce excepţiune nelichidă si neîntemeiată pe o dovadă scrisă 5 Li .(cestiunea dacă datornicul e plugar, etc., dă obicinuit loc la o cercetare cu martori, y. Laurent, XIX, No. 259 in ine), aceea ce vine. iarăşi de. acolo, că legiuitorul nostru a curmat prin art. 275 cit. 0 controversă iranceză, uitând că art. 27 

de origine germano-italiană, 
„Art. 334 com., care scutesce pe posesorul cambiei în cas de forţă „majoră de facerea protestului în termenul prescris de lege, articol pe care -l Maniu "1 găsesce excelent, cuprinde lără îndoială o ezcepțiune, la 

7 

5 cit. e în antinomie cu art. 349 cit, care 6  
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N NR 

dreptul comun, căci îace să apese iorţa majoră asupra datornicilor cambiali, 

în nepotrivire cu principiile comune (v. art. 1074 c. c.), după cari cre- 

- ditorul (în ceasul .nostru posesorul cambiei) şi nu datornicul, trebue să 

sulere forţa inajoră (casum. sentit creditor). . Ia e 

Urmeză dar neâpârut că scutirea de facerea protestului are loc numai 

în cas de forță majoră (un răsboiii, o întâmplare elementară) şi. nu se 

__pâte întinde la casul fortuit (unius positio, non est alterius exclusio) şi 

apoi că art. 33-k cit. scutesce numai de facerea protestului, iar nu-şide 

acţiunea de regres în termenul prescris de lege, puţin importă că omi- 

siunea încunosciinţării acţiunii de regres sa întemplat prin culpa portăre- 

lului, căci în casul acesta se pâte chiar. dice că posesorul-e în culpă că 

m'a controlat pe portărel (culpa casum praecessit) 1). .. . 

_. Care e înţelesul art. 309 e. coni.? D-l Maniu învaţă că, cu tot art. 

309, care scutesce pe acela care plătesce: de ua examina autenticitatea 

-girurilor, examinare care ar Îi aproape cu neputinţă şi ar intârdia repedea 

stingere a cambiei,: împedicând iuncţiunea ei economică, legitim e totuşi 

ca datornicul cambiei să se opună a plăti celui fără drept a primi când 

şlie că titlul sa jurat, sati că s'au. săvirșit îalșuri. (Maniu, II, No. 324. 

in medio). | | D= - , , , 

Totuşi netăgăduit este că, în cas de pierdere. a scrisorei de schimb, 

_datornicul de bună credinţă nu are vre-o îndatorire strietă faţă cu pierqă- 

torul cambiei, dacă acesta nu indeplinesce mai întâi formalităţile prescrise 

„de art..354 urm. e, com., căci. poprirea la plată în cas de pierdere și 

de faliment de care vorbesce art 321 c. com, nu e 0 poprire în înţesul 

art 455 pr. civ., ci o simplă măsură conservatâre (v. Demangeat-Bra- 

vad, Droit. commercial, Il, p. 345-—346. V. de asemenea articolul meu 

din Dreptul, 1887 No. 46, p. 324—325 şi Maniu, II, No. 825 nota 1). 

Art. 349 ce. com. Deroditor pâte în Orient, pretuesce din contră în 

Occident cât întregul. cod! (Maniu, II No. 356). Cambia nu şi-ar putea in 

adevăr îndeplini luncţiunea ei economică, circulând neîmpiedecat din mână 

în mână, dacă un datornie de rea credință ar putea săi întârdie .. plata 

prin excepţiuni nelichide şi neîntemeiate pe o probă scrisă, iar un datornic 

de bună credinţă nu se pâte plânge, căci astă-di datornic, el va i mâine, 

la rândul săi, creditor şi art. 394 cit. va da creditului sei cambial o. 

putere nemicşorată, care “i va prii mult! a a 

“In procesele cambiale așa dar, adică când e vorva. de o acțiune 

canibială, art. 349 trimite pe părit cu excepţiunile sale nelichide pe cale 

separată. Cestiunea totuşi dacă avem a îace cu 0 acţiune cambială sai 

“cu o acţiune. civilă 2), dă une-ori loc la îndoială. Acţiunea unuia din 

  

- , iu IL No. 338. In zadar se susține de unii, cum lămuresce f6rte 

bine a ae Maniu Ii meintentarea, iar nu şi neîncunosciințarea acţiunii de segres 

în termenul prescris de lege aduce cu sine pentru posesorul cambiel perderea drep u 

” “xilor sale cambiale, căci reese clar Qin art. 347 Com CĂ Sa ara rebue s 

înțelegem, implă -cerere,.ci o cerere incunos in po - „ 

i *2) 2 civilă acțiunea care se nasce,-nu din însăşi cambie, ci numai cu ocasiunea , 

el, aşa aceea pentru provisiune, valută, îmbogăţire (art. 351 c. Cora), aceea 1 ceplaa. 

tului în contra trăgătorulu! (art. 290 ce. com.), aceea â girantulu! dup seal n a că 

c. com,), aceea întemeiată pe un aval dat prin act separat (v. art. meiă i reptu L e 

pag. 130 şi Maniu, IL No. 315 nota), aceca privitâre la garanţiile trecute prin gir (v: 

.
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avalişti, care plătesce datoria cambială, în contră celor-Palți pentru cota “lor din datorie, e civilă saii cambială ? RE | ".” Acţiunea avalistului care plătesce în contra aceluia pentru care a dat avalul, e, după părerea tuturor, cambială, căci art. 298 e. com , hotăresee „__ritos, că avalistul care plătesce cambia sosită la scădență e subrogat în 
. avalul şi în contra obligațiilor anteriori. Dar, reese 6re de aici a COu- ” rari, că avalistul nu e subrogat pa calea cambială în contra coavaliştilor ? Ei Negreșit că nu, căci neindoios fiind, că avalistul care plâtesce are 
sare în ochi că dânsul, dacă nu s'a insemnat : anume pe cambie drept chezaş (art. 809 cod. federal), nu'și pâte întemeia acestă acţiune pe art, 1674 c. civil, de ore-ce avalul se deosibesce esenţial de chezășie prin. “tormă, elect şi coprins, ci tot pe art. 298 cit. din al cărui spirit. reese ast-lel -că .avalistul 'e subrogat pe calea cumbială: şi în contra coavaliștilor (% Maniv, II, No.317). :. Se i „Aceeaşi grijă ca pentru tălmăcirea dreptului cambial o arată di Maniu și pentru. cercetarea celor-Palte materii atinse în vol ILa comen- „tarului d-sale.. Așa lămuresce: d-sa că, cu tâte că art. nostru 375 cod. com. dice, că mandatul comercial are de obiect tractarea. de afaceri comerciale “pe sema şi în socoldla mandantului, în deosebire de art. 349 ital, care , adaoga ce în Home», deosebirea. acâsta totuși” nu “are nici o însemnătate, contractarea în numele mandantului fiind : tocmai Caracterul esențial -al mandatului (II, No. 370)... - o Se Cnre'e inţelesul art. -398 cod. com. ? De şi, în principi, mandatarul nu e îndatorat faţă cu cel de al treilea (art, 1546. cod. civ.), mandatarul comercial totuși, lămuresce d-] Muniu, are o răspundere mai mare. Aşa prepusul este solidar responsabil cu patronul în ceasul „când s'a însărcinat a representa 0 pers6nă incapabilă, pentru îndeplinirea formalităţilor cerute de titlul III, precum răspunde şi de publicarea convenţiunilor matrimoniale ale patronului şi de ținerea - registrelor (II, No, 384). | | Aşa, apoi în casul prevădut :de art. 396 cod. com., adică-când pre- pusul nu arată in sub-semnătura sa, pe lângă numele și pronumele săi proprii, numele şi pronumele sau îirma patronului cu "menţiunea “<prin procură», sat alta asemenea, prepusul se obligă personal, iar cei de al 

> 

-Pusului privitâre li exerciţiul comerciului cu care acesta a iost: insăreinat 
"(vedi cas. rom. s. II din 15 Maj 189). - | | cod Jurisprudenţa nâstră. a avut prilejul să Jămurescă înțelesul art. 400 od. com. . care hotărăsce că prepusul pâte intenta ori-ce acţiune şi-a îi 
chemat în judecată în locul patronului, în exerciţiul comerciului cu care 
a lost însărcinat. După o hotărâre a. Curţii n6stre de casaţiune s, ÎI, din. 2 funie 1892, judecata. trebue să cerceteze din oficiă dacă cel chemat In judecată € în adevăr un prepus în înţelesul - legii Și. pote să "i. tăgă- 

art meu din Dreptul 1885, p: 114 şi Maniu, 11, NO. 292 în raedio) ete. E de asemenea, | 
credem no!, civilă acțiunea de reeres entru i d i 

ala ac . tare saă da si uranţă a accep- 
tantului- (art. 23y şi 340 c. com.: ae "n m psa de accep : 8 Va 

op. cit, $ 119, nota p€ , c ea pentru liberare de duplieate, ete. (v. [y dehter, 
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duiască acâstă calitate, cu t6tă - recunâscerea părţii adverse (compar. 
Maniu, II, No. 385, nota 2). : a aaa 
„Mandatul de a vinde al comisului-călător (art. 402-403 cod. com,) - 
implică el pe acela de a încasa ? Nu, răspunde d-l Maniu (II, No. 388), 
căci facultatea de a încasa .nu e absolut necesară pentru a putea vinde - 
în numele patronului, iar art. 49 al codului comercial german, adăogăm 
noi, hotărasce 'din contră ritos că comisul-călător, care e însărcinat de: 

a vinde, e de asemenea îndrituit să primâscă preţul vinqări. 
“ Arată apoi d-l Maniu că art. 405 al codului-,nostru comercial nu. 

lmuresce că comisionarul se deosibesce de alţi mandatari prin aceea 

că lucrâză în numele stii propriă, însă numai de uitare, ne reeşind de 

nicâiri că a înțeles să schimbe în acestă privinţă sistemul consfințit de 

mai t6te legiuirile şi de insuși art. %7 al vechiului nostru cod comercial, 
(Maniv, I, No. 391)... . i o a 

-D-l Maniu se ocupă apoi în No. 405 şi cele următâre a comenta- 
iului d-sale de :contractul de transport, care capătă cu fie-care chilo- 

metru de cule ferută ce se construesce o însemnătate. mai mare, şi e 

prin urmare cu drept cuvânt unul din obiectele de căpetenie a congreselor 

internaţionale, aceste sfinte sinoduri ale timpului nostru.» - 
x 

Unii susțin că cărăuşul trebue să răspundă, chiar. abstracțiune făcând . 

de ori-ce culpă din parle-ă, pentru! ori-ce iorță majoră isvorâtâre din 

însăşi exploataţiunea transportului, precum de ex: când trenul ese din 

cale și se r&stârnă din causă că maşinistul e lovit de dambla, ne putând 

invoca întru apârarea lui de cât o forță majoră venind din afară (intem- - 

plări elementare, răsboiiă, faptele unui al treilea). - a _ 

„Atât siguranţa publică: (publice enim utile est sine. metu et periculo 

per itinera comineari), se dice în sprijinul acestei păreri, reclamă acestă 

soluţiune,. pe care o constinţesce dreptul anglo-american, cât și tradiţiunea 

bine-înţelesă, de 6re-ce L. 3, $ 1, Dig. IV: 9, hotărăsce ritos: «omnimodo 

qui recepit tenetur, etiam: si sine culpa ejus res periit: (v. Fer, Der 

Begriff der hâhern Gemvăli, 1883, şi Unger, Handel auf eigene Gefahr, 

189, p. 83 urm)... Da N 

- Părerea domnitâre totuși, de care sa călăuzit codul nostru comercial, 

invâcă vorba cunosculă a glosei .«intra levissimam culpam- et casum 

fortuitum nihil est medium» și învaţă că calea ferată, departe - de a. 

răspunde ex lege şi în lipsă chiar de ori-ce culpă din parte-i, scapă din 

contră de ori-ce r&spundere, dovedind că a luat. 6te măsurile putinci6se 

ca să evite dauna causată prin exploatațiune. | 

“ Totuşi, articolele 425 şi 428 c. com, ai ţinut semă de adevărul că. 

expeditorul “trebue să fie ocrotit în contra cărăuşului, şi ati derogat în . 

interesul siguranţei publice. la principiul că vătămatul-reclamani, trebue | 

să dovedâscă existenţa. culpei şi hotărăsc, din contră, că e în sarcina. 

„-cărăuşului să dovedescă că pierderea, stricăciunea, întârdierea ai provenit 

'din cas fortuit -sati forță majoră, etc. (Maniu, IL, No. 41) 

| Adaogă apoi art. 427 ce. com., tot în vedere de a ocroti pe expe- 

ditor în contra cărătișului, că stricăciunile -se vor proba conform art. 71, 

adică prin procese-verbale încheiate hic-eb nunc de experţi rânduiţi de 

preşedintele trib. sati: de judecătorul de ocol, iar Bedarride (Des chemâns 

de fer, No. 342) critică jurisprudenţa 'iranceză, care impune cărăușului
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întârdiere, iar nu şi-în cas de pierdere şi de stricăciuni.. 
„Un cărăuș simplu pâte să mărginescă obligaţiunile şi r&spunderile 

“stabilite de lege, calea ferată nu (art. 441 e. com.). De ce? Pentru c;, 
„lămuresce î6rte bine d-l Maniu, dacă un cărăuș nu vrea să contracteze 
cu mine de cât sub condiţiunea că, ori-căre ar fi intârdierea, el nu:r&- 
„punde de: nimic, e m& pot adresa la altul, pe când calea ferată exercită 
un monopol, în contra căruia nu. e nici o concurenţă cu putință (i, 
No. 416), E a a 

Adaogă totuși art. 441 c. com. că stipulaţiunile cari ar exclude sai ar mărgini -în transporturile -pe calea Ierată, obligaţiunile și r&spunderile stabilite prin art. 417, 418, 419, 425, 427, 428, 429, 430,432, 433,43 şi 440, au tărie în casul când prin tarife speciale s'ur stabili că prețul transportului să fie mul mic de cât acela coprins în tarifele ordinare, | lucru pentru care administraţiunea căilor nostre ferate a. şi generalisat „ “tarifele speciale (Maniu II, No. 4, p. 162, nota 1). : - . „Art, 441 cit. însă nu se "mulţumesce numai cu generalisarea tari- elor speciale, pentru a apăra pe căile ferate de rigârea legii, ci mai cere încă pentru acest siirşit şi o anume sii 
aceea ce reese atât din textul. legii, cât și din discursul ţinut de Mancini în -ședinţa  Camerelor” deputaţilor italiene din 25 lanuarie 1882, când a dis, între altele, că sistemul. tarifului redus, se pote incuviința fâră neajuns, lăsându-l însă la iacultatea, nu a administraţiunii, ci a publicului şi prin convențiună speciale (v. Marc, Code de commerce du Rozauime d'llalie, p. 42). Iu | ! 

Trecem ucum la comentarul d-lui Maniu privitor. la contraclul de * asigurare. Pentru dovedirea contractului de asigurare, învaţă d-su I6rte 
drept, legiuitorul nostru cere un act scris!) (art. 445 ce. com), dar nu “prescrie nicăeri penalitatea dublelor (arg. art. 46 şi .57 c.'com.), lucru pentru care s'a şi hotărât că polițele. de. asigurare sunt valabile, chiar de sunt făcute întrun singur exemplar, iar data lor pâte îi stabilită prin i6te mijlOcele de probă arătate în art, 46 ce. com., pe când în Belgia (comp. şi art..79 e, com. îrancez), iscălitura samsarului (courtier) le dă dată certă (v, cas. rom. s. II din 8 lunie 1892 și Maniv, 11, No. 420). , Invaţă de asemenea d-l Maniu că asigurarea ce o învoesce minorul Singur, intră în termenii art. 951 e, com., căci principiul «Minor non tanquam minor sed tanquam. laesus restituendus est» consfințit prin acest art. se aplică când minorul face un, act pe care şi tutorul "I--p6te face „ Singur (pentru încheierea contractului de asigurare, tutorul nu e supus la Vre-o autorisare sui lormă, v, Ehrenberg, Versicherungsrechi, I, p. 197) ȘI neindoios este că există aici o vătămare (v. art. -453 urm. e. com.) iar cel capabil se obligă totusi după 2 i i Maniu, II, No. 428), Ig iotuși după art.. 95 să c. iaţă de minor ( ar 

1) Taxa prevădută de art. 26 din |. timbrulu, se ap ică şi ămi pe Pi . . plică şi v&rsămintelor ce se îac-la asigtirăirile mutuale de supraviețuire? V. asupra acestei cestiuni Maniu. II, - o 0, pi 181, nota IL. Trebue, credem, să deosebim. Există o primă fixă ? Vom aplica art. 26 cit. Prestaţiunea asiguratului la asigurările mutuale de supraviețuire pole Sage pasă sgpusă şi la o lichidaţiune ultericră (v. Ehrenberg,  Versicheruugsrech, 
în vedere o premie fixă, 

(arg. art. 97 c. com. îr.) o asemenea constatare legală, numai în cas de 

pulaține în fie-care cas particular, 

In asemenea cas, socotim art, 26 cit., trebue înlăturat, de Gre-ce are -
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In cas de înstr&inare a lucrurilor asigurate, drepturile și îndatoririle 

vechiului proprietar nu trec, după art. 463 a! codului nostru comercial, la 

noul proprietar, ducă nu este convenţiune contrară, iar după legea belgiană 

(art. 30) şi cea holandeză (art. 263), cum observă d-l Maniu (II, No. 428), 

asigurarea trece de drept asupra noului . proprietar, dacă nu este conven: 

ţiune contrară, aceea ce e, credem noi, mai logic şi mai nemerit, căci 

pericolul lucrului trece asupra cumpărătorului (art. 971 e. com.) şi folosul 

se cuvine aceluia care are ponosul. - Se - . 

Asigurarea, care pâte avea de obiect câştigurile sperate-şi fructele - 

ne culese, in casurile prevădute de lege (art. 449 e. com. şi art, 965 c. 

€.), nu trebue sub nici un cuvânt să degenereze intrun contract de joc 

şi de prinsâre, aceea ce ar îi, de exemplu, 'când aşi asigura viaţa Papei 

de la Roma, de care puţin 'mi pasă, asigurare simulată şi lipsită de 

ori-ce interes, prin urmare economicesce netrebnică, ba chiar vătămâtore. 

(Maniu, II, No. 435). i | - a _ 

„Asigurătorul pe viaţă nu datoresce plata sumei asigurate, dacă 

mârtea persânci ce. "şi-a asigurat viaţa a provenit din sinucid, duel, saii 

e consequenţa unui delict ori a unei crime comise de asigurat (art. 474 

c. com.), dar, lâmuresce î6rte bine d-l Maniu (v. Dreptul, 1893; No. 56), 

cel în drept pâte să dovedâscă că sinuciderea n'a lost voluntară (v. art, 

41 L, belg. din 11 lunie 1874), iar clausa că asiguratorul ia asupră-si 

ori-ce cas de sinucidere: nu are nimic de contrar ordinei publice (v. 

Elrenberg, op. cit. 1, p. 420—422, text şi nota 9). - Si 

Pune apoi în lumină d-l Maniu (II, No. 450 şi 451) marele prin- 

cipiii că asigurătorul răspunde numai de daunele materiale pe cari le-ati. 

suierit lucrurile asigurate, iar nu Și cele indirecte, de exempiu de câşti- 

„gurile sperate, de. creditul: pierdut, de încetarea fubricaţiunii sait comer- 

„ciului (arg. art. 460 c. com.) pentru că, de ar respunde şi de acesle, 

ar fi de temut din parlea asiguraiului o punere de Joc [raudulăsă, | 

“iar dauna materială se pote repară, sait prin plată în numerar, Sai dacă | 

polița de asigurare o.prevede, prin reclădirea sai prin repararea casei. 

D-l Maniu se. ocupă în' îine în volumul II al comentarului d-sale cu 

amanelul comercial. Amanetul fiind un contract accesorii, arată d-sa 

i6rte bine, el se civil sai comercial, după. cum închezăşuesce sau nu o 

obligaţiune comercială, şi dar dacă datornicul amanetar e comerciant, se 

presupune că amanetul este dat pentru un act de comerciu (art. i 

- com), iar, dacă nu e comerciant, trebue să se dovedescă că împrumutu 

Sa Îâcut pentru un fapt de comerciu (Maniu, II, No. 479). . , 

Codul nostru a amalgamat în acâstă materie legea belgiană şi cea, 

italiană în chipul cel mai contradicător, hotărând prin art. 482. alin. '3 E 

" (ef. art. 4593 ital.) că pârţile se pot invo! asupra unui mod de._vindare a 

amanetului altul de cât -cel prevădut de lege, iar prin art. 485 (ef. art. 

10 L. belg. din 1872) că e oprită ori-ce clausă care ar îndritui pe cre 

ditorul amanetar de a dispune de amanet fără îndeplinirea. formelor ega-o. 

Amacetul cambielor și titlurilor la ordin, observă îorte bine dA aniv, 

„pâte fi constituit şi fără notificare câtre datornic, _căcă cesionaru unor 

“asemenea titluri-pâte opune dreptul săi la o a rela personă in puterea 

unui simplu indosament, dar, cum un simplu indosameni, ar ăsa ne 

tărât dacă indosatarul e proprietar sati amanetar, Sa legiuit prin art.
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cod. comercial că indosamentul, pentru a (rece drept amanet, trebue să "coprindă clausa <val6rea în garanţie» sai o alta asemenea 1), ” Art. 479 cit. insă nu se ocupă .şi de mcdul cum se pot zălogi " hârtiile la 'înfățișător. şi Sar putea dar crede, adaogă d-l Maniu, că, pre- 

se aplice şi hârliei la înlăţişător, care _Semână cu un mobil corporal, se dobândesce adică prin simplă posesiune, care ține loc de titlu, „_- Dar; lămuresce î6rte bine:d-l Maniu, hârtia la înfăţişător nu are nici în clin nici în mânecă cu un mobil corporal, ea constitue din contră, ca „hârtia indosabilă, un “contract lilteris, se deosibesce adică de obligaţiunile „ contractuale de rând prin aceea că devine perlectă ubia prin darea Şi pri- "mirea însctrisului, și dar, aşa fiind, trebue să aplicăm pentru ' zălogirea hârtielor la înfăţişător mutatis mutandis principiile regulătâre a ama- „netărei hârtiei indosabile. . î Me Sa „„.» Cât pentru aceste de pe'urmă, art, 479 cod. comereial hotărăsce că amanetul lor pâte fi. constituit prin gir cu clausa <valrea în. garanţie» „Sai o alta asemenea (art. 280 cod. com.), dar cum proprietatea hârtielor la înfățișător se trece, fără gis, prin simplă tradiţiune, şi cum recursul la data certă e înlăturat - în materie comercială (art. 57 cod. com.), se » vede ast-lel că:reese din Spiritul art. 479 cit, că și amanetul hârtielor la înfăţişător pâte fi întemeiat prin simplă tradiţiune (v. Maniu, II, No. 480), „> Arată în fine d-l Maniu. că, după art. 481 cod. com. dacă efectele „date în - amanet ai sosit “la scadență, creditorul amanetar este dalor a urmări şi încasa valorea lor, iar raţiunea, adăogăm noi, este ca credi- * torul amanetar semănă cu usulructuarul unei creanţe, care de pe urmă de asemenea: dator este, dacă creanţa a ajuns la scădenţă, a urmări şi incasa val6rea ei (y. Laurent, op. cit.-VI, No, 413), - s „Reese,. credem, din tâtă analiza -de, mai Sus, că curtea d-lui Maniu „Coprinde' un. comentar serios al materielor de drept comercial cu care se „Ocupă, lămuresce tâte deosebirile între legea n6stră şi legea-tip, ține semă 

talmeș-balmeşul cutăruj sai cutărui autor imitator «qui est entoure de 
„> mille volumes, et eh compose. un ou il ne menţ rien du sien». | 

„__. Crede în adevăr d-l Maniu, și . acestă credinţă “i-a dat puterea să biruiasca „te pedicile ce 'j-aă Stat în cale, crede în marea. însemnătate a dreptului comercial, crede că: neguţătorii, cari presimt prețurile _viitâre, 
Îac combinaţiuni roditâre, măresc înflorirea * economică a naţiunii prin 
Negocierile, calculele, corespondenţa lor, trebue. să Jacă parte din clasa 
conductlorilor națiunii. (v. Schopenhauer, Parerga e! Paralipomena II, $Ş 126 și 127 şi Spencer, Morale cvolulioniste, traduct, îr. la 4-a ediţ 

„BP. 189), în loe să [ie puși. la Carantină, cum. doresc unii, - În aane ae 

” , _ 

ă 

  

ate. E no cod ciyii german - (Ş 1225) consfințesce. acelaş principiă. 
itim în expunerea de molive a proeclului de care e vorba (£. II], p. 868), <Orl-ce 

„_ Mărginire a dreptului de creditor al indosatarulul e şi irebue să fi esclusă> : decl. dacă 
- e amanelar, el are o obligaţiune, care Însă nu trebue să atingă creanța sa cambială ca alare. 

pă



Corespondenţă judiciară . 

| “ 1aşă, 26 Febr. 1874, : 

Cum se aplică legile la noi? Ce autoritate aii tribunalele n6stre ? Legile: 
fiind incă de dată recentă, putem să cerem de la magistraţii noștri matu- 
ritătea care nu se dobândesce fără o. practică indelungată? Inceput-ai 
însă și la noi a.se arăta adevărații sacerdoți aă dreplății cari sau 
identifiicat cu misiunea lor şi nu au altă pasiune de cât aceea de a cunâsce.. 
bine tecnica legilor şi a utilisa consciincios cunoscinţele dobândite ? Nu 
predomnesce din contră...? : a E 

Dar ne oprim de a mai formula în zadar întrebări, cari n'ar mai 
lua sfirșit,. întrebări la câri am putea răspunde numai dacă am avea sub: 
ochi o statistică esactă civilă și criminală. - . . e 

Cultul dreptăţii “are şi la noi mulţi. preoţi devotați şi iniţiaţi în 
secretele cultului. . DI Re 

Se pretinde insă că se găsesc, de altă parte, o mulţime de preoți. 

[alşi, tără vocaţiune, pentru care cultul dreptăţii a rămas un secret, ca 

cărţile sibilline inchise cu.7 peceţi. | E e 

"SM închipuesc cu i6te astea, că: tribunalele nostre sunt mult mai. 
"bune de cât..reputaţiunea lor. . N DI IE PI 

Cu acestă observare stirşesc preambulul şi trec la domeniul faptelor,. 

7 7 iai ă : . a. , 

L] 

„- +, Societatea de asigurare X se. pretinde că a numit de agent sati sub-- 

agent al filialei de Ja laşi pe dl. B.-. zi 

* Direcţiunea societăţii de asigurare a găsit cu cale să'l depărteze pe 

B din postul săi. aa N A 
B,: nemulţumit de-acestă:schimbare a: lucrurilor, trage în judecată . 

pe stăpânii sti și reclamă, cu titlu. de -indemnitate, provisiunea de care. 

ar Îi fost frustat, prin ruperea. contractului: şi alte câştiguri ce le-ar. fi: 

„pierdut prin aceea că a lost silit să refuze alte angajamente. Na 

“.- Contractele de îelul acesta sunt.îără îndoială contracte sinalagmatice 

Una din păţile contractante promite 0.provisiune sait alte beneticii, | 

iar cea-Valtă parte promite folosința serviciilor sale. - . a 
“ Asemenea contracte sunt ad nului resiliabile, dacă nu sa ixal un 

termen înăuntrul căruia -să se „execute obligaţiunilo reciproce. _._, 

- Ele sunt. însă ad nulum resiliabile, neimpiedicat de termenul ce: 

Sar: fi adăogit, în - cas de infidelitate, incapacitate ” sait malversaţiune a 

persânei tocmite. In asemenea caz nu se mai pote dice că pers6na voemiti 

"şi-a îndeplinit obligaţiunea sa principală : dare fruendum ; pers6na tocmilă,. 

z-
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în loc să facă ca compaciscentul săi să se folosăscă de serviciile sale, 
îl silesce, din contră, să se plângă de abaterile sale! (Arg._art. 1439 cod, 
civ. comb. cu art. 1470 ce. e. V. Zahariae, $ 372, a. Zroplong, Louage, . 
No. 867). — | rai 

Seliietatea - de asigurare X pretinde că a scos din- servicii pe B, 
tocmai din causa -intidelităţii și-a malversaţiunilor sale. E 

Trib: de Iaşi secţ. Il-a, fără a.se ocupa de'a urmat sati nu vre-6 
malversaţiune din parte lui. B,.a adjudecat pretenţia acestui de pe urmă, 

NS 

a 
Cine-va judecat în lipsă într'o. instanță de divorţ, face oposiţiune. 

"Tribunalul respinge oposiţiunea.. -- ie O E E 
Acestă de pe urmă sentinţă a trib. se atacă cu apel. i 
Se ridică în apel excepţiunea că sentinţele tribunalului date în lipsă 

în materie de divorţ nu sunt susceptibile de oposiţiune și că prin urmare nici apelul nu e admisibil: : a Aaa | 
* Curtea de apel din Iași secţ. | a admis excepţiunea şi a respins apelul ca neâdmisibi), în temeiul art. 945 și 247-c. civ. |, . 

- In materie de divorţ este o “procedură specială. Paza îormelor 
;.. tutelare cere timp. Rapiditatea procedurei ordinare ar fermenta pasiunile, | în loc să le calmeze, a a a _ 

Art, 245 şi 247 cit. e. c. aifi nisce repetiţiuni- inutile, dacă formele 
prescrise pentru .cererea în divorţ nu sar. deosebi de lormele ordinare. 
:. Caracterul eacepţional al procedurei în materie de divorţ resultă 

în-definitiv din lucrările pregătit6re. ale legii iranceze (Laurent, Droil civil, î. 3 p. 264, No: 221)... | | a 
| Apelul în contra sentinței date! de tribunal în materie de despârţenie - este, după art. 245 cit. c.:c., de două luni socotite din qina din care sa 
comaunicat 'apelantului hotărârea dată în ființa ambelor părţi sa în lipsă. „Evident, ârt. 245 cit. e în -oposiţiune cu disposiţiunea art. 318 pr. 
Civ, după care termenul de apel pentru hotărârile date în lipsă începe din diua expirării termenului de oposițiune. 

__ Dar art. 318 cod. pr. civ, este o regulă generală. care: n'a putut „Să atingă o regulă anteri6ră consacrată de o lege specială (art. 245 cit.). II Art 245 se exprimă formal: “Termenul de apel începe din diua în care sa comunica apelantului holărârea dată în lipsă. Cestiunea însă de a se ști dacă hotărârile date în lipsă de tribu- nalele de prima instanţă în materie de divorţ sunt primitre de oposiţiune, “Sau aceea de a se şti care e punctul de plecare al: termenului de apel când sar interjecta, o. asemenea posiţiune, nu este formal.si explicit „Tegulată de art. 245 cit. cc a „ Ordonanţa Îranceză din 1867 nu admitea, ce-e drept, oposiţiunea Ja trib. de prima instanţă (Laurent, loc.- cit., No. 229). "MI pare însă ca ar îi contradictor să alergăm la acestă ordonanţă ca să allăm sensul legii nstre, | A La noi nu sa primit dreptul francez. tale 'Quale, arbore și rădăcină. Vedem, din contră, din art 1912 e. e., că legiuitorul. nostru a înţeles să conserve rădăcina dreptului vechită roman. îs 

+ 

N
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Codul nostru civil (ediţiunea oficială) nu declară nicăeri nici formal - 

nici implicit, că a împrumutat în tot saă în parte dreptul francez. . 

Nu putem să tragem o asemenea deducţiune nici din circumstanțay 

că unele disposiţiuni ale cod. nostru sunt identice cu acele ale cod. Nap. 

Si duo faciunt idem, non est idem -. e e 

Oposiţiunea este, cum se dice, de drepl natural Nu putem recurge 

la ordonanța franceză din 1867. Art. 245 cit. separat de acestă ordo-. 

“nanță nu are un sens de exclusiune. Ia Pa : 

Di Laurent admite recursul: la procedura civilă ordinară și în 

materie de despărțenie, cu tâte că.sa hotărât în art. 881 pr. civ. în. ca 

__să se procedeze în privinţa divortului, conform prescripţiunilor cod. câvil. 

Ordonanţa din 1667 singură iace să nu se pâtă recurge în dreptul 

belgian, în privinţa cestiunii din diseuţiune la regulele ordinare de proce- 

dură (Laurent, loc. cit). * . i 

Şi la ce resultat ne-ar:duce evocarea ordonanţei 'din -16:7! Am. 

"fi siliți să admitem că hotărârile Curţilor de apel în materie de despăr- 

“ţenie sunt susceptibile a fi atacate: cu oposiţiune (art. 247 cod. cit.) 

iar acele ale trib. de prima instarţă nu! o , 

Dar sensul acesta al legii nu ţi se destăinuesce, ori cât: de bine 

ai ști-să citesci printre linii! Numai Ordonanţa din 1067, dacă ai audit 

vre-o dată de dâns», ţi pâte deschide ochii! .. , SR 

Ordonanţa din 1667 a avut mult timp putere de lege în Franţa. 

Lumea s'a deprins să privâscă lucrările după prescripţiunile acestei ordo- - 

nanţe. Obiceiul e. trecut. de la părinţi la copii. a, 

Tradiţiunea n6stră. istorică nu pomenesce însă de loc de p asemenea 

ordonanță. i Ea | A 

Sa plătim tributul nostru adevărului. Art. 1912 cod. civ., a lost cea 

mai bună inspiraţiune a legiuitorului nostru! 1: : e „: 

7 

_ 2 TU | a 

Revendicarea unui. imobil: pus în urmărire se jace pe calea ordinară, 

* . 
... . 

. 2 

. _ 

Saii pe- calea oposiţiunii -la urmărire ? . a , 

Sa facut: încercări, precum știm, de a se supune art. 530 pr. civ, 

“la o cura heroica, susținându-se, dacă nu me înşei, că revendicarea unui 

imobil urmarit nu este ca atare un incident al urmăririi imobiliare... _ . 

S'a arătat, de asemenea, inconvenientelă sistemului opus, care amăgit 

- -de textele art. 525 şi 530 proc. civilă bine-cuvint6ză judecata chiar a reven- . 

dicărilor' imobilelor urmărite pe calea încidentală. ata ca: 

Cum! Acţiunea în revendicare. se respinge de tribunal și cu tote că 

_acâstă hotărâre nu e încă definitivă, se procede imediat la . adjudecare 

Recursul. în casaţiune se respinge; ordonanța - de adjudecare r mâne 

“definitivă. .- E -- a a N 

“In înteetimp s'a făcut însă apel în contra sentinţei tribunalului prin 

". care Sa respins acţiunea în revendicare. Incidentul subsistă şi causa princ 

--pală a luat de mult siirşit ! Este însă contradictor a se judeca incie entu, 

„unei urmaăriri îngropate ! Pe cine să . se citeze în apel? Pe „credioru 

urmăritor, pe debitorul urmărit? Nu mai există urmărire. Pe a dece 

El n'a figurat în instanţa de revendicare la tribunalul de prima anţă.
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| Revendicantul, pentru ca: să dobândâscă o hotărâre oposabilă adju- decatarului, trebue să reîncâpă d'a Capo judecata. 
. Sunt două căi pentru evitarea acestor încurcături, - 

_ Tribunalele ar' trebui; dic unii, să judece revendicările imobilelor urmărite pe cale încidentală şi se amâne până- când prin o hotărâre definitivă se va hotărâ asupra revendicări. E 
Alţii recomanda calea opusă: Revendicarea să .se judice pe calea ordinară, adjudecarea însă să se amâne până când o hotărâre definitivă! va hotărâ asupra revendicării. Cererea în revendicare este un minul un incident al urmăririi, se deslipesce pe urmă de densa şi urmeză calea ei “separată! Dar. dacă revendicantul, cu tâte astea, n'ar porni acţiunea in revendecare pe calea principală, saii daca ar găsi cu cale să prelungeseă instanţa în înfinit? Tribunalul prin care se face urmărirea ar trebui prin urmare să îixeze un termen preclusiv pentru: pornirea acţiunii în reven- dicare şi un alt termen înlăuntrul căruia 'să se urmărescă Şi să se sfirşescă definitiv instanța în revendicare Di DI „2. Care din aceste două Soluţiuni merită preferință! ... - „__„ “Ork-eine pâte vedea că ainendouă ' soluţiunile -sunt însoţite. de o mulţime de inconveniente. Acâstă este o b6lă de născare a legii nâstre „ care leac nu are, N a „Să presupunem că revendicarea s'a judecat pe. calea incidentală. „Se hotârăsce şi în apelul definitiv: respingerea: revendicări, Nu mai există nici o piedică, tribunalul pronunţă adjudecurea. Recursul în casaţiune în contra: ordonanţei de adjudecara este de patru-deci de dile.de la data ordonanţei (art. 559 pr. €iv.) Recursul în casaţiune în. contra hotărârii “Curţii de-apel, prin “care s'a respins acţiunea în revendicare, este de trei luni. (art. 44 Leg. org. Curţii de casaţiune). -.. A = După tâte probalitaţile “se va judeca prin urmare întâi recursul în contra ordonanţei de adjudecare. Să pesupunem că Curtea: supremă, res- pinge recursul. Vine 'pe urmă rândul recursului în contra decisiunii Curţii „de apel prin care sa respins pe calea iâcidentală, . revendicarea imobi- lului urmărit. Toţi intimaţii insă au perdut calitatea lor; urmărirea - s'a consumat şi prin urmare nu mai există nici debitor urmărit, nici credi- „tori urmăritori, Ce e mai mult, ajudecatarul are Și el un vot au chapilre; el: na ligurat însă în instanța. de revendicare. A. dice că prin respingerea recursului în casațiune încîdentul menționat al urmăriri imobiliare a  remas definiliv judecat, este :a se dice. că acea hotărâre, prin care sa „„ Fespins acţiunea în revendecare,. este oposabilă unui 'al treilea, adjudeca- ” tarului, Ceea ce nu pare a fi admisibil, : ME pe | „Să presupunem acum, din contră, ca revendicarea imobilului urmărit, - se judecă pe calea ordinară. “Acţiunea se desbate în asemenea caz numai: „între: “revendicat şi debitorul urmărit: ca: detentor actual al imobilului revendicat, Acţiunea în revendicare. nu se mai. judecă că ur simplu incident al: urmăririi imobiliare. e | O hotărâre definitivă a Curţii de apel respinge: acţiunea în reven- 

, 1) Aceste mă 
civ, al. 3-a) |. Aa 

" 2) Oreditorul urmărit nu pâte interveni în instanţă, 
> 

surl ar equivala cu o condemnaţiune condiţională (art. 506 pr. 
e
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dicare.. Tribunalul pronunţă adjudecarea. Rapiditatea urmăririi silite ar fi 
o poveste, dacă sar amâna judecarea recursului în casaţiune în contra . 
ordonanţei de adjudecare, până după expirarea acelor trei luni ale recur- 
sului in contra hotărârei prin care sa respins acţiunea în revendicare, 
„După t6te probalităţile se va judeca prin urmare întâi s6rta ordonanţei 
de adjudecare. E E 

Dar respingerea recursului in contra ordonanţei de adiudecare n'are, 
în acâstă stare de lucruri, efectul de a buleversa calităţile părţilor prigo- 
nitâre. Acţiunea în: revendicare nu sa indreptat în contra debitorului 
urmărit ca atare, ci în contra detentorului imobilului revendicat. 

Revendicantul s'a 'presintat la. tribunalul unde s'a făcut urmărirea 
“imobilului săii pentru o datorie străină, numai pentru ca să conserve 
dreptul stii de proprietate în contra-adjudecatarului eventual. El a trebuit . 
să arate, pentru ca să dobândâscă amânarea adiudecării, Greși-cari titluri 

de proprietate, îndatorându-l tribunalul să pornescă o acţiune în reven- 

dicare regulară în.contra debitorului urmărit.:E acceptabilă ac6stă solu- 

țiune ? După art. 514 pr. iv. e din contră nulă de drept ori:ce înstrăi- 

nare a imobilului urmărit, făcută de debitor .de la cea întâia afișare de 

urmărire. Cine însă nu are dreptul de a înstrăiha, nu are nici dreptul de a 

definde la o acţiune în revendicare. Debitorul-urmărit nu mai pte dispune 

de imobilul urmărit. Acţiunea în revendicare -trebue prin urmare să se 
desbată necesarraente între revendicant şi ldle părțile înteresate. - - 

Aşa dar ori-ce cale vom apuca, riscăm a pierde cumpăna. Cea întâi 

soluțiune se isbesce .de inconvenientul juiidie de a se- judeca incidentul 

unei urmăriri consumate. Cea de a doua se isbesce, pierind, de disposiţiunea 

„ârt. 514 cod. pr. civ. e _ 
“ Sar putea dice în sprijinul celei întâi soluţiuni că şi după legea 

franceză se ordonă suspensiunea urmăririi până ce prin 0 hotărâre defi- 

nitivă a Curţii de apel se statuiază definitiv asupra cererii in distracţiune 

(Carre, V, q. 2421, quater). . DIR 

In sistemul legii Iranceze însă hotărârea definitivă” prin care sar 

respinge” cererea în discuţiune e, întocmai ca sub codul nostru actual,. 

Supusă recursului. in casaţiune. . a i 

Se pâte prin urmare întâmpla şi sub legislaţiunea îranceză ca . să 

se consume mai. întâi o -urmărire.. imobiliară şi pe urmă să se desbată 

recursul in casaţiune în contra hotărârii prin. care s'a respins o_ cerere în 

distracţiune. Recurentul va cita în asemenea cas dinaintea Curţii supreme 

nu numai pe adversarul săi direct, pe “debitorul urmărit, dar şi pe credi- 

torul -urmăritor şi pe adijudecatar, măcar că aceştia de pe urmă p'aii 

figurat la instanţa de îond. (Compar, Carră, v. q- 2407 bis.). 

Am asistat.la o desbatere de îelul acesta, care a avut. loc dinaintea. 
4 

Curţii de apel de laşi secţ. L . . .: . PI 

d etul > d osttulul periteu ca să dovedescă că revendicarea 

imobilului urmărit trebue să se judice pe calea ordinară, a „distins 

între oposiţiunile cari tind. la recun6scerea unul titlu do aquisitune 

şi -oposiţiunile cari tind la anularea unui art. „de procedură, ele de 

al douilea s'a pretins că se judecă de trib. de. prima instanţă în uiti 

resort -pe calea incidentală.. Cele dintâi, din contră, nu sar putea judeca 

Al. Degră, vol. IV, „26 

401
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pe calea incidentală, pentru că în privinţa, lor a putut să îie o instanță | angajată înainte de a începe urmărirea 1). | „ Sub influența acestei argumentări,. s'a ivit o divergență de voturi. 

Wa 
Incheierea trib. prin cara sa ordonat disjuneţiuuea instanțelor în privinţa cererii originale şi a cererii asupra garanților (art. 114 pr, civ.), e succeptibilă a fi atacată cu apel? i Evident că nu, căci încheerile preparatoiii nu se pot ataca de cât O dată cu hotărârea asupra fondului, Instanţele fiind însă separate în urmarea disjuncţiunii, e evident că dacă în privința uneia din cererile separate sa judecat deja londul și s'a urcat afacerea în apel, nu se mai p6te iniirma în apel hotărârea pentru- cuvântul că nu sa făcut juncțiunea şi să se trimită afacerea din noi dinaintea tribunalului numai pentru ca să opereze juncţiunea. Fondul însă nu. se p6te evoca (dacă sar admite şi la noi, măcar că nu există o.lege expresă, o asemenea derogare la regu- lele de „competinţă) de cât numai când un tribunal: competent "şi-a decli- 

Acestă. cestiune s'a resolvat tot în sensul acesta de onor, Curte de apel. de Iaşi, secţ. Il-a, după ce însă a precedat soluţiunii desbateri lungi și edificătâre. | a -- 

„-- A fost 0 dată o şe6lă-termă la. Galata (lași). Țara a făcut multe sacrificii, dar şcâla a rămas cu tâte astea isbită de sterilitate, o 
| 

„Causa răului fără să se mai incheteze de alte îormâ îrustratorii ? * Curtea de upel din laşi secţ, Il-a, a găsit că ex-ditectorul şcâlei- ferme de la Galata nu.e vinovat si “i-a adjudecat o indemnitate de . 14,000 lei. * a - Pe Administrarea averii publice e cam bizantină la noi. Guvernele n6stre au lost și Sunt, cu (6te acestea, inspirate de cele mai bune intențiuni. Dar buna voință, care e de. ajuns pentru gospodăria privată, e un zero 
- Pentru gospodăria publică. Cârmuirea înțeleptă a averii obsteşti presupune cunoscinţi vaste, o experienţă “îndelungată _şi perseveranţa. muncei. Cu ocasiunea examinărei reclamaţiunii directorului Școlei-terme de la Galata, Sa pus pâte în reliet maj m.lte greșeli ale guvernului. Cred insă că 
reclamantul a fost complicele și nu victima administraţiunii bizantine, 

: urzoărite) aliel instanța începută, nic! chiar -hotărârea obținută în contra debitorului posabilă creditorilor ipotecari, Creditoril cedulari pot articula frauda.
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*. 

Cu ce titlu dobândesc :monastirile averile călugăresci? Cu un titlu 
de aquisiţiune între vii sai cu titlu de succesori -ab intestato ? . 

Călugărul trebue să facă un volum la intrarea lui în monastira, să ” 
ajiorisescă averea sa lui D-deii, să o închine monastirii (Sinodul VII, 
canonul 19). - Aa N 

Ac6stă lăgăduinţă este o obligațiune care trece la moștenitori. Vot; - 
enim obligulionem ad heredem lransire constat. (L..2, $ 2, D. de: 
policitalionibus, 50, 13). . : a [| 

- Conchidem de aci că monastirile dobândese averile călugăresci cu un 
titlu de aquisțiune fztre viz. „ Ne i 

Advocatul d-l Dr. V, care disputa statului o avere călugărescă, a - 
susținut dinaintea Curţii de apel din Iași sec. II, tesa opusă, întemeindu-sg. . 
pe $$-752—768 cod. Calim., de unde ar resulta că monastirile sunt un . 
iel de moştenitori ai călugărilor.. | - 

Monastirile succesori” reservatară ! i .- - 
Cine nu scie că moștenirea ab intestalo se cuvine numai familiei, 

şi că prin urmare persânele juridice nu pot succede ab intestato ? Numai 
moștenirile vacante se cuvin cu titlu de succesiune neregulată statului 
sai bisericei ($$ 962 şi 963 cod. Calim.).  . o 

Ce e mai mult, $$ 752 şi 768 cod. Calim., pun mionastirile în 
antilhesd cu moştenitorii neapăraţi! - a 

- Ne având neapărață moştenitori, dice $ 758, se cuvine mmonastirii 
i6tă averea lor... | E PEPE 

" Monastirile nu sunt prin urmare (prin. îicţiune) moştenitori reser- 
Vatari ai călugărilor!!! - . . . E a 

. Obligaţiunea -călugărului, care intrând în mohastire, a trebuit să 
facă un volum, să afiorisescă averea sa lui D-dei, să o închine monas- . 
tirii, e titlul cu care monastirile dobândesc averile călugăresci! _ 

Nici-cod: Calim , nici codul actual, n'aii putere de a abroga can6nele 
bisericesci (legi speciale /). _ 

a ve a 
Art, 402 pr. civ. se aplică şi în materie de urmărire imobiliară ? 
Unii pretind că nu există nici o analogie între situaţiunile prevădute 

„de art. 525 şi 530 proc. civ. (urmărite imobiliară) şi art. 399 şi următorii 
proc. civ. (urmărire mobiliară). ai | Na 

i Partisanii acestei proposiţiuni conchid că art. 402 cit proc. civ. 
nu e aplicabil în materie de urmărire imobiliară, unde, departe de a se 

judeca oposiţiunile pentru .revendicarea imobilului urmărit sau acel 
pentru recun6scerea vre-unui drept real, urmeză a se pronunţa numai 
-amânarea, până ce prin o decisiune definitivă se va hotări asupra acestor 

retenţiuni: | N 
; nau pronunță amânarea în ultimul resort (arg. art. -562 
roc, civ.). | i 

; Ațdinea în revendicare, saii aceea pentru recunâscerea vreunui 
drept real, nu se judecă. însă pe cale incidentală, ci pe cale „ordinară. 
“Termenul de apel e de două lună de dile (art. 319 proc. civ.).
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Partisanii_ acestei păreri denâgă prin urmare implicit tribunalului 
dreptul să fixeze un termen scurt înăuntrul căruia să se siirşescă instanţa 
în revendicare 'saii aceea pentru recunâscerea vre-unui drept real. 

Acâstă denegare sustrage însă necesarmente basa sistemului lor. 
De «ce a îixat art. 402 proc. civ. un termen mai scurt de apel? 

Fără îndoială” pentru ca să asigureze. rapiditatea urmăririi! Na 
Și urmărirea imobiliară, ori-cât de deosebite ar îi situaţiunile pre- 

vEdute de art. 525 și :530 proc. civ. şi acele prevădute de art. 399 
următorii proc. civ., are trebuinţă de o procedură expeditivă. „ 

Art. 402 proe..civ. urmeză deci a se aplica și în materie de ur- 
mărire imobiliară. , 

„Legiuitorul însă, departe de. a patrona o asemenea străgănire, ne: 
dă a înţelege în art. 559 proc. civ.. că scopul ce “şi-a propus, este a 
asigura rapiditatea urmăririi imobiliare. Termenul de recurs în casațiune 
e numai de patru-deci de .dile! - o a 

„ Rapiditatea urmăririi este raţiunea pentru care sa fixat în art. 402 
„proc. civ. un termen mai scurt de apel. . - o . 

Resultă însă din art. 559 cit. că legiuitorul “nostru a vrut să asi: 
“gureze şi rapiditatea urmăririi imobiliare. . - 

Așa dar trebue să conchidem că art, 402; cit.- proc. civ. se aplică şi în materie de urmărire imobiliară, - | Mă 
Art. 402. citi proc. .civ. se află sub rubrica despre execuţiunea _Silită «sub titlul» disposițiună generale. i 

, Disposiţiunea art. 402 proc, civ. e prin urmare generală şi se aplică in materie de execuţiune silită fară. distincţiune, fie că acestă execuţiune: are de obiect bunuri mobile sait imobile. (Dreptul, 1874).
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Fără firul Ariadnei, al experienţei, nu ne putem orienta în labirintul: 

contr overselor sciinţitice, Numai ce am cunoscut, încercat, experimentat 

noi singuri, este ădevărul. Teoria .radicală face puţin cas de experienţă, 

ea nu drămuesce analogiile, ea nu ţine s6mă'de deosebiri, ea irage greşit 

conclusiuni generale din fenomene curat locale și : trecetore, ea iubesce 

îrasa şi urăsce amănuntele sciinței empirice.  -. e 

Omul practice şi experimentat se ieresce de relele ce.le-a păţit și 

nu se încurcă în utopii. Binele fiind apr6pe, de ce să'l căutăm prin nori, 

de co să nu tragem din propria n6stră experienţă şi din experienţa făcută 

din alte popre în casuri ce se întemplă şi la noi principiile de cari 

caută să ne căl&uzim, ca să desvoltăm încetul cu încetul, pas cu pas, 

așezămintele ce le datorim geniului particular al naţiunii ? ă 

| Nevoia . socială a: chiemat în viaţă aceste așezăminte” și nevoia. 

deșteptă “mintea şi o ace inventivă. Omul, în adevăr, nu e neatârnat 

de legile naturei. Hasardul care i ameninţă existenţa, !l lasă. să găsscă 

negreșit şi mijlocul 'ce'l scapă. - a a 

- Omul opune de sigur voinţa sa morală ordinei 'de fer a naturei şi 

o silesce să primâscă visiunile fantasiei omenesci ca o causalitate ideală 

în tabloul desvoltării sale ; dar acâstă voinţă morală nu este de cât un 

reflex al naturei “care, pipăind, caută să-și dea s&mă de propria ei esență. 

si menire, a naturei care se sfiesce de spiritul ei inventiv, mergând încet 

înainte şi fără sărituri, a naturei câre se orienteză în drumul ei prin 

„scânteele ce'aruncă elementele în luptă. Epopeea luptei pentru viaţă şi 

pentru drept, e: poesia cea mare a naturei şi a istoriei. 

Ori-ce exces şe îringe, se slăramă, în natură, de reacţiunea ce el. 

o deştâptă mecanic. Principiul e acelaşi, fie vorba de ordinea Îisică, îie' 

„vorba de ordinea morală a naturei și a istoriei. Aşa își trage despotul 

o limită, respectă drepturile civile ale particularilor, cruţă norma res- 

pectată 'a dreptului privat, dă organelor ce'l aplică o poziţiune neatârnată 

(inamovibilitatea magistraturei), şi acesta de tâma răsbunărei poporului. 

Aşa se mărgânesce, se țărmuesce şi societatea, care a scuturat jugul des-. 

potului,-în propriul ei interes, bine înțes de tema anarchiei. Ea are puterea 

să răsbescă în domeniul dreptului privat, să supue magistratura voinţei 

- ei schimbătre, dar ea prevede gropa ce stă căscată dinainte-i, şi “se 

opresce. Despotul dar şi societatea se pun, ascultând legile naturei, sub 

controlul judecătoresc, sub controlul individului, care recurge la tribunale 

în contra excesului de' putere al administraţiunii, Un popor care scie să. 

se ajute singur nu are trebuinţă de epitropisirea statului. Particularii 
4 
4
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asociindu-se, se pot apăra. singuri în contra iOmetei, în contra înecă- ciunilor, etc, 
Statul liberal fiind o asociaţiune de individi, urmâză- că afară de: raportul între individ și-individ, trebue să avem în vedere - și raportul între individ şi societate... Da Societatea de. drept privat să deosibesce de societatea politică, între altele, prin aceea că asociatul privat, care sa însărcinat cu admini- Slraţiunea, se pote depărta pentru incapacitate sati infidelitate (art. 1514, codu! civil), pa când asociatul politic caro a Supus administraţiunea publică patimelor populare (ministrul ese din sinul majorităţii parla- _mentare) e suveran și scutit de ori-ce răspundere (art. 51 al Consti- tuţiunii). Polita representanţilor societăţii politice de. a-urmări interesul lor egoist, strimt, necurat, pe sema interesului statului, -e un efect îatal Și greii de înlăturat al sistemului representativ. Patimele de partid trecând peste t6te limitele, capul. de partid, obosit şi nemulțumit, se retrage, lasă din mână rîul mântuitor. Tigrul scăpat de lanţuri reduce atunci poporul sub domnirea sa sălbatică. Cum - Sar putea apăra societatea în contra mandatarilor săi inlideli, îeloni, cari sar “impatronisa în stat, ar pune piciorul în prâg? Capii de partid ati datoria morală să disciplineze partidul, dar ei nu răspund şi nu pot “răspunde de relele resultând de acolo că o majoritate parlamentară destrinată ride de ori-ce ordine. Care este leacul când se răstârnă ordinea de drept tradiţională fără a se pune în loc o organisare naţională equivalentă, când facerea legilor se inde- plinesce cu. aceiași smintire ea viaţa unui nebun, când nimeni nu se maj: pâte orienta în: mijlocul deselor -schimbări, când, aplicarea, legilor fiind nesigură, nu se respectă de fapt nici 'sfinţenia „contractelor, nici sfinţenia proprietăţii, când, în mijlocul” anarchiei,. nu găsesci la ora de pericol eco= * nomic nicâeri resursele de cari aj trebuință ? Leacul '] oferă fie şe6la nevoei, fie nevoea Și înriurirea PSychologică a șcâlei și a literaturei. Natura seste cul cu cui. Sguduirile și r&sturnările anarchieă, care pună în cestiune exi- stenţa și libertatea tutulor, lasă o impresie vie, din căre resultă încredin- țarea pentru toţi că sunt necesități sociale, cu cari trebue să comptăm. Ori-cine vede atunci pumnul ameninţător al legilor de ler, al naturei, toţi se supun cursului fatal al lumei, naturei lucrurilor, şi se întocmesce - un _obiceiii corespundător care . se ridică . d'asupra voinţei variabile a individului, Dascălul la șcâlă, poetul pe scena cea largă â lumei ideali- S6ză experienţa. timpurilor, învaţă pe despot că absolutismul e o păcătuire „Ah contra legilor nestrămutate ale istoriei, învaţă pe popor că anarehia e un ri mai mare încă de cât absolutismul şi.ei ne sapă adânc şi pentru tot-d'a-una în consciinţă ideile modarne de stat și politică, - Statul dar trebue să se amestece în siera de libertate a individului -Dumai ca să-i deschidă. ochii asupra necesităţilor naturei şi ale istoriei, ca să "| învețe să se ajule singur. Școla e o necesitate socială. Individul se constringe să înveţe, O societate înapoiată, care Sar lăsa la” propria ei inițiativă, nu star împărtăşi nici-odată de bine-facerile culturei. Finan- - „cele Statului reclamă de asemenea imperios o facere grabnică de roluri de contribuţiuui, o execuţiune urgentă, ceea ce sar impiedica, dacă _ asociaţii politici ar pune interesul pungei lor mai presus de interesul budgetului: statului, Liniştea organismului - statului atârnă mai cu sâmă
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de la chipul cum se: întocmesce administraţiunea „militară 1), care trebue sustrasă intrigelor de partid şi caprici6sei îavori saă nefavori a momentului, Nici agricultura nu se pâte supune la bunul plac al lucrătorului cu mâna, Proprietatea ţăranilor fiind neinstrăinabilă, răspunderea lor-ar exista numai „de nume, dacă nu sar lua măsuri mai rigurâse. Admitem dar execuliunea administrativă la munci agricole, dar numai sub condițiunea de a se da ţăranului posibilitatea practică de a se apăra. Recursul ce i se dă astă-di la cinstanțele ordinare ale locului, unde tocmâla trebue să se execute, 
după legile în vigâre relative la competență», e adesea o garanţie în- 
chipuită 2). Legile sociale naturale, ordinea de drept neschimbată, prin- 
cipiile resultând din însăşi natura lucrurilor, se primesc de toţi ca con- 
dițiuni esenţiale ale fericirii relative a omenirei. Pericolul domnirii majorităţii 
parlamentare nu zace acolo că ea nu are pricepere pentru aceste lucruri. 
Majoritatea parlamentară știe “să 'și dea sâma de cursul fatal al lucrurilor, 
dar €a e prea mult în plecare să str&mute asupra minorităţii sarcina de 
a lace claca necesară pentru combaterea greutăților ce opune hasardul. 
Acesta implică o administraţie în afară de lege, şi, ivindu-se o dată 
anarchia sub acestă nouă formă, se nasce o coniusiune de o polrivă îatală 
pentru majoritate şi pentru minoritate. - 

Țelul dar este a se păstra majorităţii parlamentare cea mai mare - 
putere de opiniune, de persuasiune, şi a se iace de altă parte să atârne 

"numai de lege atât puterea administrativă cât şi autoritatea iudecătorescă, 
In adunarea legislativă se găsesce principiul acţiunii, dar acţiunea 'i lipsesce. 
Parlamentul trebue să fie a-tot-puternic în ceea ce privesce impulsiunea, 

-ce este a se da societăţii; dar el trebue să -'și închine stegul - când cel” 
mai mic politai vine și aplică legea. o , 

Faptele nu răspund din nenorocire principiilor. Partidul domnitor, . 
„conduce adesea braţul guvernului şi pentru a aduce la îndeplinire ideile 

sale cele mai înârăcite saii cele mai nebune. Cine pâte resista majorităţii 
parlamentare, cate are la disposiţiunea sa tot aparatul de „constrângere 
al statului și care prin mijlocul agitaţiunilor. de partid, indirect şi prin 
PN . | | . 

îl văc i î i iciul militar 1) Englezii văd în energia cu care s'a execulat în Germania serviciul 
obligatoaiă o pasiune soldăţescă şi o plecare către „nelibertate, Rudolf Gneist, Self- 
government, egit. III; 1871, $ SI, pag. 533. Dar -şi „armata şi miliția. engleză, cari 
sunt absolut supuse parlamentului, sunt susirase înriurirci de partid prin aşeză mintele 
selfgo entulur. e _ , , , _ 

- 2) Legea năstră acluală are o asemănare depărtată cu o veche dar excelentă . 
lege engleză (abrogată astă-q1). Deosebirea este că tarifele anuale ale preţului muncelor 
agricole. "ŞI ati aplicarea lor la noi. numai în lipsă de stipulațiune contrarie (art. 25), 

- de Gre-ce în Englitera se pedepsea cu dece dile închisâre acela care cerea sait olerca 
mai -muit, şi apoi la no! lucrătorul agricol pole încheia contracte agricole şi în aid 
comună, sub condiţiunea de a presenta un certificat de la primarul domiciliu u psti 
că nu are contractală o asemenea lucrare în comuna sa... (art. 7 şi 9), de Grec Ea 

 Englitera la strămutarea în altă comună lucrătorul avea trebuință de un ce inca „Sub 
pecetea primarului şi înregistrat de preot, neputând nimeni să închee o cre n er 
colă cu el fără un asemenea certificat. O altă deosebire este că lucrătoru re la nor 
recursul la judecătorul de pace, care este un funcţionar amovibil, de dre-co 0) recurge 
în Englitera la judecătorul de pace, care este un organ nealtârnat al se s arme 
tului (V. R. Gneist, op. cit., pag. 311). Defectele sistemului nostru s'ar pu ea e 
prin îndatorirea ce S'ar impune judecătorilor înamovibill de a face inspeciiun! p Cei 
îmbrăcându-i cu puterea de a judeca cu acestă ocasiune neînțelegerile dintre p 
și lucrători, i - 

| 

x
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căi piedişe, strâmbă legea, strică carăcterele, robesce patimelor de partii 
administraţiunea și justiţia. o | | 

“Organele dar:ale legii, atât acelea cari “aplică dreptul public cât și 
" acelea cari: aplică dreptui privat, trebue să fie nealârnale și de un 4r- 
gustus şi de un Iashington. Partidele politice trebue să se ocrotâscă in "contra propriei lor slăbiciuni; judecătorul trebue să fie sustras inriuririi lori să le domine. 'Trebue să existe un control Și pentru o nepărtinitâre aplicare „a legii în materie de contencios administraiiv 1), Individul trebue să aibă dreptul să recurgă îie la tribunal, fie la o jurisdicțiune administrativă, car să olere aceleași garanţii ca. tribunalele. Dreptul public e o specialitate - deosebită şi este dar trebuinţă -de organe deosebite pentru aplicarea lui. 

Dreptul public modern întemeindu-se pe ideia iber(ățiă, pe libertatea „presei, a cultului, a întrunirii, a asociaţiunii,: pe libera asociaţiune mii „Cu .semă-a lucrătorilor: cu mâna, şi rolul administraţiunii fiind ast-lel redus la o măsură f6rte mică, pe când, din contră, dreptul privat a realizat idealul egatilății cu ajutorul! metodei - romane în care 'nu te poţi iniţia de cât prin studii indelungate și penibile, urmeză că pentru procesele admi- „nistrative judecătorii se pot alege periodic de popor. Pasiunea însă domnini la alegeri, reforma. ar lăsa e dorit, dacă nu s'ar hotărâ .că tribunalele administrative trebue să fie compuse parte din proprietarii cei nai împuți, cari să servâscă gratis (element conservator), parte din meseriași şi negu- Slori, cari să se însârcineze personal și mijlocind o indemnitate, ca funcțiunile. seligovernmentuluj, Și în fine, parte din legiști salariaţi. „__ Puterea centrală mărginindu-se a priveghia interesele ce se pot priveghia de departe, și. existând în fie-care district organe” pentru regu- larea. afacerilor ce se pot administra numai de aprope (descentralisare)?), | „cele trei puteri ale statului vor îi în realitate separate şi se vor controla | Sero una pe alta. Ascultarea către lege. va îi sufletul ce va uni petât “ ȘI neatârnarea relativă a fie-căreiu -va face ori-ce impietare imposibilă. ! Criteriul progresului nu este acesta: fxistă saii nu o constituţiune liberală?” Criteriul progresului adevărat este, din contră, acasta : Parlamentul, justiţia, administraţiunea sunt ele: de iapt Și în realitate neatârnate una de ala Si tote supuse numai legii ? 
___. Legiuitorul ţine în mâna sa suverană t6te interesele ţărei, şi cele sociale şi cele individuale; dar el face numai legea, el nu o execută. Autoritatea administrativă și cea judecătorâscă, așezate între "puterea legiuitâre şi cetăţeni, suut: organele neapărate ale legiuitorului, Organel sale de. execuţiune, Administraţiunea se ocupă mai cu s&mă cu interesele socierăţii 2) ; justiţia are în vedere mai cu semă interesele individului. 
control pActele reglementare şi giternamentale nu se pot supune unul aseriraeă ponttol. nierea reglementară a administraţiuni! este o.delegaţiune parţială a puterii ee auve. humârăm printre actele guvernamentale: faptele . de răsboiii, actele dipl- atice, măsurile de Siguranţă publică, co!aţiunile de decorațiuni, actele” comisiunilot Parlamentare de anchetă. V Ducrocg, Droit administrati, 1, No, G4. E gtiveii2 de ernal e dee administraţiunea descentralisată brațul societăţii. Se a Droit adininistrati), 1 No e pote administra bine de: cât de aprope, Duc 

“numi 5) Administraţiunea execută excepțional măsuri individuale-în casurile urmălire: x ami , destituiri, expulsiuni, extradiţiuni, dispense de căsătorie, autorisări de a resid în omânia, autorisări: de daruri şi legaturi făcute la stabilimente publice, concesiuni e târguri, usine, omologarea statutelor societăţilor anonime, liguidărilor de pensiuni. i i Pa K = Ea .



„privi u: i îi “privesc acolo ca v 
“privat. Guvernul şi supușii nu se pri , ] | Ă 

- fără deosebire -bine-cuvinteză aristocracţia care, ori-care ar ii partidul 

„„Rechislexikon, edit. |, pag. 955. 
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Nici societatea, nici individul nu trebue să poltescă la. a-tot-puternicie, 
nu trebue să semene cu păiajenul care "și tot.urzesce iţele. Aceste două 
părţi ale problemei nu sunt neimpăcabile. | 

Legea italiană din 1865: răspunde acestei îndoite cerinți, căci ea 
proclamă în art. 2 principiul abstract, că tribunalele sunt competente îaţă 
cu t6te actele administrative, în privinţa cărora se afirmă văt&marea 

„vre-unui drept individual civil sau politic (linie de demarcare radicală 
între administraţiune şi justiţie), dar ea adaogă (art. 4) că tribunalele pot 
să judece numai ciectele 'actului administrativ, care nu se pâle revoca 
saii schimba de cât de administraţiune şi (art. 7 şi 8) că adiministraţiunea 
pote să continue a executa actul atacat și să reguluze tot ce cere 

“ înteresul politic. Competinţa tribunalelor în materie -de contencios admi- 

nistratliv sa restrins apoi nu numai prin art. 7 al legii citate din 20 i p 
Martie. 1865, dar încă atât prin legi decretate la aceiaşi dată asupra. 

administraţiunii comunale şi provinciale, asupra siguranței publice, a 

igienei publice, a lucrărilor publice, cât şi prin legi posteridre mai cu semă 

cu privire la: dări, la alegeri, la comptabilitate 1). a 

Nevoile sociale reclamând în afacerile administrative o hotărâre 

grabnică, urgentă, cu înlăturarea cotului dreptului privat, coriormă cu 

spiritul timpului, ţinend semă. de trebuinţele momentane ale ţărei, şi 

tribunalele fiind puţin apte pentru acesta, ele ocupându-se mai cu s&mă 

şi în cele mai multe casuri cu -cause cârmuite de principii a priori, : 

individuale, abstract-logice, greutatea cea mai mare este a se da elementelor 

- politice, populare, din cari trebue să se alcătuiască tribunalele 'admini-. 

strative, nepărtinirea şi neatârnarea tribunalelor ordinare. 

In Belgia se judecă cestiunile de drept public când de guvernor, 

care e un îuncţionar administrativ amovibil, când de deputaţiune (comitet 
a 

permanent), care cuprinde în sine: elemente periodic alese. Alegerea peri- 

odică a pretorului administrativ e o armă periculosă într'o ţară, ca Belgia; 

unde partidele ce se combat nu aă o singură trăsură comună, 0 singură 

urare comună, o singură năzuinţă comună. Răsboiul civil latent nu dă 

tot corecte. Partidul electoral restâlmăcesce legea ad majorem Dei gloria. 

Corporaţiunile religi6se calcă continui legea. Clerul se impotrivesce în 

" contra legilor de învăţământ laic și de caritate. Lupta îiind la cuțite, se 

"văd siliţi şi liberalii, când sunt la cârmă, să recurgă la interpretări periide 

Şi restâlmăcitore ale legii. Nu este dar de cât o Îrasă golă când se dice 

că administraţiunea găsesce în propria sa erarchie garanţii în contra aba- 

terilor, în contra greșelelor, autoritatea superidră suspendând, reiormând 

actele nelegale, şi văt&mătore interesului general, şi miniștrii, care, sunt 

fără superiori, r&spundând de acte lor dinaintea Camerilor sai, daca 

|, dinaintea Curţei de casaţiune. i NR 

e Numai în pi otiterae se hotărăse afacerile de drept public cu aceiași 

linişte, cu aceiaşi seninătate, cu același sânge rece, ca cestiunile de drep 

  

1) Veqi articolul lu! Ernst Mayer, Das Vernvaltumgsrecht in  Zoltzendor(f's 

7 

. 

râde bune. Belgia nu ne oteră în realitate tipul unei administraţiuni de. 

rășmași. Toţi englezii
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care are momentan îrâul puterei în mână, îndeplinesce gratis și cu jertiire tot serviciul administrativ. Ia | n Libertăţile engleze “şi ai origina lor nu atât în inagna charta din 1215 cât mai cu s6âmă în așezământul judecălorilor de pace instituit la 13602). | - Ie Ad iinisteațiunea engleză era încă, cu i6tă magna "charia liber- „tatum, la început Subversivă, dărîmătâre de libertate, şi societatea engleză, scăpa de arbitrar abia în minutul când aristocrația “(gentry) se hotărâ să exercite personal şi îără plată tâte: iuncţiunile administraţiunii. Organul pentru acâstă spontaneă, administraţiune (seligovernment) era celebrul așezămint al judecătorilor de pace. Judecătorul de pace se numea de rege 2) şi era amovibil. Posiţiunea sa socială însă, zelul săi pentru inte- -resul obștesc, integritatea sa, serviciul să fară plată și fără “spirit de : câştig, opreati tot-d'a-una mâna despotului care voia să] lovescă. Jude- cătoria de pace, la început numai un comisariat de poliţie (custodia pacis) - “h. . . . . Yi 
, 

se ridică prin o evoluţiune încâtă la rangul unei jurisdicțiună cu des- bateri publice, precedate de chemarea părţilor, ete. Judecătorii de' pace numesc ei singuri poliţaii (constables) în lie-care localitate, care stai sub - ordinele lor. Ei decid causele administrative cele maj însemnate, Incheerile lor se pot ataca pentru er6re de fapt numai dinaintea sesiunilor jude- cătorilor de pace (quartersessions), cari întrunindu-se, constituese un tri- bunal administrativ colectiv, Incheetile lor sunt totuși -supuse, de la Tevoluțiune încâce, controlulului unei magistraturi inamovibile. Controlul _se exercită, fie prin zril of nandamus, care este un ordin dat de a face - un act prescris de lege (un fel de recurs pentru tăgadă de dreptate), nepăzirea ordinului atrăgend pedepse disciplinare contravenientului, fie prin 1vrib of cerliorari, prin care se ia o afacere din mâna judecătorilor de pace și se atribue justiţiei, fie prin zvrîț of habeas Corpus, ori-cine având dreptul a se plânge de: o-arestare nelegală ce .o suleră, fie prin zeril. of prohibition, prin care se readuce la legalitate o autoritate (mai cu s6mă un tribunal eclesiustic) care usurpă o jurisdicţiune. Recursul la justiţie totuși e în aceste casuri numai 9. revisio în jure, Justiția se mărgi- nesce a decide dacă încheerea apelată e regular. în. form and practice ; O nouă cercetare, o nouă apreciare a cestiunii de Jap!, nu are loc nici când se produe dovedi (aftidavits) pentru: acesta 3). Greutatea decisivă reșâde, Cu tot -eontrolul justiţiei, in jurisdicţiunea administrativă a jude- decătorilor de pace.. Censura justiției e considerabil mărginită. Recursul la tribunale nu e admisibil în materie de tutelă a săracilor, de igienă 
PNI SII - 

1) De YFooz, Le Droit administratif belge, |, pag. 308 - 309, 2) Judecătorii de pace se aleg periodic în America. Tradiţiunile engleze, pietatea religi6să a Americanilor, fac că alegerile daă resultate bune. Ori-unde lipsesce contra- greutatea moravurilor. celor bune, se recomandă mai mult tipul englez, căct în tote 
țările se găsesc proprietari şi în tote ţările se găsesce o presă care să “1 convingă că 
vera teală eplului jor cere ca ti să se însărcineze gratis cu funcțiunile selfgo- ntului. noi se mal adaogă împrejurarea f ilă E a proprietarilor sunt pleber. 8 prej a favorabilă că cea mal mare parle „39 R. Gueist, op. cit, $ 88. Acâstă cohesiune i Justiţie! nu se p6te vedea din scrierile lui Blackstone, se 

ternă a administraţiunil şi a Gueist că a dedus'o din chaosul „Comenlarielor engleze. 
este meritul cel mare al d-lui
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publică, de drumuri, şi esclusiunea absolută a controlului justiţiei e o clausă. 
stereotipă. în legile mai noui. . i - 

In acest raport dintre administraţiune și justiţie, care a suferit în 
America schimbări interesante, e cuprins planul minunat al istoriei, după 
care (6te antagonisrnele se pot deslega în armonie. Fie-care cetăţean stă 
înarmat până la dinți ca să se lupte pentru dreptul săi, Filosofia şi reli- 
giunea, cari 'i umple întreg sufletul, îndreptă paşii săi, Şi el respectă spontan, 

„_Yoios, vesel, legile nestrămutate ale ordinei lumei. Regele, soldatul, preotul, 
aceste [iguri de altminteri, problematice, capătă în cadrul acestei desvol- 
tări o însemnătate și un preţ, cari le asigură pentru tot-Wa-una gloria. 
Baladele cari sărbătoresc pe regii englezi, neasemănabilele dramie istorice 
ale lui Salespeare, farmecă, delecteză, răpesce şi pe acela care se apropie 
cu Îăclia inflăcărătâre de monumentele gloriei franceze. . , 

La t6te popsrele se găsesc resunete mai slabe saii mai - puternice 
ale acestei scheme a lumei, care e menită a îi basa a ori-ce desvoltare 
de mai apoi a omenirei. Ă 

Cele dintâi urme ale acestor idei le găsim la noi în Regulamentul 
organic. Regulamentul organic al Moldovei „hotărăsce (cap. VIII, art. 279): 
«Impărțirea între puterea administrativă şi judecătorescă find cunoscută 
de neapărată pentru buna rânduială la regularea principielor și pentru înche- - 
zășuirea driturilor particularilor, aceste două ramuri vor Îi de acum înainte 
cu totul deosebite» şi apoi (art, 285): «Temeiul neschimbăreă Judecălo- 
rilor (a inamovibilităţii magistraturei): este obstesce cunoscut de folositor», 
Cestiunile de resort totuşi se regulaii încă nu după principii statornice, 
ci după o simţire vagă, întunecâsă a lucrului, Olisul domnesc din 1 
Septembrie 1844 decreta că «Stalui administrativ nu trebue să se ame- 
Stece in cause. de natură judecătoreâscă, pentru că S/atul în alcătuirea sa 
"are nici direcțiune, nică însuşire, nică regule pravilnicescă.ce însoțesc pe 
parieajudecătorescă». Ce se înţelege însă sub cause de natură judecătorâscă? 
După așezămintui-pentru veesele (cambii), reclumările întemeiate pe.sinete 
Și vecsele erai, afară de” trei casuri, de căderea administraţiunii. Apoi, cât 
pentru contractele de arendări saii inchirieri, se păzeaii următ6rele regule. 
Punerea în lucrare a contractului și prin urmare a condiţiunilor coprinse în 

"el, precum de pildă trădarea lucrului, la care. contractantul se îndatoresce, 

respingerea insovolnicescelor întinderi, punerea lucrului în stalu quo, sunt de 
. compentența ramului administrativ, iar cererile de desființare ale contrac- 

tului și pretenţiunile iscate din călcarea condiţiunilor contractului, se cuvin 
i, - i i iei lge. ramului judecătoresc. Regăsim În Regulamentul Valachiei norme anal6g 

Cap. VII Anexul No. 4, trage o dată pentru toi-d'a-una linia de despăr- 
țire între căderile şi datoriile puterei judecătoresci şi celei ocârmuitore, 
cari amândouă fiind întocmite spre unul: şi.tot același sfirşit, adică 
buna orânduială şi obstâsca fericire, datore sunt a se ajutora, iar nu a 
se împiedica una pe alta întru a lor lucrare. Intrându-se apoi în amenunte, 

se hotărăsce în acestă .legiuire (art. 3): «T6te pricinile politice (adica 
civile), comerciale, criminale şi cele de vini poliţienesci mari se i lecă 

de judecătoriile de judeţe, iar pricinile de vini poliţienesci mici ş See 

administrative se 'vor judeca de ocârmuitori și sub-ocârmuitori». 
"se deosibeaii princinele politice (civile) de cele administrative ? - Art. 2 al acestei legiuiri răspunde la acestă întrebare. «Pricini politice, hotă-



= 
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răsce acest articol, se înțeleg tâte acelea câte se întâmplă între doui 
sa mai mulți particulari. Pricini administrative, din contră, sunt acelea 
ce privesc la ocârmuire, - precum pricinile de dajdie, și plângerile împo- 
triva slujbașilor ocârmuirei întru ruă întrebuințare a puterii ce li sa 
încredinţat». Nu era deci admisibil recursul la tribunale “în contra 
excesului de putere saii al necompetenţei 'unui iuncţionar administrativ, 

„Judecătoria nu se putea amesteca în pricini administrative (Cap. VII, 
Anexul No. 4, art. 3). Conflictul de atribuţiani între puterea administrativă 
şi cea judecătorâscă se regula prin deslegări ministeriale sati decrete 
domnesci. a - i pă DR . 

„ “Bpărgând din acest sistem al vechiului drept public al țărei piatra 
iundamentală şi -analisânau-i. structura, ne încredințăm îndată că se tindea 
la o separare radicală a administraţiunii de justiţie, că totuși se presu-. 
punea şi cu drept cuvânt că. realisarea idealului e: condiţionată prin 
ființa unei magistraturi demne, învăţate, neatârnate, şi se admitea darcă, 
lipsind încă acâstă trăsură de uniune între individ._şi socieiate, puterea 
centrală are datoria să creeze condițiuni de natură a face să se desvolie, | 
să se înalțe, să se întărâscă şi justiţia și " administrăţiunea. In acest 
Studii de transiţiune incumba prin puterea lucrurilor administrațiunii să, 

" reguleze competenţa între tribunalele şi jurisdicţiunile administrative, cu” 
alte cuvinte să statueze asupra recursului în contra încheerilor Îuncţio- 
narilor administrativi, pătate de exces de putere saii necompetenţă. 

„ Administraţiunea totuși,. în. loc de a “şi îndeplini sfinta ei datorie, 
continuă de a îi agresivă, nedrâptă, răpitâre şi “cumpăna plecându-se 
ast-iel în dauna statului în partea unei singure puteri, posibilitatea de a 
se asigura interesul general, fără vătămarea dreptului individual, era dată 
abia la: 1861, când se institui Curtea de. casaţie cu judecători -inamo- 
Vibili.. Se turişară pâte în acest sanctuar şi preoţi îalşi, dar eraii printre 

“judecătorii numiţi și legişti buni, cari, versaţi în sciința dreptului, iubiai 
iormele, consequenţa, ordinea. Administraţiunea, care nu se putea reîntineri 
când ea coprindea totul, avea acum o rivală, care trebuia să o siltscă . 
indirect (bunele exemple aii o mare putere atractivă, exempla lrahunl) 
să 'și schimbe năravurile, să se cioplescă, să se civiliseze, să se discipli- „Deze. De la “vorbe se păşi în fine la lapte, şi separarea justiţiei de admi- 
nistraţiune începu să lie un adevăr. Regularea conflictului de atribuţiuni. 
nu mai era în mâna administraţiunii. Tribunalele şi Curțile statuaii asupra 
excepţiunii de necompetenţă ce se ridica de administraţiune, ca asupra 
ori-cărui alt incident al procesului, cu reserva recursului în. casaţiune. 

„Actele şi încheerile îuncţionarilor administrativi date cu exces de putere 
ȘI necompetenţă, nu se mai supuneai aprecierei ministrului care era un judecător suspect. Curtea de casaţiune era chemată să examineze aceste 
acte după desbateri publice şi contradictorii, să le caseze şi anuleze Îără 
să atingă iondul:) (art. 36, No. 2, Legea Curţei: cas.). Sancţiunea erâ 

1) Actele judecătoresci în înţelesul strict al cuvâniului nu se pot ataca cu recurs în casațiune. Nu se pâte recurge la Curtea supremă în conira faptelor de arestare nelegală, în conira refusului de a se libera copia unul act, în conira abusi: rilor de .putere ale ministerului public, în contra măsurelor de regulament interior „ luate de un tribunal saă de o Curte, în contra decisiunilor disciplinare ale consiliului e ordine ale advocaţilor, pronunţând pedepse altele de cât interdicţiunea sa radia- 
= A . =
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rspunderea miniștrilor şi a celor=lalţi funcţionari înalţi cari -se puteaă 
condemna la pedepse disciplinare în cas de nerespectare a hotărârilor 
justiţiei (art, 12: al aceleiași legi). Particularul prigonit de-administraţiune: 
avea dar de acum înainte un asil:sigur în teinplul Themisei. Puţini 
cunosceaii acest zid de apărare, puţini alerguii sub aripele protectâre ale 
justiției ; dar posibilitatea “unui control minunţios al administrațiuniă 

„era dată, şi nimeni nu mai era silit, mai 'nainte, să părăsâscă dreptul 
săi neocrotit, o. E SU 

Dar, în loc să se mârgă înainte pe acestă cale, în loc să se relor- 
meze așezămintul, Curtea de casaţiune, care era menită să servescă de 
punct archimedic pentru organisarea statului, prin' eliminarea elementelor. 
celor rele și prin inlocuirea lor prin altele mai bune, în loc să se pue 
greutatea decisivă pe prerogativele. Curţii supreme şi să se silescă admi- 
nistrațiunea să intre în orbite regulate de tema censure? justiţiei, în loc 
să se intocmescă lucrurile așa că ori-cine să înveţe a. se ajuta singur şi 
ca toți să iubescă și să slimeze așezămintele ţărei, se îăcu o rostogolire. , 
politică şi se dete ţărei un' consilii de stat,.care cădu ca o rugină pe 

avântul ideal ul societăţii. . - . 3 ARE 
_-. Din textele întunecâse și. contradicătore ale legii din 13 Februarie | 

1864, pentru înființarea unui „consilii de stat, -reese- următorul, sistem: 
miniştrii, prefecţii (consiliul de” preiectură - era necunoscut) şi alţi agenţi 
administrativi, aveati să. hotărască «materiile: contenci6se administralive 
unde se atinge intersul 'unui' pariicular sait”pers6ne juridice» (art. 33). Nu 
toţi funcţionarii adrăinistrativi aveaii dreptul să decidă în ultimul resort. 
Incheerile administrative erati câte o dată supuse apelului la o instanță. 
administrativă superidră. Miniştrii și comisiunile de lucrări publice hotă- 
raii în ultimul resort, cu reserva recursului la consiliul de stat. Preiecţii şi 
ceilalţi agenţi administrativi!) pronunţa în prima instanţă cu drept de 

apel la minister. cu acestă restricţiune însă că hotărârile lor se puteai ataca 

de a dreptul cu recurs la consiliul de stat, daca particularii reclamaseră mal 
nainte la ministerul, respectiv şi nu dobendiseră îndestulare în timp de 

cinci-spre-dece dile cel mult de la data primirei reclamărei (art. 51 lit. 

combinat cu art. 26). 'Tribunalele administrative nu erau supuse la 1ormmo 

rigur6se de procedură : desbateri publice, cehiemarea prealabilă a părți or. . 

Deliberările 2) consiliului. de: stat, din contră, în materie contenci6să, erail - 

publice şi fie-care parte se putea apăra, „verbal sai înscris, direct sai 

prin avocat. Reclamările particularilor au contenlieuz nu trebuiau să. e 

m .. . - - 

iunea. ju clpot'fi prin excepțiune numai obiectul unul recurs 

i pistă nea, pole judec ori Ha legta Curt. cas (V. Emile Cnenon, Cassation, 
memoire couroun€ par la faculiă de.droit de Paris, pag, 5) rt pa orbind de. 
legi Curt. cas. (disposiţiune care nu are un echivalent în Jepea, franceză i evul 
acte sai hotărâri judecătoresci . (fie. chiar şi nedesăvirşite) de ork-ce instanță, ecom- dar în vedere actele administrative, căci recursul penlru exces de pere actul 
pelență e de tot general numai, în materie administrativă, fără deose ai 1 resort: 
amcat are sati nu un caracter contencios şi dacă este saă nu în alina 

( tii Chi ali Pa e dininistrativr ? In cari casuri hotărăsce prefectul, „ia carl 
cel-Palţi agenr administrativi ? Legea nu dă nici un răspuns la aceste de Atorilor sunt. 

2) Deliberări (nu desbateri) publice ? - Deliberările publice ale ju ec A 

0 marotă cunoscută a revoluţiunil. . - 
- Z 

N
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întemeiate pe violarea unui drept 1), ajungea vătămarea unui interes (art, 
50). Deosebirea între procedura administrativă contenci6să Şi cea grațidsă?) 

"era de tot' necunoscută. Consiliul de stat judeca suveran numai causele 
câte i se atribuiaii prin anume lege (art. 49, de exemplu, în materie de rescumpărare de clacă). In t6te cele-l-alte cause, hotărârea consiliului avea 
numai un caracter consultativ, fie în acest înţeles că numai capul statului putea să decidă suveran, audind părerea consiliului de stat (art. 31 și _32), fie în acest înțeles că -hotărârea consiliului de stat nu închidea drumul jurisdicţiunii tribunalelor ordinare de cât în casurile anume deter- minate de lege (competenţa jurisdicţiunii administrative ra dar o ezcep- țiune), saii când părţile ar fi dat înscris mulțumire pe holărârea con- siliuluă (art. 33, se putea dar renunţa la juridicţiunea ordinară). Consiliul de stat avea în line să statueze asupra conflictelor ivite între autorităţile judeţene, comunale sa municipale, precum şi asupra conjlicielor de alribu- Jiună între autoritatea administrativă și cea judecătorâscă (art. 45 lit. e). Consiliul de stat, acum îngropat, a cărui amintire s'a păstrat in aceste texte de legi, nu avea nici o asemănare cu consiliul de stat francez care era un produs al mișcărei civilisătâre și .centralisătâre a unui regim a-tot-puternic, căci el era un aşedământ. născut-mort, un așezămint folositor pentru ţară prin calităţile sale negative, prin propria sa negaţiune, un așezămint chemat în viaţă în ajunul unei revoluţiuni de palat, . Constituţiunea din 1$66 relua dar firul relormei din 1861. Societatea se lăsa la propria ei inițiativă. Libertatea presei, libertatea cultului, liber- tatea asociaţiunii, iată “atâtea dogme sfinte cari se săpaii in pactul funda- . mental ca să se împlânteze apoi în inimile cetățenilor. Idsia separeliunii justiţiei de administraţiune, ideia adică că contestările” unde se atinge dreptul unui particular. sunt de competenţa tribunalelor, dacă legea nu Statuiază “excepţional alt-fel, fiind o idee tradiţională la noi în țară, se ocoliră art. 92 și 93 ale -Constituţiunii belgiane, &re dispun că «conte: stările ce aii de obiect drepturi civile sunt exclusiv de resortul tribuna- lelor> şi apoi că «contestările ce ai de obiect drepturi politice sunt de resortul tribunalelor, afară de excepţiunile stabilite de lege». : Distingerea între drepturi civile şi drepturi politice cu privire la raportul între justiție Și administraţiune, se escluse” înadins, căci împrejurările date în ţară reclamară imperios să se atribuiască juridicţiunii administrative în unele Casuri excepţionale nu numai contestările ce au de obiect drepturi politice (dări, armată, complabilitate), dar şi contestările ce ai de obiect drepturi civile, precum contestările dintre arendaşii moșiilor domeniale şi statul, i dorimarea ună; metri ) Can, do, rsbe, contestăni în mater menință ruină, ete. 

1) Principiul adevărat este, din contră, că reclamarea re | meiată pe ppălcărea unul drept şi nu pe o simplă vătemare de intereaehue Doza Se cit, 
„_.2) Cererile basate pe un simplu nteres sunt d administrativ ci al jurisdicțiunii graţi6se administrative Asi de exemplu, cererile în Ducroeg ep RViiri a dășlor (m oposiiune cu cretin n dee, tt 3) Contestările în materie de dărimare de zi - municipal al comunel Bucuresc!, în dl 

op. cite aL Son , termen de trei qile 

“ul nu al contenciosului 

duri, se fac după Regulamentul 
la primar, etc. V. insă Zhonissei,
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Legea din 1866 asupra împărţirei diteritelor atribuţiuni ale consiliului de stat desființat prin Constituţiune, exprimă aceste adevăruri întrun chip î6rte intunecos şi neîndestulător. Ea declară că. (art. 8) câtucerile de natură contenci6să ce consiliul de stat judecă sati pe temeiul legii sale. constituitive saii pe temeiul unei legi speciale, se vor judeca de instanţele judecătoresci, după regulele ordinare»: Redacţiunea lasă de dorit. "Disposiţiunea art. S al legii citate nu are îără îndoială acest înţeles că causele “ce sai atribuit prin anume legi jurisdicţiunii administrative (dări, recrutare, comptabilitate) şi se judecati de - consiliul de Stat, sunt de acum înainte de resortul tribunalelâr ordinare. Nimeni nu. întinde 
acestă normă până la acest punct. Art. S citat nu vrea să qică de cât 
că tribunalele și Curțile vor statua asupra excepţiunii de necompetență, 
ce se va'ridica de administraţiune, ca asupra  ori-cărui alt incident al 
procesului, cu reserva recursului Ja Curtea . supremă, și că încheerile 
funcţionarilor administrativi,_date -îără competență, nu exclud recursul la : 
justiţie, nici când părţile ar îi dat înscris mulțumire pe ele.: * 

Unele afaceri sunt coprinse în contenciosul administrativ prin esenţa 
lor chiar. Aşa, de exemplu, alacerile de dări directe 1), cară a fără nici 
O îndoială un caracter administrativ. Contestările în materie de dără 
îndirecle, din contră, aii un caracter judecătoresc, căci aici nu este vorba 

„de a se rectifica operaţiuni administrative neatacabile, precum facerea 
"de roluri de contribuţiuni, ci numai de a se aplica şi tălmăci un tarif, 

Recursul la tribunale e totuși, în materie de contribuţiuni, indirecte 
(vamă, accise, transit,. interposit, warrant), numai o revisio în Jure, pro- 
cesele-verbale încheiate de agenţii fiscali neputându-se anula îără înscriere 
în lalş de cât pentru călcarea formelor esenţiale prevădute de lege. Pa 

Legile cari nai de obiect de cât administraţiunea statului, cari ai 
exclusiv în vedere interesul general, fără privire la interesul individual, 
nu pot să facă să se nască drepturi civile -saă drepturi politice „de cari 
să potă cun6sce - tribunalele, 'Tribunalele nu pot. dar infirma ordinul de 
expulsiune a nnui străin-saii să statueze asupra dărimăriei stabilimen- 
telor industriale autorisate de administraţiune, dreptul particularilor măr= 
ginindu-se-a cere repararea daunei causate prin exploatarea unui asemenea 
stabiliment 2), saă să infirme .încheerea guvernului care decide că un 
Îuncţionar, care reclamă Pensiunea ea Ip asesee în neputinţă sic 
Sai a îndeplini îuncţiunile sale 3), etc. , j 
“ easul în casaţiune pentru 'exces de pulere şi necompetenţă (art; 

86, No. 2 leg. Curt. cas.) e de. tot general în materie administrativă, 
Ar trebui un text “precis. ca să se excludă- acest recurs. Ori-ce act 
administrativ pote să fie în principiii delerit Curtei supreme pentru necon- | 
petenţă și exces de putere, fără deosebire de are saii nu -un caracter 
contencios şi dacă este saii nu în ultimul resort. Actele administrative 
cară ating numai un interes şi nu un drept al unui particular, se pot 

  

1) Dărl directe sunt: darea fonciară, darea personală (căile de comunicaţiune), 
contribuţiunea patentelor (Dueroeg: op. cit II Nol 129 —115 ). 

2) V. Thonisseu, Constitution belge, No. PI N 
3) Se pâte recurge la tribunale numar" când guvernul refusă de a diquida 

pensiunea saii când liquidarea nu e conformă cu legea. De Pooz, op. cit., pag. 
,
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ataca cu recurs în casaţiune pentru. exces de putere Și necompetență. Şi 
“ deliberările consiliilor elective sunt supuse controlului. Curţei regulătâre, 
-în cas de exces de putere și nocompetinţă 1). | po 

Incolo Curtea de casaţiune nu. are în :principii nici o autoritate în ceea-ce privesce tribunalele : administrative. Legea n6stră nu 'se deosi- besce sub acest raport de, legea iranceză 2) și de cea belgiană. Nu este, de exemplu, deschis recursul în casaţiune, în Belgia, în contra hotărâbilor deputaţiunei (comitet permanent) în materie de dări directe. Legea bel-: giană din 22. Ianuarie 1849 permite£ este adevărat, recursul la Curtea de casaţiune în materie de patente (tot dări directe), dar autorii recunosc „Că acestă excepţiune nu'și găsesce îndreptățirea sa în principiile generale de competență administrativă Și judiciară şi” nu trebue să fie întinsă și” “la alte casuri, de: exemplu la .resoluţiunile ce deputaţiunea ia asupra “ dreptului de băuturi alcoolice 3 o o E „Ar fi pâte un progres dacă sar atribui și la noi. judecarea con- tenciosului administrativ în materie de dări directe comitetului  perma- nent (deputation), cu acestă Testricţiune însă că comitetul permanent ar trebui să fie compus. parte din proprietarii cei mai impuşi, care să înde- . plin6scă gratis aceste funcțiuni ale . seligovernmentului,. parte din negus- tori și meseriași, cari să se insărcineze personal şi mijlocind o indemnitate "cu îndeplinirea acestui servicii, parte din legiști salariaţi. Ie Cetăţenul. liber trebue=să învețe o dată să se ajute singur. Contro- - „larea guvernului în materie: de concesiuni aducătâre de miliâne pentru cei de rea-credinţă şi în tot domeniul cel mare al: favorii administrative, - nu e posibil fără camere compuse. nu din avocaţi şireță, ci din negustori, industriași, proprietari, meseriaşi, plugari, iniţiaţi în tainele statului prin o participare personală și îndestul de îndelungată la exercitarea serviciului administrativ, în tâte amănuntele sale, - - De E , Cuvintele mele se vor perde fără răsunet, dar sunt Sigur că va veni timpul când 16tă ţara se va încredința că societatea nu pote propăși - pe o altă cale. -. SR a a - : Veteranul libertăţilor române nu se numesce îără cuvânt conservator. Proprietarul de moşii, care îace jertte pentru ţară, e de Sigur mai liberal: ȘI mai util statului, de cât golanul care pune lenea sa mai presus de tot. Libertatea presupune o emulaţiune de jertte. Lucrul e grei, dar nu imposibil. Legea. progresulu;, pe care o proclamă și naturalistul şi istoricul, dove- desce „Că omul are fără îndoială o menire pentru libertate. (Dreptul, 1885). 

2 

1) Compară Emile Chenon, op. cit, ag. 265 2) Euile Chenon,, op. cit, Pfa? ȘIE i - iN 3) De Fooz, Droit administratif belge,. Il, pag. 291, nota 8 2 -
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| Pensiunea, funcţionarilor publici şi socialismul. 
Art. 28 al legii pentru. pensiunile funcţionarilor civili şi 
eclesiastici din 30 Maiu 1890. Discutarea acestui articol: 
în Parlament. Textul art. 28 cit., singurul punct precis 
în tot cursul desbaterilor parlamentare. Jurisprudenţa. 

„„ Legea din 13 Maiu 1892, modilicătore â art. 28 cit. - 

Socialismul de stat vede pretutindeni numai funcţionari și pensionari 
ai statului, se îngrijesce de lucrătorii. bătrâni, bolnavi, neputincioşi, pro- 
mite chiar lucrătorilor tineri şi sănătoși un salariă urcat, potrivit cu. 
avuţia naţională urcată, întrun cuvânt face din statul militar şi bureau- 
cralic o pronie cerâscă pentru toţi cetăţenii milităresce mustruluiţi 1), în. 
“deosebire de socialismul. radical, care 'nu: yrea să ştie de inilitarism și 
biurocraţie, urăsce pe miles  gloriosus, pune înainte epopea muncei, 
năzuesce -la munca şi serviciul public obligatorii pentru tcţi, la înlă- 
turarea funcţionarilor de meserie, la astuparea isrorelor sărăciei, a neîn- 
ţelegerei dintre cetăţeni, a r&sboiului dintre naţiuni. NI Ma 

Massele de cetăţeni, în adevăr, pe cari "i vedem dilnie petrecând 

pacinic între dânşii, die socialiștii radicali, nu sunt niște tigri şi lupi. 

domesticiți numai prin o botniţă puternică, cum ni "i întăţișeză Schopen- 
hauer, ştiut fiind din contră că simțul de ondre închezeșuesce mai sigur 

buna orânduială în stat de cât'sila, cum. dovedesc jocurile olimpice, - 

unde preţul era o -corână de “măslini sălbatici, cor6nă care prețuia în ochii 

tuturor mai mult de cât ori-ce, un motiv psychologic. colectiv servind 

ast-lel de îrii Gmenilor mai mult de cât biciul legii, motiv de caro nu 

se călăuzesce astă-di numai o oligarchie, ca în antichitate, ci şi poporul 

„de 'jos, însăşi organizarea armatei fiind. acum întemeiată pe simțul de . 

“ ondre a masselor. . : : 
Intr'in viitor însă mai apropiat saii mai depărtat, adaogă radicalii, 

neînțelegerile dintre naţiuni se vor hotărâ, nu prin lapte de arme, ci pe 

calea judecăţei dinaintea unor tribunale internaţionale, | armele vor ace 

loc -muncei (cedant arma labori !), va trece, dupe părerea tuturor, drept 

cea mai mare on6re de a munci, de a învăţa, de a îndeplini „tote iunc- 

ţiunile seligovernmentului, muncă se va privi. ca O îndeletnicire plăcută 

şi nu ca un blestem, trândăvia va pieri ca fiind contrară naturei omenesci 

schimbată sub înriurirea noului motiv psychologic colectiv, care va pune 

înainte pe scena lumei o omenire mai perfectă de cât cea de astă-di. 

1) V. Adolph IPagner, Voltsmvirthschafts-lehre edit. 2,7, Grundlegung, passim, - 

- pag. 103 şi 309 urm. 

“ - a i Ă 27 
AL. Degre, rol. 1V. în r- pa Ea 

„-
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lată un ideal măreț, în contra căruia nu avem nimic de dis, ideal 
însă care nu se p6te realisa prin un tour de passe-passe, vădit lucru fiind, 
din contră, că fără o lungă, stăruitdre, spindsă pregălire, masele nu 
vor îi nici-odată în stare să îndeplinâscă bine tot. serviciul public de 
care are nevoe o societate industrială înaintată, să administreze raţional 
averea nemărginită. a statului, să facă cum se cade ceea ce face astă-di 
o armală de 6meni speciali, de îuncţionari de meserie, să controleze 
serios pe cetăţenii periodic aleși în tâte funcțiunile seligovernmentului, să 
se călsuzâscă pururea și întru t6te de simţul datoriei, punânăd onârea de 
a munci, de a învăţa, de a servi societăţii, mai presus de ori-ce. 

Deci dar, aşa fiind,-statul istorie cu biurocraţia sa, cu militarismul 
săi, cu şebla sa: oficială, cu funcţionarii sti de meserie, are şi- va avea 
încă lung 'timp un bun cuvânt de a îi, e un factor productiv, „represintă 
un mare capital intelectual al naţiunii, fără de care am merge din scădere 
în scădere, I6îa şi pensiunea ce 'se 'plătese funcţionarilor - publici, înfăţi- 
şându-se ast-iel, nu ca o mare risipă socială, ci ca o cheltuială neapărată 
şi productivă, 6menii speciali, de cari are trebuinţă societatea, neputându-se 
recruta de cât cu acest preţ, iar societatea lipsită .de luminile lor neputând 

“să 'Şi îndeplinescă înalta ei menire 1). 
Funcțiunea publică totușie, lucru căre se înţelege de la sine, cârmuită 

de alte principii de cât l€îa şi pensiunea, cea dintâia' coprindând în sine 

. 

o datorie de indeplinit, iar l€fa'şi pensiunea născând dreplură de reclamat. 
L6la şi pensiunea se pot reclama pe calea judecăţei, funcţiune publică 
nu. Funcțiunea publică aparţine dreptului public ) regulator al atribu- 

  

„_1) O reservă totuşi e de făcut. In adevăr, democrația sa înrădăcinat adânc în 
moravuriie europene. In fie-care țară există un partid democratic ma! mare, mal bine organisat şi disciplinat de cât cele-Valte, partia care cruţă statul existent, pe care de „altminteri îl-ar săpa din temelie, numai sub condițiune, ca cetățenii .să conlucreze împreună cu funcționarii de meserie în tâte funcțiunile selfgovernmentului. În ceea-ce privesce justiţia, juriul saă aşa numitul Schăffenaint german să mărginescă treptat atribuţiunile magistraţilor. In “cât se atinge ue administraţiune, sel/guverumentul să înlocuiască încetul cu. încetul biurocraţia.. Cât pentru armată, reamintim vorba cunos- cută a marelul istorie „român: <Oştirile permanente: aă îndoitul defect de a fi prea costisitre şi de a răpi fără: folos atâtea brațe agriculturer şi industriei. Pe lânță acestea, mijlâcele, nostre nu ne-ar erta-a ţine în picidre o oştire atât de numerâsă pe cât am avea trebuinţă. Totă speranţa nostră este dar în organisarea reservelor naţionale». (vedi Nic, Bălcescu, ediţ. Odobescu, pag. îi36). Toţi cetățenii crescuţi ast-fel pentru "libertate vor face, înir'un, viitor mal apropiat sati mal depărtat, din serviciul public ocupaţiunea lor de căpetenie, 'şi vor căuta şi de interesele lor private dacă vor pune interesul societăţi! maf presus de - orl-ce. Spiritele vor fi tâte pătrunse de simţul de da rio și nu numai de calcul şi egalitate numerică. Toţi se vor întrece a îndeplini pă unei uni e selfgovernmentulu', la cari vor fi chemaţi prin alegere periodică; Aşa gind, lue uri e, nu va mal putea fi vorbă măcar de pensiuni sai recompense naţionale e platii funcţionarilor de meserie | D-l Q. G. Dissescu face, din contra, pentru 'viitor, - „Prognosa. urmălGre : & sa. întriun viitor depărtat, când 6menil: se vor obicinui a compla numa Pe ni pensiunile se vor desființa, rămâind ca în ceasuri. excepționale să se arilor i i 
vomă, că, i 1133) eserie) recompense naţionale (veqi Cursul de drept public 

2) D-1 C. 6. Dissescu susține, din contra, că însăşi funcțiunea publică star fi întemeind prin un contract privat (locatio-conduclio operatur). Pg CP ae drent public român, t. III, pag. 1131. Dar re aşa să fie ?. Un contract al cărui intreg cuprins (atribuțiunile funcţiunil) e holărât prin o lege de ordine Publică, pe care părţile nuo pot schimba cu o iotă măcar prin învoirile lor particulare, e fără îndoială un contract
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'țiunilor funcţiunii, al condiţiunilor de admisibilitate, numire, înaintare, iar 
I6ia şi pensiunea, privitâre fiind la daraveri bănesci, dreplului privat. 

Ne vom ocupa în cele 'de mai jos cu. dreptul -de pensiune așa: 
cum "l-a organisat, mărginit, ţărmurit legea n6stră pentru pensiunile 
luncţionarilo» civili şi eclesiastici din 10 Mai 1890. Inainte însă dea . 
rece lu art. 28 din acestă lege, care permite cumulul de pensiuni, articol. 
care singur ne interestză în cercetarea de iaţă, ne vom-opri un minut , 
la art. 29, care. consfiinţesce principiul. prin sine însuși învederat, că un 
funcționar, care a servit sub mai multe legi regulătâre a dreptului de pen-. 
siune a iuncţionarilor, pste cere o lichidaţiune întemeiată pe generalitatea 
serviciilor sale, în condiţiunile legii în vig6re, în - momentul reclamaţiunii. 

Art. 29 cit. hotărăsce în adevăr: . DE 
«Funcţionarii cari la promulgarea legii din 1868 nu vor îi înde- 

plinit nici- un. termen de pensiune după legile anteridre, precum și cei 
cari vor îi îndeplinit un termen, însă nu 'şi aii constatat drepturile coniorm. 
art 31 din legea de la 1868, vor obţine o singură. pensiune în condiţiunile 

“legii de îaţă, ţinându-se în semă toţi anii serviţi înainte de 1868. 

Art. 29 se ocupă, cum vedem, de îuncţionarii neregulaţi la pen- 
siune după art. 34 urm., din legea de la "1868; cărora le recun6sce 

dreptul la o pensiune : întemeiată pe generalitatea serviciilor lor înde- 

plinite înainte şi după 1868. Nasce însă întrebarea: Funcţionarul regulat 

la pensiune după art. 81 uim. cit,.care a primit, după 1868 o îuncţiune 

retribuită de. stat, pâte el, la eşirea sa din post, sai. să reintre in exer- 

ciţiul dreptului săii de pensiune regulat. conform art. 34.urm. din legea 

de la 1868, saii să dobendâscă o nouă lichidaţiune întemeiată pe gene- 

Xalilatea serviciilor sale ? E _- e 
In pură teorie da. Funcţionarul are un drept: decurgând din însăşi 

-de drept public şi nu un contract de drept privat (vedi Gareis, Allgemeines Staats- 
„recht d ÎL sequardsens Hanbuch des -ofjentlichen Rechtes, t. L pag. iă părerea 
domnitâre merge chiar mal departe, dice adică că funcțiunea publică sar i în emein 

“priri su act anilateral al stalului (decretul de uumire). „Funcţionarul iei a 

drept la &f nu de la dala numiri şi sia de la data prestări oC) Ca ina Agemei vechi, ediţ. II, t. II, pag. 126— * : 
ai gemeines, Btaatsree un apt sati numai O liberalitate, o pomană, ce 0 face statul 
“îuncţionarului public ? Fără îndoială un drept.. În adevăr, fiind dove i c e Pa £ 

"" pensiune, statul, care plătesce leluri mici, nu ar putea tur uncţionanl i n 
pensiunea se înfăţişâză, ca o necesitate - decurgând din însăși pa e 198199. 

-ca un act de bun plac al statului (vedi Blunischli, op. et loc. cit., FE | 62). 
Vedi de asemenea Bau, Grundsătze der Finauertissenschaft, ediț. IV, t.], Sc ). 

D-l C. 6. Dissescu, din contra, care pornesce de (la ideea greşită că funcțiunea pu ică 
Star fi întemeind prin un contract de drept privat, învaţă că, în pură Lore pureţio- 

narul nu are drept de pensiune, pensiunea fiind o simplă liberalitate, AB ea 

„pretium localionis, încelând serviciul, înceteză şi I€fa (op. cit, pag. doit reclama 
când serviciul înceteză prin culpa stăpânului ? Servitorul pâte,, ără în o A aa 

plata pentru totalitatea timpolui tocmit (vedi Troploug, De Lee saga, un drept da 
t. II, No. 868), d-i C. G. Dissescuw recunosce totuşi că 2P drept cate după Pi rerea 
pun.iul de vedere al legi! nâstre posilive (op. cit., pag. 1132), Ri Sfiinţat PET col 

- d-sale, ar trebui păstrat numa! pentru funcţionarii cel mici, iar desiii : & De 

mail, 'cari ar fi mat mult în stare să facă economil şi să se asocieze la ca funcţionarilor 
(op. cit, pag 1132). Am înţelege teoria acesta, dacă statul nostru ar da Do 

“celor mari lefuri mari, tantieme etc., aceea însă ce nu este, însăşi lela m 

-ţionari ajungând abia să le acopere nevoile. - ! 

.
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natura lucrurilor la o lichidaţiune de pensiune întemeiată pe generalitatea: 
„serviciilor sale. Împrejurarea că sa regulat la pensiune nui pâte răpi 
dreptul săi. ÎInţelegem oprirea : cumulului de pensiuni,. însă. când nu 
există cumul, când iuncţionarul renunţă la vechia sa pensiune și cere o 
lichidaţiune întemeiată pe generalitatea serviciilor sale, .pe ce rațiune 
sănăt6să sar putea 6re întemeia respingerea dreptei sale cereri ? Renun-. 
țând este ca şi când nu ar fi fost.nici o dată pensionar. 

“Legea iranceză din: 9 -lunie 1855, orenduesce prin urmare (art. 28): 
«<Lorsqu'un pensionnaire. est: remis en activit€ dans le mâme service, 

le paiement de sa pension est suspendu. Lorsqu'il est remis en îonction 
dans un service dilisrent, il ne peut cumuler sa pension et son traitement 
que jusqu'ă concurrence de quinze. cents francs. Aprâs la cessation de ses 
fonctions, il peut renter en jouissance de son ancienne pension ou obtenir, , 
sil y a lieu, une nouvelle liguidalion basce sur 'la . gencralile de ses 
services, Sa Ia i 

Alt-iel la noi. Art. 31 al legii din 1868 hotărăsce, contrar principiilor, 
că pensionarul, care primesce: o funcţiune retribuită de stat, la eşirea 
sa din post, reintră în exerciţiul pensiunii :aateridre, fără a mai pulea 
cere vre-o. sporire pentru linipul servi în urmă. Nici renunțând . la 
vechea sa: pensiune? Art. 23. al legii din 10. Mai 1890 apoi, cure 'şi 
însuşeșce regula consiinţită de art. 31 al legii: din 1868, aduaogă (adăos. 
care lipsesce din legea de -lă 1868) că același - principii se aplică «şi 
acelora cari, de şi 'şi ai regulat drepturile lor la pensiune, însă nu "Şi. 

„le-ai. exercitat încă, continuând 'de-a servi statului»,  -. 
Dacă insă art. 23 opresce pentru viitor. cumulul de "pensiuni, îie că. 

pensionarul'a exercitat saii nu vechiul stii drept. ue pensiune, art. 38, 
din contră, "| permite pentru brecut, învoesev adică funcţionarului care sa regulat la pensiune în contormitate cu -ârt. 34 si urmatorii din legea de 
la 1868 și a continuat de a indeplini servicii publice, înainte de ai exercitat, dreptul săi la pensiune, de a: cumula pensiunea regulată pe. 
temeiul art. 34 urm. din legea de la 1868, cu un: deosebit drept de pen-: 
iune în conformitate: cu legea din 10 Mai 1S90. lată în adevăr cum se 

” „rostesce art, 28 cit: : Mi a . Ă „ «Drepturile dobândite în virtutea legilor ânteridre celei din 1868 şi constatate în conformitate cu art. 34 şi următorii din acea lege, rămân neatinse. Funeţionarii cari, la Droniulgarea legii din 1868, vor fi inde- -plinit unul sai mai multe termene de : pensiune şi cari vor mai îi con- tinuat de a îndeplini servicii publice înainte de-a.fi exercitat dreptul lor la Pensiune, vor primi pensiunea constatată că li se cuvenea. după legile. anteridre, celei din. 1868, iar anii serviţi înaintea. legii din 1868... peste termenele constatate, "i se vor ţine în Ssocolelă, împreună cu ci serviţi după 1868, spre regularea. unui deosebit drept-de pensiune, în con- iormitate cu legea de faţă» | Sa | ae | In Camera deputaţilor s'a susținut că art. 23 cit. nu sar fi împ ăcând e loc.cu art. nostru 28, pe care Pam reprodus acum. ” , Un. deputat, d-l Dim. C. Popescu, a Observaţ în adevăr (Monitorul oficial din 26 Aprilie 1890, pag. 1431—1432): <Există o adevărata anti: nomie între art. 28 și 29 ale proectului (23 și 28 ale legii): Art. 2$ prevede pe acei pensionari, :cari "Şi-au regulat dreptul lor la pensiune, coniorm- 

x - .
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legilor anteridre, fie că aîi exercitat sai nu dreplul lor, şi hotărăsce 
că nu mai pot beneficia de legea cea nouă. Ce dice art. 29?. Prevede: 
pe iuncţionarii dinaintea. legii de la 1808, cari ai continuat de a servi 
şi după 1868, dar cari “și au constatat pensiunea coniorm legii din 1868, 
fără insă a 'și fi exercilat dreplul lor la pensiune. Ei bine, art. 29 
(28 al legii) dice că acest îel de funcţionari ai dreptul să 'şi reguleze 
pensiunea lor conform acestei legi. Iată antinomia». E 

„D-l ministru de finance însă, r&spunqând d-lui Dim. C. Popescu, a 
întâmpinat (op. şi loc cit., pag. 1432—1433): «Nu se lovesc de loc în 
capete articolele 28 și 29. Dar se luce conlusiune între pensionari şi . 
juncționară cari ai drept la pensiune... Art. 28 (28 al legii) se ocupă de 
peisionari, indilerent dacă ei ai exercitat saii nu: dreptul lor şi le dice: 
cu toi am sfirşit, nu mai aveți dreplul să cereță o nouă constatare. 
Art. 29 (28 al legii), din contră, se ocupă de funcționarii, cari aă drepturi | 
la pensiuni dobendile dar- neregulate încă, cari prin faptul de simplă! 
constatare în cursul anului prevădut de legea de la 1868 (art. 34), nu - 
aii devenit pensionari.. Aceste două categorii le coniundaţi d-v. şi tot "mi 
daţi mie mere în.cap cu antinomia. (Ilaritate). Nu este-nici o antinomie, 
articolul este îorte clar>. . . .: E a 

Clair comme 'la bouteille ă Venere! Mai întâi și intâi însăși arti- 
colele 34 și cele următâre din legea de la 1868, la care se releră art, 
28 cit. a legii din A0 Maiii 1890, osândese deosebirea de mai sus făcută 
de d-l ministru de finance. Nici.urmă de deosebire între o regulare și 

"o simplă constatare: de pensiune! Articolele . 34 urm. din legea de la 

1868 deosibesc, din contră, pe. Îuncţionarii, cari și reguleză numai 

dreptul lor la pensiune, din causă că nu aă vârsta sai din altă causă, 
de iuncţionarii, cari pun în lucrare adică ezercilă, dreptul lor la pensiune 

prin îndeplinirea iormalităţilor prescrise .de lege, adică prin o hotărâre ŞI 
un ordin sancţionator din partea capului statului (arg. art. 38 L. din 1868). 

In adevăr, pensionar în înţelesul- art. 31 al legii din 1868, caro 
opresce sporirea pensiunii pentru timpul servit în urmă, e numai acela 

care şi-a pus în lucrare, 'şi-a exercitat dreptul sei la pensiune, în deo- 

'sebire de acela care 'şi-a regulat numai dreptul. săi la pensiune Care, cl 
i6tă regularea acâsta, pote să opteze încă pentru legea din 1868, adică. 

„Să intrunescă anii serviţi înainte şi - după 1368, în coniormitate cu art. 

39 din legea de la '1868. A dice că a optat în mod indirect prin aceea 

CĂ "şi-a regulat dreptul săă la pensiune, este a nesocoti adeveru înve- 

„derat că numai pensionarul pierde dreptul la opțiunea de care e vor a, 

şi principiul că o presumţiune' legală nu pâte să existe fără o anume ego. 
Insusi d-l ministru de finanţe” a recunoscut ritos în Senat că tre ue 

Să deosebim pe funcţionarul, care 'și-a regulat - numai dreptul stii la: 
ansi n sion care 4 prin tâtă Hliera,, a îost la comi- 

pensiune, de pensionarul «care a trecut pr e i rin Tele: 

tetul pensiunilor, a“trecut pe urmă la ministerul de inanţe, ȘI PI ar. si 
'ratul consiliului de minişirii,-i sa recunoscut - calitatea de Pee E 

Ta înscris cu cilra determinată, şi -pe urmă a.venit , ris între 
„ ministerul de finanţe. către Rege şi decretul regal care a toţi pen: 

pensionarii statului, dacă la urmă, el a mai servit, AS Rod indirecta 
sionarii cari sunt siliți să opteze şi se chiamă că a optat in Pe 

(9. Alonst.. Oficial, din 5 Maiii 1890, pag. 746—747).  -..
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„Iată dar care e sistemul neîndoios isvoritor din art. 31 combinat: cu art. 34 şi cele următre din legea de la 1868. Funcţionarul, care "şi-a regulat numai. dreptul săă la pensiune, însă nu ba” exercitat încă, con- „ tinuând de a servi statului, pote încă să opteze pentru legea din 1868, adică să întrunâscă anii serviţi inainte și după 1868 (art. 99), în deo- “sebire “de acelă, care 'şi-a pus în lucrare, "şi-a exercitat dreptul săi la pensiune, trecând prin t6tă filiera -prescrisă de lege, care nu mai' pâte opta pentru legea din 1868, nu mai pote cere o sporire pentru timpul servit în -urmă,, - | a Teoria acesta constinţită prin legea din 1868, este ea în tot sati în parte, abrogată prin legea din 10 .Maiii 1890? Art. 23 al legii din 10 Maii 1890, o abrogă-in parte, art. 28.nu. In adevăr, art, 23 răpesce sporirea pentru timpul servit -în urmă iuneţionarului, . care "si-a regulat dreptul săi la pensiune, fără deosebire de 'a ezercilat săi nu lrecând prin lată filiera, iar art. 28 îngădue, din contră, sporirea pentru timpul „servit in urmă funcţionarului,--care "Şi-a regulat numai areptul săă la pensiune, însă a continuat serviciile sale, înaînte de-a fi exercilat dreptul sei la pensiune. Există prin urmare antinomie între art. 93 şi 25, cu „-16tă controversa de. mai sus între d-l Dim. C. Popescu şi d-l ministru de linance, care pârtă mai mult asupra cuvintelor ds cât asupra esenței lucrului, N aaa E i | In adevăr, pe când art, 23 hotărasce că nu aă drept la o sporire pentru timpul' servit în urmă nici funcţionarii cari 'şi-aă regulat numai dreptul lor la. pensiune, însă. nu. Va exercitat încă, continuând de a Servi statului, art. 28 legiuesce, din Cconiră, că aii drept la o sporire pentru timpul servit în urmă Îuncţionarii, cari "Şi-au regulat numai dreptul lor la- pensiune, însă vor mai fi continuat „a îndeplini servicii publice, înainte de a fi exercitat dreptul lor la pensiune. Unde, după art. 23, iuncţionarul odată regulat la pensiune, pierde dreptul săi la sporire pentru timpul servit în urmă, fie că a exercitat sai nu dreptul săă la pensiune, după ari. 28, din contră, luncţionarul, cu totă regularea sa la pensiune, are drept la o sporire pentru timpul servit în urmă, dacă a continuat serviciile “sale înaiule de a fi exercilal dreptul sei la “pensiune. „Cuvintele <a! exercita dreptul la pensiune» constituese fără indoială antithesa cuvintelor «a se regula la: pensiune», căci art. 23 vorbesce de . un drept la pensiune regulat, însă neexercitat. încă, aceea ce insemnă că prin «drept regulat» legea nu inţelege un drept regulat prin decret regal, Ci un -drept provisorii regulat, iar prin «drept. exercitat» un drept e pensiune pus în lucrare prin îndeplinirea îormelor legale, prin o ho- tărăre a comitetului pensiunilor şi prin un ordin sancţionator al Regelui, irecondu-se prin ttă filiera prescrisă de lege: Aşa fiind, sare în ochi, ca art. 23 şi 28 se lovese în cap... Sa - , D-] Ministru de finance, după cea dis că se face confusiune între: pensionari și funcționari “cari aii drept la pensiune, . întrerupt fiind de: un deputat, de d-l Dim. C. Popescu, care a întâmpinat «cari nu 'si-aii exercitat încă dreptul lor la pasiune,> a apostrofat ast-iel pe întrerupătorul - săi: «Puțin importă acâsta. Prin exercitare înțelegeţi faptul de a fi „Mers să ia bani; dar pâte că nu avea virsta -şi. pentru acâsta el nu e inal puţin pensionar» (Monitorul Oficial din 26 Aprilie, 1890, p, 1482—
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1433). Intrerupătorul înţelesese însă prin exercitarea dreptului la pensiune, 
regularea definitivă prin decret regal şi nu faptul dea merge şi a lua bani. 

In adevăr, dacă există antinomie între art. 23 şi 28, causa e tocmai . 
că, după art. :23, luncţionarul, care s'a regulat numai provisoriă la 
pensiune, deși nu La exercitat încă, adică. nu la regulat definitiv prin 
decret regal, nu mai are drept la o. sporire pentru timpul. servit în urmă, 
pe când, după art. 28, iuncţionarul, care “şi-a regulat numai provisoriiă 
dreptul săii la pensiune, are din contră, drept la o sporire pentru timpul 
servit în urmă, destul numai că serviciul din urmă să se îi indeplinit, 
înainte de a fi exercitat. dreptul s&ii la pensiune. Adică pensionarul are . 
după art. 28 drept la o sporire pentru timpul servit înaiule de a deveni 
pensionar, după art. 23 nu. - o ” 

“Regulamentul din 31 Oet. 1890 (art. 79), care spune că art. 28 din 

legea de la 10 Maiii 1890, «nu se aplică acelora, a căror pensiune a fost 

deja regulată prin decrel regal, îie că ei.'şi-aii exercitat sait nu dreptul 

lor la pensiune», schimbă textul articolului 28 cit. şi trebue deci înlăturat,- 

o lege neputându-se modifica prin un regulament, lăsând a dice că acel 

art. 70 al - regulamentului. e în același timp contradicător în sine. In 

adevăr, vădurăm mai sus că a exercila dreptul la pensiune este a'l regula, - 

prin decret regal. Nu se pâte prin urmare vorbi fără contradicere de o 

pensiune regulată prin decret regal, dar neexercitată încă. 

Există prin urmare antinomie între art: 23 şi 28. Totuşi nu pâte 

să fie nici umbră de îndoială că art. 28 are precăderea înaintea art. 23. -. 

Art. 25 în adevăr nu se ocupă de funcţionarii care aii îndeplinit servicii 

înainte şi după 1868, nu are un caracter transitoriii, legiuesce pentru 

viitor, în deosebire de art. 28, care deslegă tocmai cestiunea n6stră, 

vorbesce de îuncţionari, cari ai servit înainte și după 1808, e aşedat 

sub rubrica «despre disposiţiuni transitorii», reguleză trecutul.” Adăogăm. 

că art. 23 cit.. răpesce Îuncţionarului regulat numai provisoriu la pensiune 

sporirea pentru timpul servit: în urmă, aceea ce e contrar tuturor 

principiilor, în deosebire de art. 28, care respectă principiile. 

Art. 28 cit. se ocupă; o spunem încă o dată, de serviciile îndeplinite 

înainte şi după 1868. £ dar vorba în acest articol, nu de funcţionarii aflaţi 

în servicii la 1890, ci de luncţionarii allaţi în servicii la „promulgarea 

legii din 1868 şi după acestă dată. A dice prin urmare că art.. 28. cit. 

se aplică numai «funcţionarilor. aflaţi în servicii la promulgarea legiă 

din 10 Maiii 1990 şi foştilor funcţionari neregulață încă la pensiune 

pentru anii serviţi înainte şi după 1868», este a tace art. 28 sa dică 
contrariul de ce el dice în realitate. - . N 

: In adevăr, art. 28 cit. vorbesce de funcţionarii cari la promulgarea 

legii din 1968, vor îi indeplinit unul sai mai multe termene, Ri cari 

vor mai fi continuat de a îndeplini. servicii publice, înainte de a fi oxer- 

citat dreptul lor la pensiune», iar protivnicii noştri îl înc să qică : “une- 
ționarii aflaţi în servicii, la promulgurea legii din 1650, precum și ŞL i 

funcționari neregulață încă la pensiune, după vre-una Cin, eg, e ae 

celei din 1858>. De ce? Aşa vrea, se dice, spiritul legii. PE ed 

lată unul din acele cuvinte, despre cari Gale dice: Gerade wo Ge an ken | 

fehlen, da steilt ein Wort zur rechten Zeit sich ein: , , Pa 

"Un text de lege nu se pâte schimba sub cuvânt că în discuţiunile :
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: a dis contrariul, lăsând a dice că în cursul desba- terilor precurgătâre articolul nostru 28 nu sa formulat de nimeni cu preci- _Siune contrariul de ce el cuprinde. In adevăr, Laurent ne spune că nu trebue să ţinem s&mă de cuventarea unui orator, îie el chiar un Bigot-Preameneu, când face să dică legea contrariul de ce ea dice 1). Guillerz adaogă: «Sa protestat adesea, în sînul chiar a] legislaturei belgiane, în contra acelui chip abătut de “tălmăcire, . care constă în a pune înainte o îrasă, un cuvânt, pentru a mlădia înţelesul legii după păreri personale și chiar greșeli 2)». Nu se lovesce în fine de loc în vre-un drept dobândit al statului prin aceea că se recun6sce- unui pensionar dreptul la sporirea pensiunii sale „Pentru timpul servit înainte de a fi devenit el pensionar. Legea franceză din 9. lunie 1853, ingădue cumulul de pensiuni chiar în folosul - pensio- nNarului, care a exercitat deja dreptul săi de pensiune, destul numai să nu trecă peste un maximum de 6000 lei (art. 31). In adevăr, cine închee „două contracte cu statul, pote îără îndoială să cumuleze beneficiile decur- “- gend din amândouă. In casul nostru totuși cumulul nu trebue să trâcă: „Peste un maximum hotărât de lege (vedi art. 28 cit.), pensiunea având un caracter alimentar. a -: Ori-cum însă, jurisprudența Curţii de casațiune e contrară părerii ce o susţinem noi. In adevăr, decisiunea Curţii de casaţiune secţiunea |], cu No. 194. din 23 Noembrie 1892, r&stârnă jurisprudenţa anteri6ră, care eru fixată în înţelesul părerei nostre, şi deslâgă cestiunea. n6stră în chipul următor : A i o „* «Considerând că după art. 28 din noua lege a pensiunilor funcţio- narilor 'civili şi, eclesiastici din 10 Maiă 1890, funcţionarii cari si-aă regulat dreptul “la pensie pentru termene de servicii efectuate înaintea legii din 16. Februarie 1868, ati dreptul de'a mai obţine -un deosebit drept de pen- Siune pentru restul de ani serviţi după-1868, însă usemenea drept li se acordă numai dacă nu'şi vor fi exercitat deja primul drept de pensiune ; „«Că acesta reese lămurit din cuvântul de «luncţionari» de care se servă art. 28 atât în textul din legea din 10 Maiă 1890, cât şi în textul modificat prin legea din 30 Mai 1892, texte de lege, în cari nu se men- ționeză nimic de pensionari, adică de cei ce si-ată exercitat deja dreptul la pensiune; ja Ei , «Considerând că intenţiunea legiuitorului de a nu acorda prin legea din 110 Mai -1890, pensionarilor ce şi-aă exercitat O dată dreptul la pen- Slune o altă pensiune de cât aceea co ati primit deja, ori-eare ar fi fost anii serviţi și funcțiunea ce ati ocupat, după ce 'şi-aii constatat și liquidat dreptul la pensiune, reese din “coprinderea art; 23 din menţionata lege care prevede că pensionarul care va primi o 'iuneţiune retribuită de stat, este dator să opteze între pensiune și l6fa acelei funcțiuni, şi în casul când ar opta pentru I6la tuncţiunii : in care a: fost chemat, la eşirea sa | din- acea funcţiune, reintră în drepturile. sale anteri6re de pensiune, fără ca anii în.cari a servit din noii să se pâtă adăoga la cei: de mai 'nainte - pentru a Servi la mărirea pensiunii ; ” ” 

) Vedi Laurent, Droiţ civil francais, î. XXXII No. 70, 
1 
2) Ved Gai C FA ; , - i - _ 

duction,. pag II “ JW >mentaire legislatif de la loi da 15 Mai 1873,.. Intro 

care “i-a premers, un orator 

t 

NO
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«Considerând că, în specie, după cum se constată prin decisiunea 
atacată, recurentul 'şi-a exercitat dreptul la. pensiune încă din anul 1889, 
prin urmare legea din 10 Maiui. 1890 nu Va găsit nici funcţionar nici lost 
iuncţionar, insă neregulat încă la pensiune, ci'l-a găsit pensionar, în plin 
exerciții a dreptului săi de pensiune». Da | 

Dup& cum vedem, Curtea îace art. 28 să dică contrariul de ce el dice. 
„În adevăr, art. '28 cit. dice: «Funcţionarii cari la promulgarea legiă din 
1808, vor Îi indeplinit unul sai mai multe termene de pensiune, şi cari 
vor maj îi continuat a îndeplini servicii publice, înainte de a îi exercitat 
dreptul lor la pensiune», iar hotărârea de mai sus '] face să-dică: <Funcţio- 

„arii ailaţi în servicii, la promulgarea legii din 1890 precum și îoştii 
funcţionari neregulaţi încă la pensiune după vyre-una din legile anteri6re 
celei din 1868». | e e 

De ce? Că aşa este, răspunde hotărârea de mai sus, reese lămurit: . 
din cuvântul de <tuncţionari» de care se servă art. 28 atât în textul din 
legea din 10 Maiii 1890 cât -şi în textul modiiicat prin legea din 30 
Maiii 1992, texte de lege, în cari nu se menţioneză nimic de pensionari, 
adică de cei ce 'şi-aii exercitat deja .dreptul la pensiune. Art. 25 modilicat 
prin legea din 30 Maii 1892, nu se-pâte însă aplica cu efect retroactiv 
casului nostru, care sa petrecut înainte, Art. 28 din legea de la 10 Maiiă - 
1890, din contră, vorbesce expres de funcţionarii aflaţi în serviciă la 
promulgărea legii din 1868 sait după acestă dată, a 

Art. 28.cit. nu menţionâză: nimic, adaogă Curtea de casaţiune, de 
pensionari, adică de cei ce "şi-a exercitat. dreplul lor la pensiune. 
Cum! Art. 28 dice ritos: -«Funcţionarii cari...... vor fi continuat a 

îndeplini servicii publice, înainte de a fi exercitat dreptul lor la pen- - 

sine» şi se susţine totuşi că acel articol nu pomenesce nimic de cei ce 

si-au exercitat dreptul lor la pensiune! Art. 28 legiuesce ezpressis verbis - 

„că pensionarii, adică cei ce "și-au exercitat dreptul lor la pensiune, ai . 

drept la o 'sporire pentru timpul servit înainte ca ei să Îi devenit pensio- 

nari, iar jurisprudenţa '1 îace să glăsuiască contrariul ! Vodă da, Hâncu bal 

Intenţiunea legiuitorului, spune în îine jurisprudenţia; de a nu acorda 

pensionarilor, adică celor ce 'și-aii: exercitat dreptul lor. la pensiune o 

sporire pentru serviciile îndeplinite înainte ca ei să îi devenit pensionari 

reese din art. 23. Ciudât luczu! In art. 23 se coprinde diametral contra- 

riul de ce-se coprinde în art. 28 și-se pretinde totuşi că în ari. 23 se. 

găsesce cheia pentru înţelegerea art. 28 ! în adevăr, unde art. 29 răpesce 

ori-ce sporire pentru timpul servit în urmă <acelera cari, de şi și-ali - 

regulat drepturile lor la pensiune, însă nu și le-ai exercitat încă»; ari, 28, 

din contra, acordă un drept de sporire acelora, cari «ai continuat de a 

“ îndeplini servicii publice, înainte dea îi exercitat dreptul lor la pensiune», 

A tălmăci un text. prin contrariul săi, e un paralogism care umblă 

în picidre. Art. 23 cit. coprinde,. cum arătarăm mai Sus, O excepţiune, în 

deosebire de art. 28, care nu se abate, din calea principiilor. Cum să ne 

arăte.o excepţiune statornicită contra ralionem Juris raţiunea „de care 

“caută să ne câl&uzim întrun cas saii altulal dreptului comun ? A lămuri 

înţelesul art. 28, chiar -de "l-am. presupune înidoios, ceea ce nu este, Pin 

ghicitârea coprinsă în art.'23, este a lămuri un lucru : necunoscu p 

un lucru şi mai necunoscut, ignotum per “iganotius | ,
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Acestea, dise, trecem în îins la art. 28 moditicat prin legea” din 30 Maiii 1892, eare sună ast-fel:: ă «Drepturile dobândite în virtutea legilor anteriâre celei din 1868 şi constatate în contormitate cu art. 34 urm. -din acea lege, rămân neatinse. «Funcţionarii aflaţi în servicii la promulgarea legii din 10 Maii 1890, precum şi foştii funcționari neregulați încă. la pensiune. după vre-unu din legile anterigre celei din 1568, vor primi pensiunea con- Statată în termenul prescris de legea din 1868, că li se cuvenea după legile anteri6re celei din 1868 spre regularea unui deosebit drept de pen- siune, în coniormitate cu legea de față. - „__ «Amândouă pensiunile întrunite nă vor putea însă să trecă, pentru toţi anii serviţi înainte și după 15 Februarie 1868, -peste quantumurile prevădute de art. 1 din legea de faţă, și in tot casul peste maximul de. 9000 lei pe an. i e j «Dacă dreptul constatat după art. 34 din legea de la 1868, atinge saii întrece acest: maximum de 9000 lei pe an, se va servi iuncţionarului * pensiunea constatată atunci, fără nici -un alt adaos pentru anii serviţi după 1868. . a o . MR «Aceleaşi drepturi ai văduva şi copiii foştilor funcţionari, cari se "vor îi aflat în. acestă categorie, in limitele însă prev&dute de cap. II al „legii de față», 
„Art, 28 așa modilicat, coprinde el.o interpretare autentică? : Dacă legea din 30 Maii 1892 S'ar-porecli ritos ca fiind o lege interpretativă am trebui îără îndoială se o aplicăm, nu numai casurilor nededuse încă în judecată, dar şi celor judecate, neavând însă, încă putere definitivă şi. nerevocabilă, fiind încă pendente în apel. sait. în casuțiune. Legea însă. din 30 Maiă. 1892 nu e întitulată lege interpretativă. In Camera deputa- „ilor s'a protestat chiar în. contra caracterului de lege interpretativă, ce. un .orator voia să i atribuiaseă.: Un deputat în adevăr sa -rostit ast-lel: <D-lor, nu trebue să pierdem din vedere un lucru, că acei cari stai acoperit. cu privilegiul care ati socotit că este iolositor interesului lor şi Pai pecetluit cu un decret regal, aceia ai un drept câștigat: asupra căruia nu mai pâte reveni -nici o lege ; . dacă s'ar fi revenit asupra dreptului lor, d-vâstră aţi îi dis că nu trebue să lacem legi cu efect retroactiv, ȘI Cu t6te acestea acum nu cereţi alta de cât retroactivitatea legii, însă numai in sensul cum v& convine d-vostră, pe când noi ice că legea nu trebue să aibă efect rtroacliv-nici în. îav6rea nici în paguba cui-va» - (vegi Monitorul oficial din 28 Mai” 1892, pag.- 797). (Dreptul, 1892).



  

__ Istoria vagabondagiului, după Karl Marx. — . 
Pauperismul nostru orăşenesc nu e periculos. — Deosebire 
între aşezămintele nstre de bine-iacere şi cele franceze. — 
Proletariatul nostru agricol. — Teoria, lui Henry George 
şi selgovernmentul.—Casele de lucru (workhouses). — Adu- 
narea vagabondilor în casele de lucru (art. 219 codul penal). 
Este acesta o pedepsă sait o simplă mă&sură poliţienescă 2—. 
Vagabondii străini, Art. 222 codul penal se aplică el 

numai vagabondilor născuţi în România ?— . 
” Jurisprudenţa. 

Proletariatul țărănesc s'a arătat în -Englitera, iată ce ne spune Karl 
„Marx, pe la stirșitul secolului al XV-lea și pe la începutul secolului al 
XVI-lea, prin isgonirea ţăranilor de pe pământul, asupra căruia ei aveaii 
un titlu feudal tot așa de puternic, ca şi stăpânul feudal, care totuşi nu 
sa sliit să le răpâscă imașul comunal. Inilorirea manulacturei de lână. 
ilandrese şi corespundătârea urcare a preţului lânei, "l-a indemnat la acesta, 
Vechia nobilime feudală s'a prăpăstuit prin răsboaele feudale, cea nouă 
era uh copil al timpului ei, pentru care banul era totul. Prelacerea pămân- 
tului de arat în imaşii era dar lozinca ei. , o 

Isgonirea ţăranilor n'a avut loc, sar crede, cel puţin pe. moșiile 
domeniule și monăstiresci. Adevărul însă este, urmeză.a dice Marx, că 
moşiile domeniale şi moşiile monăstiresci secularisate sait dăruit iavoriţilor 
(jetuire care a ajuns la viriul ei sub Guillaume III), ori s'aii vindut pe : 

preţuri. de nimic, ori s'aă reșluit de particulari. 'Totul fără paza celei mai 

mici etichete legale. Pământurile ast-lel jeiuite alcătuesc astă-di temelia 

Jlatitundielor oligarchiei engleze. Iată ce ai făcut strigoii feudali. Capi- 

taliştii ai înlesnit la rândul lor acâstă desvoltare ca să preiacă pământul 

întrun articol de comercii. DI | 
Țărănimea ast-iel hărțuită și aruncată pe drumuri, a găsit, în parte, - 

de lucru în fabricile de manutactură din Glascow şi alte orașe, iar cea 

mai mare parte s'a r&spândit ca o masă vagabondă peste (6tă Englitera, 

cerșind, jefuind, punând foc. Vorba lui Schiller: Elwas muss er sein eigen 

nennen, oder der Mensch wird.morden und brennen ! Între săraci şi avuţi 

_nu mai era de „acum înainte nici-un interes: comun, nici 0 daraveră 

comună,- nici o idee comună, o lege de" sânge asupra - vagabondagiului 
începând să prigonescă pe cei dintâi ca pe niște fiare sălbatice 1). 

  

Kai edit, [1 int, 9, 699 urm, 1) Vedi Karl Marx, Das Kapital, I, edit. IV, passint, pag, 681, 089, JI 

Istoria engleză e, aşa crede Mars, tipică pentru omenirea întregă. Vagabondagiul s'a
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Impărăţia cerurilor. mângâerea de altă dată a săracilor, a pierdut: 
de mult puterea ce o avea .mai 'nainte. asupra spiritelor. Impărăţia 
pământului! iată la ce năzuese acum toţi. Proletarul jură pe noua biblie, 
se increde în capii partidului săi, li se supune lor milităresce. Ajuns însă 
o dată la domnire, fi-va el tot aşa de supus, ascultător, bine disciplinat? 
Nu o credem. Răi nărăvit, cum e, în loc să se închine la geometria , : x E] > „KE i 
socială isvodită de Marx, el 'şi-ar face de cap, sar pune pe chel și 
petrecere, ar sem&ha -călcarea .nouei evanghelicesci propovăduri!' 

Proletarul, așa dar, trebue mai întâi crescut pentru libertate, aceea 
ce cere timp. lisus, cel mai mare relormator, n'a r&sturnat tradiţiunea, a schimbat'o numai. Nici. o iotă sai cirtă, dice el, nu se va pierde din lege 
"până nu se vor.întempla tâte! Relele sociale, în adevăr, nu se pot tămădui 
de cât încetul cu încetul. Nu e locul aici.-să arătăm cum şi în ce chip. 
Vom spune numai câte-va cuvinte asupra aşeztinintelor, nâstre 'de bine- iacere, care impart săracilor ajutâre, și asupra art. 219 şi 22 codul - penal, privitore la vagabondi, adică la. săracii cari nu vor să lucreze. . „___ “In deosebire de așezâmintele de” bine-iacere” franceze (bureaux de bieniaisance), cari ait o administraţiune centralisată cu. o -priveghere de 16te dilele, energică,. grabnică, aşezămintele n6stre de bine-facere, înfiin- ţate fiind de particulari prin autonomia lor. privată, aii o administrațiune 

„neatârnată, pe care primarul nu o pâte privighia de cât acţionând pe administratori în judecată (art. 72 legea comunală din .7 Maiă 1887), . privighere slabă, ol6gă, neputinci6să, așa că în lipsă de un control nemerit se dă, ne spune d-l C.G. Dissescu, fatalmente nascere la abusuri şi iavoruri 1), pi „i 
ÎN n . - 

- arătat însă la no! în ait chip ca în Englitera adică prin imtgrați ii lov. Iată ă î Ă i L 8 , prin îmîgrațiunea jidanilor. Ia totusi că la noi, ca în Englitera, îndustrialismul începe a bate iunea la uşe. Laxele » Yâmale sunt şi remân la ordinea qiler. Henry George vede pentru Statele-unile ame- | cane, care şi ele plutesc în apele industrialismului, un punct negru pe orizont. «Țăranul, 
pă e), sculându-se dimincța, se îmbracă cu pantaloni vămuiţi 40%, încalţă cisme 
Pan ir care sa plătit ia vamă 50%, aprinde lumânărea cu un. chibrit tarifat 200, Pin tă în Sfieșit, omorât prin şiurubul vamal, more lăsat jos. în grâpă cu o frânghie ediţ “E pna optezi Henry George, Fortschritt und Armrth, traducerea lui Giitschoi, . , .“ . - ă . | N j 1) Vedi C. G. Disescu, Cursii dr ic : . ) i i ari net Aao-ă,isesctt Cursul de drept public român, t: 111, pag. 1014. Veţi şi Dcolul meă Aşezămintele de utilitate publică instituite” de particulari, publicat 
1501 Aa PE 1885, No. 83 şi 81, Comp. Ducrocg, Dr. 'administratif, t, LI, No. vernmentului n Germania, -unde clasele de mijloc indeplinese gratis funcțiunile sellgo- 
calapod mec în Serviciul comunal, ajutorarea săracilor se îndeplinesce, nu după un în “Holtsenda ŞI bureaucratic; ci după trebuințele fie-cărui cas individual (v. Gneist Există de SS Zncyclopi lie der Rechtsissenschaften verbo  Armengeselzgebutng). mendiants Pi eh in tSte țările occidentale, case de lucru (iVorkhouses, depots - de (vedr art. '219 du user unde se primesc riu numat vagabondit declarați, -ca la noi ec. issesou e U penal), dar și săracii, cark se înfăcișeză de bună voe. Dl 
În moravuri ute . totuși că etara în care asistenţa e mat mult practicată şi intrată noştrii Doran E sn țice că e România şi Englitera» (opul citat, pag. 1011). Vechi! ocnetor 0 sumă să se ingrijaii numai de ceșetori, orenduind, de exemplu, din venitul 
supărare la sf, fre $ 0 impariă Sfinta Mitropolie, pentru ca şi norodul să nu ana! aibă lui Alexand fintele Slujbe bisericesci și pe uliţă se lipsescă acest catalirisis (v. decretul ) xandru Moruzi din 25 Februarie 1794, publicat de d- hie), Ajutorarea săracilo ! : i » publicat de .d-l V. Alexandrescu-Urechie) la ajutor, asist Or este ea obligatorie P D-l G. G. Dissescu susține că săracit nu ai drept că acela ata nefiind de cât o datorie morală (op. cit., pag. 1013). "Mi pare însă A combate singur re! pagini mal la vale, cână dice: (op. cit., paz: 

.
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T6tă legiuirea nstră regulătâre a cestiunii săracilor e, aşa fiind, 
primitivă. In asilurile n6stre pentru infirmi indigeni (v. L. din.13. Aprilie - 

1886), se primesc numai infirmii. şi! săraci cari aii exercitat o prole- 
siune liberală sai o industrie (v.: Regulamentul din 21 Ianuarie 1886), 
nu însă şi lucrătorii cu mâna săraci. Nu avem apoi case de lucru 
(workhouses, depots de mendiants, Arbeitshaeuser), unde să se primescă, 
nu numai vagabondii declaraţi -(art. 219 codul penal), dar şi lucrătorii 
liberi, car? sar. înfățișa de bună voe, lucru pentru care şi legea n6stră 
penală nu pedepsesce cerşetoria.. Ajutorarea copiilor săraci e şi la noi 
obligatorie (v. art. 62 şi 218 codul penal), insă nu-avem încă case de 
relormă ca în Beigia,, unde există și un patronagiii asupra crimina-" 

lilor liberaţi. 
Firesc lucru însă. Împrejurările n6stre economice fiind esenţial deo-, 

sebite de cele. franceze, engleze, germane, nu e de mirare că şi legile 
“n6stre sunt deosebite. În ţările occidentale, pauperismul orăşenesc e o 
_racilă, cure otrăvesce t6tă viaţa socială. In orașele n6stre,: din contră, 
sărăcia e încă sporadică, intemplătore, neameninţătore. Ne-a îerit Dum- 

nedei de multe rele alipite de strălucita. civilizaţiune apusană ! Acâsta 

nu e de sigur un cuvânt ca să ne-culcăm „pe urechie, dat netăgăduit este . 

totusi că suciâlismul colectivist nu cade incă lu noi pe un târem roditor, 

" Proletariatul nostru agricol, din contră, e mai pericolos, lucru pentru 

- care unii, ca să'l preîntâămpine, se. închinâ-la teoria lui Henry „George, 

a v:stitului economist american. Henry George insă presupunem, ca con- 

_ diţiune fără de care sistemul s6ă ar atârna in aer, ar fi zidit pe nisip, 

ar-îi netrebnic, ca' o nucă g6lă, existența unei ţărănimi destoinică să se - 

ajute singură, să se. asocieze, . să îmbunătăţescă agricultura cu ajutorul 

technicei moderne 1), pe când, din contră, ţărănunea n6stră, care nu "şi-a 

  

1016—1017); «Jată cum se resolvă în general cestiunea asistenței cu tot combaterea, 

vie ce primesce soluțiunea asi-fel ânţelesă “din partea unor econontiști, cari cred că 

fie-care trebue să trădscă prin mijlocele sale, .și atât mai rii dacă vine un moment 

când mijlocele "i sunt insuficiente !» |n adevăr, Carey, vestitui economist - american, 

a dovedit pe deplin în contra lui Malthats şi Ricardo, că dreptul la ajutor reese. din 

chiar natura lucrurilor (v. Carey, Socialissenschaften, traducerea lut Adler, t, Il; 

pag. 579 urm.) Constituţiunea tranceză din 21 Iuuie 1893 şi Legea prusiană consfin- 

țese ritos dreptul la lucru şi asistență. Bismark "| apără cu căldură în Parlamentul 

german (vedi Mengei:, Das Rechi auf deu vollen Arbeilstag, 1891, pag. LI şi paș. 

153- 151). Însuşi Herbert Spencer, care " combate (vedi Justice, paz. : și paz. 

988—98"), recunâsce totuşi! că părerea domnităre "1 e contrară, părerea domnilore pe 

care el singur a:calificatto într'alt loc (Problemes sociules, $ 34) «ca fiind una din miile - 

i uerâză Causa necunoscută.. Omul nu e numal fiul trecutula, dar şi 

ere prin a Ia belgia, prin domiciliii de ajulor se înțelege loco, unde omul 

nevoiaş are drept la ajutor (vezi De Fooz, Le droit administratif Velge, t. , 

i Srear Ienry George, op cit.. pag. 283—289 şi pag. 398. Idealul mei, ice eco. 

nomistul american, e socialismul, dar fără amestecul statului (op. cita PE a 

individualismul în forma sa cea mal perfectă e în adevăr tot una, cu social sm i in 

"forma sa cea mal perfectă! Individualismul.însă, adaogă Ileury doge țiunti caca 

în Statele-Unite americane tâte râdele ce se aşteptă de la cl din causa Cu PA densul 

“vine de la monopolisatorii căilor ferate (Gould, Vanderbild), lucru pentr 

cere să se. socialiseze căile ferate, telegraful, poţiele. |. , ” 

amestecul statului. Moşiile statului, dic ef, să se vinqă, nu numa ao si & aren- 

= mici, dar şi capitaliştilor mijlocii în parcele mat mar), iat clasa proprii 

tele. (ed Sociale Problome tradu- -
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oţelit încă caracterul în lupta zilnică pentru drept, aşteptă încă totul de la stat. i - - În adevăr, în timpul vaporului și a electricităţii, atunci adică câni totul ne îndâmnă 'să Stringem la un loc t6te puterile n6stre economice, să le organisăm, disciplinăm, ne-am sinucide fără îndoială dacă am lăsa agricultura pe mâna țăranilor isolaţi, dacă am îmbucătăţi-o, : impetici-o, atomisa-o ! Țăranul trebue să capete mai întâi gustul agriculturei civilisate să: inveţe să se ajute. singur, să se înţarce de la “ugerii statului ! Teoria lui Henry George se l6gă, cum vedem, -cu sel/goverumentul, adică cu „obiceiul contractat de celățeni de a face din serviciul public ocupaţiunea “lor de căpetenie, , Ce vedem însă ? Noi aşteptăm încă isbăvirea nâstră de tote relele de la amestecul statului / Cine însă represintă pe stat ? Oblăduirea cea mai înțelcptă bate neapărat apa în piuă în lipsă de o bună administra țiune. Nu reforma: pe hârtie e lucrul de căpetenie, ci drâpta ei aplicare! Cetăţenii noştri însă nu vor să. indeplin6scă' personal serviciul comunal “ienutal, ete. şi lasă luncţiunile seligovernmentului. pe mâaa rabuliștilor, a ilămândilor, 'a fiinţelor catilinare. lată pl&va care trebue arsă cu îoc nestins | Se culeg re struguşi din -spini sai smochine din ciulini? „In Eaglitera, Cu tote samavolniciile din trecut, țărănimea se află mii bine de cât, la noi şi în cele-l'alte state continentale, țifri salariului pentru muncile agricole hotărându-se pe îie-care an de sheriți şi de judecătorii de „pace, cari indeplinesc gratis funcțiunile lor, aristocrația englezi (gentrj) - ținend la ondrea de a servi ţărei, cu riscul chiar-de a face mari jertfe . bănesci, mai mult de Cât la. ori-ce, şi rescump&rând ast-fel privilegiile de care se bucură ea prin jertie „Corespundătdre. . - . | Legea engleză din 1601 (63 Elisabeth, cap. -Î[), impune statului sai 'comunetor, etc. sarcina. să ajute pe Săraci sau să le dea de lucru. Vaga- „bongii ȘI Cerşetorii nu.se mai osindese acum, ca in trecut, cu pedepsele cele mai cumplite, ci se adună, cw titlu de simplă măsură polițienescă, în case de Corecţiune (houses of corection).: După legea din. 183: săracii “înfințată de stat Bat da GAsă SA Xereze îne?o casa do cra (sorina) corecţiune i), 5 » Se trimit la închisâre sai la 9 casă de 

tujranlă e3istă un sisteta analog. Tată în adevăr, ce hotărăsce art. 

„tarea industrialismului sax î 20 mare imigraţiune străină prin dessol- iali nisce îm : „U un despotism asiatic. Ce ar [i însă imprejurări asiatice ? Lravelese răspunde: «Qa'on vende “publi : eS propridtaires occidenteaux. e! rien d'utite au public ip Vedi Plus ! (Le Gouvernement dans la democratie. it d I, paz. 31). pag. 393, $ 195, van 74, Sel/Jovernment edit. [It passim, $ 56, pag. 300, 870, so trimet ji 3 Rae 7 lnqpuPE legea penală germană din 1870 ($ 362) vagabondi! ce Urmeză qeci inches oitze ea trebue să fie ținuți acolo separați de lucrătorii liberl. haus), că închiderea înto. casa "i Piieyelopădie der Ttechismissenschaft, V* Arbeils- îseesorle (eorreeționelle Nachhaţi), * "Sri are caracterul unei pedepse corecionale
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«Toute personne qui aura 6t€ trouvâe mendiant dans un lieu pour 
lequel, il existera un clablissement public -organise afin d'obvier ă la - 
mendicil€, sera punie de trois ă six mois d'emprisonnement, et sera, 
apres Vexpiration de la peine, conduite au depât de mmendicile». 

F. H6lie lămuresce lucrul ast-iel: «art. 274, apres avoir prononcâ 
un emprisonnement de trois ă six mois, ajoute: que le condamne sera, 

„-en outre, conduit au depât de mendicit€. Or, quel est le caractâre de cette 
mesure ? est-ce une peine accesoire ? est-ce une simple mesure de police? 
Ce n'est point une peine; cela râsulte de larticle lui-mâme, puisquiil 

- dispose que les condainnes. seront, aprăs Peapiration de leur. peine, 
conduits au depot. Cela resulte aussi de la discussion du code penal. M. 
de Cessac demanda pour quoi on ne transisrait d'abord le mendiant dans 

dle depât. M. Regnault: repondit; que les depots de mendicit6 sont des 
maisons' de secours et 'des asiles oii. les mendiants peuvent et doivent se 
retirer d'eux-mâmes, et ou.-ils ne- sont pas en detention; que si, au lieu: 
user de cette ressource, ils continuent de mendier, il est juste de les. 
punir; en consâquence, on leur inflige la peine de la prison avant de les 
-envoyer au depât!). . N a o Ă 

Codul penal irancez însă, autorii "1 critică cu drept cuvânt în acâstă. 
privinţă, în loc să orânduiască şi trimeterea vagabondilor, după expi- 
rarea "pedepsei, la o casă de lucru (depât de mendiants), "i așeză după 
expirarea pedepsei sub privigherea -polițienescă, care constă în oprirea 
condamnatului. de a se afla in cutare loc arătat de poliţie, în oprirea de - 

"a părăsi reşedinţa fără încuviințarea poliţiei, în pedepsa pentru ruplure 
du bau, dacă nu se supune ordinului poliţiei. N - , 

" Privegherea polițienâscă, care e constinţită prin legea iranceză din 

28 Aprilie 1832, prin .codul penal belgian (art.:35 şi 338), prin: legea 

„penală germană ($$ 38 și 39), prin Habitual Criminals act 32. și 33 Viet. 
c.+99, e absolut străină legii n6stre, lucru de care nu ne plângem, știut 
iiind că ea împiedică pe condamnaţii liberaţi să şi croiască o nouă exi- 
stență neprihănită, să se îndrepte, să se Îacă Gmeni între 6meni. 

- VagabOndagiul: €, după chiar natura lucrurilor, 0 contravențiune 

polițienescă. In adevăr, ajutorarea săracilor e obligatorie pentru stat sai 

pentru comună, 'care caută să înființeze case de lucru (workhouses 

dpots de mendiants, Arbeitshăuser), în cari să se “primâscă . lucrătorii 

liberi, capabili de lucru şi săracii, cari ar relusa de a lucra, pe cale de . 

simplă măsură poliţienâscă. Codul penal austriac ($ 517 urm.), german 

-($3 361 şi 362), olandez (art. 342) numeră deci vagabondagiul printre 

contravenţiunile poliţienesci, în deosebire de legiuirea penală iranceză, - 

care "1 privesce ca delict (vedi art. 269 îrancez care lipsesce din codul | 

“nostru. Compar. art. 352.urm. codul penal belgian). | 

In zadar F. felie se încârcă el să apere “sistemul Îrancez : «Le 

vagabondage, dice el, est donc un acle preparaloire plutât qu un delit | 

aceompli...; mais ce serait': une erreur de n'y voir qu'un acte pr para | 

toire»>. Ciudat lucru! Vagabondagiul e mai mult un act preparatoriii de 

) Ii ) it. II-a, t. III, No.. 986. 
1) Veqi Faustin Hâlie, Theorie du code penal edit. y , 

- Vedt şi edi. unde vestitul criminalist apără art. 269 codul penal francez, care 

consideră vagabondagiul ca un delict. . - 

„
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cât un delict!: Ar [i totuși o greşală de a nu'se vedea într'ânsul de cât 
un act preparatoriiă, căci e mai mult un delict! Vagabondagiul 'şi are 
isvorul săi, nu atât în voinţa 'vagabondului, cât în - sărăcia sa. Săracul 

„care, în loc să c6ră ajutorul statului saii al comunei, duce o „viaţă vaga- . 
„bondă, comite o contravenţiune poliţienâscă. - 

„ Codul penal german. pedepsesce pe -vagabonqi cu închisâre. poliţie- 
n6scă (Hait) de lao di până la şase săptămâni ($ 361 No. 3 combinat .. 
cu $ 18) şi orânduesce .că vagabondii condamnaţi se pot aşeda și într'o 
casă de lucru (Arbeitshaus), separați de lucrătorii liberi, până la doi - 
ani ($ 362). Imprejurarea că sunt separați de lucrătorii liberi întipăresce 

„casei-de lucru, unde se conduce ei, după expirarea pedepsei, caracterul 
„unei pedepse corecţionale. accesorie (correctionelle Nachhait). 

Legiuirea n6stră penală, în deosebire de legiuirile-de mai sus, trămite 
pe vagabonqi de-a dreptul la o casă de lucru, fâră se pronunţe mai intii 
în contră-le o pedepsă. corecțională sati polițienescă. Art. 219 al codului 
nostru penal glăsuesce, în adevăr, ast-lel: Să - 

«Acei declaraţi de vagabondi se vor aduna .într'o mnănăslire, sai 
un alt loc anume determinat prin un regulament de administraţiune publică, 

- Ş2.Se vor Supune a învăța o meserie cu care să se polă hrăni, saă vor fi obligaţi a lucra în meseria ce cunosc. E “Timpul şederei lor în un asemenea loc va îi de la şase luni până 
la un and, o E e - . 
- Art. 219 hotărăsce 'că : acei declaraţi de vagabondi, se vor aduna 
într”o mănăstire, etc. Care e caracterul acestei. măsuri ? Avem a [ace aici cu O :pedepsă sai cu o simplă m&sură. poliţienâscă? Mai întâi si întâi, nici vorbă de pedepsă poliţienescă. In adevăr, inchisârea polițienscă se “urcă numai până la -15 ile (art. 9 codul penal) şi acei osândiţi la inchi- -S6re poliţienâscă nu pot îi intrebuinţaţi la lucru, fără voia lor, nici în închi- sore, nici 'alară din închisâre (art. 29 codul penal). Adunarea intr'o casă de lucru de la 6 luni până la un an (art. 219 codul penal) nu pâte-deci să irecă drept pedepsă poliţienescă. | a E dar vorba în art, 219 codul.penal de o sîneplă mesură de poliție. Codul nostru penal a sărit de bună s6mă inadins peste art: 269 codul „penal irancez, care consideră vagabondagiul ca un delict. Reese, de altă parte, limpede și lămurit din art. 293 și 224 codul penal, cari pedepsesc vagabondugiul însoţit de o împrejurare concomilentă cu închisâre corec- 
tională (nu avem totuşi. încă case de corecţiune în adevăratul ințeles' al ce Lulu), că adunarea celor declaraţi de vagabondi întro mănăstire 
poliiea ae luni la un an,nueo pedepsă corecțională, ci o simplă măsură 

casă Casa de lucru (mânăștirea, ete.), în adevăr, nu se întăţișeză ca o . CO corecţiune, căci ea primesce pe acei declaraţi de vagabondi prin 
sentință judecătorescă (art. 218 comb, eu.art. 219 codul. penal), pe când intr-o casă de corecţiune ati a se închide nuruzi cei osândiţi la inchisâre 
(art. 24 codul penal). Dovadă despre acâsta avem si art, 221 codul penal, care hotărăsce că, inainte de a se trimite la mănăstire “vagabondul are un soroc de O lună, în care el pote să'şi găsescă un mijloc regulat de existenţă, in care cas va fi scutit de a merge la casa -destinală vaga-
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bondilor. E vorba deci.de o măsură de simplă poliţie, de care singură 
administraţiunea pâte să ne scutâscă, 'şi nu de o pedepsă. ” ă 
„„_ „Nimeni nu se pâte declara vagabond, de cât numai prin sentință 
judecălorescă. lată ce hotărăsce art. 218 codul penal. Urmeză dar că 
tribunalul nu are alt rol în acâstă materie de cât să declare existența 
vagabondagiului. Incolo, t6te măsurile cele-Valte : adunarea într'o mănăstire 
(art. 219), scutirea de a merge acolo (art. 221), liberarea sub olertă de 
garanţie (art. 222), -intră în atribuţiunile exclusive ale administraţiunii. - 
Dacă nu ar fi aşa, am intra într'o întundătură, din care cu grei am : 
putea eşi, căci administraţiunea ar putea să isgonâscă din-ţară pe un 
vagabond străin (art. 220 codul penal), iar tribunalul să crânduiască 
scutirea lui saii liberarea lui:sub ofertă de garanţie (art. 221 și 222 
codul penal). -. -. a J a 
“Drept aceea, art. 278 codul penal îrancez şi hotărăsce ritos: «Si 
le gouvernement, acueille la râclamation ou agrâe la caution, les indi-. 
vidus ainsi reclamâs ou cautionnâs seront, par ses ordres, renvoys ou: 

„Conduits dans la commune qui les a. reclamâs ou dans celle qui leur: 
sera assignte pour r6sidence sur la demande de la caution>. Liberarea 
vagabondului. sub cauţiune: e dar treba -adminislrațiunii şi nu a tribu- - 
nalului. Reese din art. 219 combinat cu art. 220.a codului nostru penal. 
şi din chiar natura lucrurilor, că legea n6stă regulâză raportul între-admi- . . 
nistrațiune şi justiţie în acestă materie, tocmai ea cea îranceză. pă 

Art. 220 codul penal'se ocupă de vagabondii străini. Dânsul hotă= 
răsce: <Acei declaraţi. de vagabondi de naţionalitate străină -se vor putea 
şi isgoni din ţară». Volnie dar:e guvernul sai să “i adune într'o casă 
de lucru potrivit art. 219 codul penal, sai săi isgonescă din ţară. Dacă 
se hotărăsce pentru întâia alternativă, neapărat că are să păzescă mai 
întâi urmarea prescrisă de art. 221 codul penal, care iără să deosibescă” 
între vagabondii de naţionalitate română sau sirâină, legiuiesce în general: 

«Inainte de a se trimite un individ declarat de vagabond în unul 
din locurile prevădute prin art. 219, i se va pune un soroc ds cel puţin 
o lună, în care el va putea să'și găsâscă un mijloc regulat de existenţă, 
în care cas va îi scutit de a merge în casa destinată vagabondilor». 

Trecem în- fine la artț, 222 codul penal, care ne va da mai mult 
de furcă. Dânsul orenduesce : a - , RR 

«Dacă comuna“unde este născut vagabondul sai vre-o .pers6nă 
cunoscută şi solvabilă,. va reclama pe vagabond, sub olerta de garanţie, 

individul ast-fe] rsclamat se va trimete în comuna care l-a cerut sai 
“acea ps care garantul a arătat'o>. i Aaa 

Un lucru e sigur înainte de t6te, anume că e vorba aici nu „de o 

cauţiune de dat în bani, ci de o cauţiune de bună purtare a cărei țilră 
şi r&spundere se hotărăsc prin bună invoire intre administraţiune şi che- 

zaşi. Netăgăduit este de asemenea că vagabondul trimes- în comuna caro 

Fa cerut sati aceea pe care. garantul a arătato, nu e ținut să r&mână 

acolo, fiind vorba în art. 222 cit., nu de o reşedinţă obligatorie, care ar 

împiedica libertatea locomoţiunii,. ci de o tutelă bine-voitore a comunei 
sai a garantului, cari ai reclamat pe vagabond. „ | . 

Nasce însă întrebarea, şi ea a dat loc la o vie gâlcevă, dacă art. 
222 cit. se aplică vagabondilor în general, sai numai vagaboudilor năs- 

AL. Dezră, vol.. IV. aa îi - 23»
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cuți în România. Art. 222 cit.: vorbind de «comuna unde este născut 
vagabondul, etc.» a : înţeles fără. îndoială comuna .română unde este 
născut vagabondul, căci trimiterea vagabondului la comuna streină, care 
Par: reclama, ar îi isgonirea luă din (ară, cas prevădut de art. 220 codul 
penal, pe când „din contră, art. 222 cit. are in-vedere, nu isgonirea vaga- “ bondului, ci scutirea lui de casa de lucru, așezarea“ lui sub o tutelă bine- „.voit6re, libertatea: lui pe chezăşie. : N a - Jurisprudența n6stră vede lucrul 'tot „ast-iel,- însă cu o motivare esenţial deosebită. lată cum se rostesce hotărârea casaţiunii” n6stre sec- ţiunea II, din 19 Oetombre 1892 (vedi Dreptul No. 69 pe 1892); „+ «Având în vedere că de și 'din cuprinderea art, 222 din codul penal ar părea că, în aceea ce privesce liberarea pe cauţiune, nu se face'nici o distincţiune între: vagabonqii născuţi în țară “ŞI vagabondlii . veniţi din ţările străine, însă întru cât acest articol este luat din art. 273 din codul penal Irancez, -unde spune: că vagabondii născuți în Franţa vor putea îi reclamaţi -pe garanţie,“ fie de comuna unde sunt născuţi [ie d6 o per- » S6nă cunoscută și solvabilă, este învederat că şi legiuitorul nostru, călăuzit de același interes cerut de. siguranţa, interi6ră a statului și -de liniștea publică, a înţeles a face o distincţiune. între: vagabondii născuţi în ţară ȘI intre cei veniţi de afară, in ceea ce privesce reclumarea lor pe garanţie; „Că acesta reese lămurit: din Japlul că legiuilorul român a privit - mult ana răi pe „vagabondii veniți din afară de cât pe. cei născuţi în țară, căci prin art. 220. codul penal dispune că cei de naționa- 
Or: cum .expulsarea. din ţară aparţine puterei ; executive, nu instanţelor judecătoresci, acestea “având numa) dreptul: de a:constala. şi declara starea de vagobondagiii, ase adinite că -văgabondii de naţionalitate Strâină pot îi liberaţi. pe cauţiune, ar fi a da loc, în multe casuri, la contradicțiună Nagrante, dacă nu şi la conflicte, între puterea exe- “culivă și puterea judecătorescă, când un tribunal, liberând pe cauțăune pe un vagabond sirein, puterea executivă l-ar” îsgoni din (ară; . «Că legiuitorul român a căutat tot-d'a-una să facă o distincțiune între vagabongii locali: și cei. Străini, fiind may Javorabil pentru cel ndăscuță în țară și căutâna tot-d'a-una să. ia. garanţiile cele “mai mari „Contra străinilor, şi acâsta atât în interesul siguranţei interidre. si exte- ridre a Statului român, cât şi pentru a nu se turbura liniştea publică, | Soga lamurit din faptul că prin legea asupra străinilor din 7 Aprilie me uvernul pote pe cale administrativă, și fară măcar.'se intervină "9tărâre judecătorescă, să expulseze din țară pe ori-ce sirăin. . “fina Î ua ran dar că adevăratul înțeles al art, 222 din codul penal 
Curtea -de apel din lasi în născuţi “at tară pot fi liberaţi pe cauliutne, 
Nahamoviei, veri 129 n Speciă, liberând pe cauţiune pe Salomon 
dagiti prin hotărâre ră sară in Rusia, şi declarat în stare de vagabon-” mehicoe el d Ă &mas; definitivă, a dat o greșită interpretare sus Ma !. text. de lege şi deci motivul invocat este întemeiat». oriai ai întâi ȘI întâi, însuși textul art, 222 al. codului - nostru ” penal sce de Teuza unde este, născut vagabondul. Reese însă, o spunem in art. 220 combinat cu art, 992. nal, că prin «comuna unde este născut vagabondul»,. legiuitorul CR PE înţeles 
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-«comuna română unde este născut vagabondul». In adevăr, dacă nu 
ar îi aşa, străinul s'ar irimete la comuna străină, care Par reclama, aceea 

„ce ar Îi o isgonire din ţară şi nu o liberare pe cauţiune. Când intenţiunea . 
legiuitorului r&sare cu necesitate logică din combinarea textelor, ca în casul 
nostru, e jără îndoială loc de interpretarea logică şi in materie. penală 1), 
Nu înţelegem dar de ce hotărârea de. mai 'sus, în loc să se țină de art. 
222 cit, se închină la sfinţi străini, la art. 273 codul penal îrancez. 

“Art, 222 codul penal, aplicabil fiind după cele de mai sus „numai 
-vogabondului . născut. în România, se lâgă cu art. 8 codul civil, care hotă- 
răsce: , Veri-ce îndivid născut şi crescut în România până la majoritate... 
va pulea reclama calitatea de Român în cursul unui an după 1najo- 

- rilale...* Va să dică străinul, care & încă în termenul de opţiune de un 
ap, are.comuna sa în România, care "] ajută, când'e sărac, şi deci nu 
pote să îie isgonit. din țară. Fiind Qar declarat de vagabond, comuna sa - 
1 pâte reclama coniorm art. 222 codul penal. Art. 8 codul civil însă e . 
abrogat prin art. 7 al Constituţiunii revisuită la 1879. Deci,-aşa fiind, și 
art. 220 codul penal (isgonirea vagabondilor sirăini) se aplică în viitor 
vagabongilor străini, fără. deosebire de sunt născuţi în ţară sait veniţi | 
de alară.. IP RI 

„În adevăr, pe când legea belgiană asupra străinilor din 15 Martie. - 
1874 hotărăsce. că expulsarea e exclusă dacă streinul născul în Belgia “ 
din un strein, care reşede acolo, se găsesce în termenul de opțiune" 
de un an dupe majoritate, prevădulă de ari. 9 codul civil (art. 8 
codul civil român), legea n6stră asupra străinilor din 7 Aprilie 1881, 
nu coprinde o asemenea disposiţiune, care ar îi "contrară art, 7.cit: din 
Constituţiune 2).. Va să qică vagabondul străin născut în România se pote | 
isgoni din. ţară, termenul de opţiune de un an fiind desfiinţat prin art. 
1 din Constituţiune. . e a 

Insăşi hotărârea, pe care o criticăm, recunâsce în adevăr că, după 

legea asupra străinilor din 7 Aprilie. 1881, guvernul „pote să expulseze 
din ţară pe ori ce străin, iără “deosebire: de e născtut în ţară sai nu, 
“însă conchide de aici spre mirarea nostră că «legiuitorul român .a privit 

mult. mai răi pe vagabondii veniţi din afară, de cât pe cei născuţi în 
ară», 'sai:/cu alte cuvinte <a căutat tot-d'a-una să facă o. distincţiune - . 

între -vagabondii locali și cei străini, fiind mai favorabil pentru cei născuţi 

_în ţară». .A face însă ast-fel să decurgă, nu din art. 222 codul penal şi 
din! legea asupra străinilor că. art. 222 „citat se aplică numai vagabong ilor 

născuţi în România, este a dice că strzinii „păscut în România nu se . 
. isgoni din ţără, aceea ce nu este adeverat..  . 
e o teal de “mai sus” admite “totuși, potrivit cu principiile celo 
adevârate, că tribunalele: ai în „acestă materie numai dreptul de a 
„constala şi declara slarea de vagăbondagiă, insă, in joc it teza ă 
Titos că, aşa fiind, dustunța de foiid nu eră compelenlă să slaluez 

; ; intră î iderea exclu- asupra. cerereă de liberare pe garanție, care întră în căde 
pe sinaia Pia i raubondii 

„sîvă a -administrațiunii, qice pipăind că ca se admite că Vag bon | 

0 V_2iaats, Prindipes gândrati oit pânal. „1, No. 147 şi 48, 
1) V.M Principes gânâratiz du droit penal belge, LR | 

b vV. articolul acd Ezpulsarea străinilor etc. pubucat în Dreptul pe 1883 - 

„--2N0. 3, pag, 1W0.. Compar. Haus, op. cit, î. 11, No. îGI.. | N
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de naţionalitate străină pot îi liberaţi pe cauţiune, ar fi a da loc, în. 
multe casuri, la contradicţiuni flagrante, dacă nu şi la conflicte, între 

„ puterea executivă şi puterea judecătorâscă, când un tribunal, liberând 
sub cauţiune pe un vagabond străin, puterea executivă-l-ar isgoni din ţară». 
"Cerem și de astă dată iertare cititorilor noştri, că “i-am plictisit cu 

-0 cercetare pote prea amănunţită, și “i rugăm să recunoscă că, dacă se 
iace abstracţiune de nemernicia condâiului meii, retorica 'g6lă cu -gene- 
ralităţile ei seci preţuesce de o mie de ori mai puţia de cât; cum se 
exprimă Î6rte bine Taine, «marele scrupul asupra înţelesului cuvintelor, 
obiceiurile algebraice, îndoiala înăscută, câre te împiedică să'ţi “faci îlu- 
siuni, disprețul simțului comun. necultivat, ura în contra argumentelor 
de inimă, credința absolută în observare şi. dovadă, vecinica trebuinţă. - 
de noui verificări» 1). (Dreptul, 1893). 

« 

. 

PI II | 

- 1) Y. Taine, Les philosophes classiques-du XIX sitcle en France, VI edit, " p. 100—101. Dacă însă filosofia' neîntemeiată, pe observare şi dovadă nu face parale, 
ce să dicem de politica n6ștră : de partid (politica are prin esenţa ef un caracter praclic) care e întemeiată, nu pe „obiceiul poporului de a se ajuta singur, adică - 
Sail al epinerede numal în observare -şi dovadă,. ci pe talentul de a imita al unora 
Unde nu oxiuga trec pe rând la putere? oscler are mare dreptate să dică: 
gratis Sti o clasă numerosă de: 'celăţeni, care să aibă timp destul să servescă 
care să în heză (ca jurat, funcţionari ' comunal, depulaţi, etc.) și :destulă avere, 
numai sai a pucscă neatârnarea lor morală, cea mat: frumâsă Constituţiune rămâne 
I, 205 Cp E ae (vedi Roscher, System der Volksiwirtsehaft, edit. XVIII, t 
«lasă-mă i orbert Spencer, Justice, $ 193 urm.).' În adevăr. obiceiul nostru de 

sumă. Să te las» ne imbrâncesce puternic în braţele Cesarismalui democratic. Ave,- 

săraci. Experienţa a dovedit că în orașele cele mar! meşterii întrebuinţați la fabrici, de da Ă n Il un salarii, neingrijese totuşi absolut creşterea copiilor. lor. Drept aceea se 
se pGtă- Rara * potă fi considerați ca complici al vagabondagiului copiilor lor şi să-. 

o d aY ms -. . codul pen onoare AI şi copil mai mici de 16 ani (compar, art, 218,. alin II.



  

Baroul german. — Statutele şi casa de ajutor a: 

avocaţilor germani asociaţi. — Emulaţiunea, ideală, între 

_ avocaţii germani. — Donaţiunea după proectul unui cod - 

| “civil german. — Critică. - 

Autoritatea cea mare, de care se bucură legiștii în tâte-țările- e 

cea mai puternică- strejă în contra abaterilor puterei domnitâre, îie acesta 

regele, aristocrația sati poporul. Legiştii îndestuleză o trebuinţă ideală a 

societăţii, câștigă ast-iel o mare popularitate, pătrund în tâte păturele 

sociale, iati parte la tâte mişcările societăţii politice, sțăpânesc opiniunea 

publică, model6ză caracterele. - . e 

. Legiștii reduc în fie-care epocă la măsura lor exactă dreptul strict 

şi echitatea, care e idealul, la care tinde ori-ce popor. Dreptul e echitabil, 

“ dacă egalitatea dinaintea legii răspunde exact Japlelor, şi nu e numai o. 

formulare abstractă. Trebue -totuşi să ne supunem necondiţionat legii, 

fie ea: ori cât de neechitabilă, căci între două rele avem să alegem pe 

cel mai mic, şi anarchia e o nenorocire mai mare de cât o lege prea 

rigur6să. - E i Da 

-E trâba legiuitorului să schimbe legea care nu răspunde echităţii, 

şi el trebue să o facă, nu cedând revendicărilor unui popor resculat, 

aceea ce ar slăbi autoritatea statului, ci urmând sfatului legistului care, 

aplicând legea, descoperă detectele ei. | e , 

Reformele se îndeplinesc în Germania pe pasa experienţei dobândită 

cu ocasiunea aplicărei legilor, şi nu din causa şi de tema revendicărilor 

brutale ale mulţimei. Reformele răspund ast-lel cerinţelor scîinței, găsesc -. 

un t&r&m pregătit, astupă înseși isvârele răului. A Ş 

Idealurile îără obiceiură corespundătâre sunt o otravă vătămătore 

ca b&uturele .ce nu fermenteză. Trebue așa dar să creăm obiceiuri con- 

forme cu reformele ce le introducem. Legiştii să ajute dilnic pe cei desmoș- 

teniți și pe .cei avuţi cu sfatul, exemplul, poveţele lor, să.fie peniru toţi 

un oracol sfint, cum erai preoţii în timpurile cele mai bune ale creștinis- - 

mului. Un aer curat și răcoritor trebue să curețe atmosfera mlăştin6să în . 

care lâncezesce societatea. A a 

_- Majoritatea parlamentară, dacă i lipsesce îriul moral, dacă obiceiu- 

rile sociale nu-i oprese mersul și nu o silesc să se modereze, se preiace 

într'o putere tiranică. Arbitrariul ia atunci locul legii, jurisconsultul cedeză 

tăremul avocatului celui şireț, cel avut Îuge de funcțiunile - seligovern- 

mentului şi caută în administraţiune unelte pentru scopurile sale cele egoiste 

şi nu 'organe ale legii, şi tirania cea mai cumplită, tirania majorităţii face 

pe toţi'să tremure. ”
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Magistratura inamovibilă nu e în stare să ţină 'pept despotismului 
majorităţei, căci ea are misiunea, nu dea preiatâmpina - ori-ce.. vătămare, 
ci de a reprima vătămarea causată fără drept, Nu ori-ce cestiune politică - se „pâte resolva.în o cestiune. judiciară, lăsând a dice că judecătorul, 
care opereză pururea cu principii abstractate, nu cunbsce îndestul păsurile poporului. Majoritatea,- care hărăzesce : magistraturei 'inamovibilitatea, nu „este ea liberă să o revâce, dacă “i vine aşa la. s6cotelă ?* Istoria Francei, observă d-l B; Gneist, dovedesce cum sistemul dinastic sa constituțional „ Ştie pururea să-și supună magistratura inamovibilă 1), . „la Germania Sa acreditat de mult idea, dedusă din selgovernmentul englez, că cei avuţi trebue să îndeplinâscă gratis, în concurs cu 'legiștii, tote iuncţiunile seligovernmentuluj, Cel -ce domnesce de fapt, se cuvine. să domnâscă și de drept; dar -cu îndatorirea' pentru dânsul să niveleze. ”. Deegalitatea socială - resultând de aci prin. jertie equivalente. Avocatul german, de altă .parte, mai „puţin “genial pote de cât cel Îrancez, care pune râţiuneu filosofică mai presus-de t6te, și mai puţin popular ca cel ame- „Tican, care se intemeiază pe precedente şi pe o tradiţiune populară, îi intrece pe amândoi, căci.ei are -un Ochiii deschis atât pentru. idealurile abstracte cât și pentru tradiţiune, și combină cu o Consegquență admi- Tabilă dreptul pur cu dreptul istorie. | te ___ Și ce-r6de minunate nu ar câee acâstă dispoziţiune a spiritului legist în Germania, dacă nu "l-ar contraria, adesea 'într'un chip brutal, - excesele militarismului,. ale autoritarismului politic, ale -pietismului pro- testant ! Ideia libertăţii 'Și face drumul încet, dar sigur în Germania. Dacă suveranitatea populară. se va stabili o dată pe t&râmul german, ea. nu va mai Îi o ficţiune, ci O cucerire reală a omenirei, . .. | a o Faptul că două mii cinci. sute două-deci și nouă de avocaţi germani Sai asociat spontan pentru scopuri ideale și pentru mutuala ajutorare, „faptul că dânşii se întrunesc periodie ca să, discute problemele cele mari ale dreptului, faptul că enşii nu obosesc să critice înte'un limbagiă simplu ȘI nobil proectele de legi, — faptele acestea dovedesc că puterea morală a unei clase sociale. cresce: prin unire, iubire, îrăţie. - Do dr ip zadar Se caută să se înjos6scă clasa legiștilor, susţinendu-se- că "omul e identie cu forța, că forța Prim6ză - dreptul. Jurisprudenţa etno- gralică He învaţă din contră că idealurile dreptului se găsesc nu numai și ln nație cl stat? pXAtE ata neagi i sigure de egalitate; de unde urmeză ș Ina e inire toți cea mai periei 

>; de , 
! igit, arbitrar, Trevocabil, ci constitue o idee esenţială, eternă, neschimbată, i 

1) Rudolf Gueist, Kreisordnung, pag. 166, -
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Adunarea avocaţilor germani (Anwalistag), care s'a ţinut la Minchen,. - 
la 10 Septembrie 1887, a votat statutele asociaţiunii germane (Anwalts- 
verein), care numără astă-di 2529 membri. Art. 1 al statutelor definesce: 
ast-lel scopul asociaţiunii: 1) «Imbolăirea spiritului de corp şi -a spiritului 
sciinţilic ; 2). progresul jurisprudenţei şi al legislaţiunii ; 3) apărarea intere- 
selor profesionale. Pentru acest sfirşit există un jurnal (Juristische Yochen- 
schriit) ca organ al asociaţiunii». Pot intra în asociaţiune toţi avocaţii 
admiși să pledeze pe lângă vre unul din tribunalele germane... .Fie-care” 
membru primesce jurnalul. gratis (art. 3). Organele. asociaţiunii sunt 

adunarca avocaţilor (Anwaltsting) şi. comitetul (art: 4), 

Adunarea avocaţilor hotărăsce cu majoritatea absolulă a membrilor 

_presenţi ($ 5). Comitetul. (Vorstand) are următrele atribuţiuni şi inda- 

toriri: 1) el representă. asociaţiunea şi se îngriiesce. de aducerea la înde- 

plinire a resoluţiunilor adunării avocaţilor; 2) el hotărăsce timpul şi locul 

" adunării avocaţilor, ia măsurele trebuincidse pentru acest sfirşit şi adre-. 

N 

stză învitările prin încunosciințarea publică, arătând ordinea de di stabilită 

provisoriă de dânsul; 3) el numesce, “dintre membri, raportori asupra 

cestiunilor de discutat; 4) el primesce declaraţiunile de intrare în aso- 

ciaţiune a noilor membri, Jiberâză” cărţile "de legitimaţiune (AMitglieds- 

Karten), primesce cotisaţiunile şi dă, socotelă ; 5) el se compiecteză prin 

cooptaţiune în cas de morte, retragere săi destituire a membrilor săi 

($ 6). Comitetul se compune din nouă membri, cari aleg din sinul lor pe 

preşedintele şi pe secretarul (Sehrituliihrer) comitetului şi pe loco-ţiitorii 

acestora.' Secreţarul e în acelaşi. timp. comptabilul.... Comitetul hotărăsce 

cu majoritate absolută de voturi. Pentru validitatea hotărârilor “se. cere 

ca să voteze cel puţin trei membri (Ş 7). Comitetul se alege pe trei ani. 

EI are scaunul săii ja locul hotărât: de adunarea avocaţilor. Comitetul 

continuă funcțiunea. sa şi după. expirarea peri6dei sale electorale, până 

ce se alege un noii comitet (58). Schimbările -statutelor se pot hotără de 

adunarea avocaţilor prin majoritate absolută, dar numai, după 0 propu-. 

nere- înscris presentată comitetului, patru săptămâni înainte de întrunirea 

adunărei avocaţilor ($ 9). | 

IL, 
= 

In execuţiunea tinei. hotărâri luate de adunarea avocaţilor germani 

la 7 Iunie 1884,'la Dresda, sa alcătuit sub numele de /fil/shasse fiir 

deulsche Rechisamivălle (Casa de ajutor pentru avocaţii germani) o 

asociaţiune, care îşi are scaunul ei la Lipsca şi se bucură de drepturile 

unei persone juridice.: Răspunderea membrilor ei se mărginesce ia plata, 

unei cotisaţiuni anuale ($ 1). Scopul asociaţiunii este: a/ adunarea sto- 

cului de capital necesar pentru întemeiarea unei case generale de pen- 

siună pentru avocaţii germani și pentru văduvele şi orfanii. acestora ; 

b) până la fondarea casti de care. e vorba, ajutorarea cu bani a avo- 

caţilor scăpătaţi ($ 2). ' Mijlocele pentru atingerea scopului se dobân- 

desc : a/ prin colisaţiunile anuale ale membrilor ; b) prin ajutârele în
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capital sai anuale ale camerei avocaţilor 1); c) prin daruri, legate sai alte hărăziri extraordinare... ($ 3). Pote să fie membru orice avocat german sait un fost avocat german nedestituit pentru abateri disciplinare, Drepturile: membrului încetâză prin mârte, destituire, retragere de bună voe sai reiusul cotisaţiunii anuale. Fie-care membru are de plătit o coti- sațiune anuală de dece mărci (Ş 4). Organele asociaţiunii sunt: a) adu- narea - generală ; b) comitetul ($ 5). Cestiunile următâre, anume când şi unde se întrunesce adunarea generală, cum se fac invitările, cari sunt atribuţiunile adunării generale, cine o presideză (preşedintele comitetului), din câţi membri se compune comitetul, pe cât timp se aleg ei, cum se alege președintele, secretarul, comptabilul din sînul membrilor comitetului, cari sunt atribuţiunile comitetului, -ale preşedintelui, secretarului, comp- tabilului, când începe și când se sfirşesce anul budgetar al asociaţiunii, cum se aleg revisorii pentru cercetarea socotelilor, cum trebue să se - „facă anunciurile în interesul asociaţiunii, sunt. regulate și resolvite prin „articolele 6—16 ale-statutelor casei de ajutor pentru avocaţii germani din 25 Martie 1885. Art. 17 a] acelorași statute hotărăsce că, dacă capitalul pentru scopul de mai sus va atinge o ţilră așa de mare în cât să fie posibil, după părerea comitetului, ca să se întemeeze o casă de pensiuni, - Comitetul va avea să pregătâscă înfiinţarea casei și să propună cât mai în grabă. adunării desfiinţarea asociaţiunii 'şi trecerea la acestă casă a intregei averi a asociaţiunii. Dacă se admite de adunare desființarea pentru alte motive, averea se atribue atunci guvernului saii unei camere de avocaţi, cu îndatorirea ca să întrebuinţeze veniturile nuriai pentru aju- torarea avocaţilor Scăpătaţi saă a urmașilor lor. | Ri : . * - 

| ML . 
„Asociaţiunea avocaţilor germani data ea bune r6de?- Inălțat'a ea prestigiul baroului german? Spiritul legist în Germania emancipatu-s'a el prinir'insa de lanţurile unei tradiţiuni misteri6se, devenita el mai amabil, -mai simpatic, mai uman $ . . Li i nn Sciul este că de curând s'a elaborat proectul unui cod civil pentru perăția germană, o lucrare pregătită 'de mai bine de qece uni. Elabo- e n esența lui bun, dar e scris întrun stil sec, laconic, întunecos. inţe e vieței reale nu sunt în de-ajuns luate în băgare de s&mă. | germani ca prag OȘaSiUnea cea mai bună pentru asociaţiunea avocaţilor tărilor în acestă rivințat ki “. Asociaţiuinea na r&spuns numai aștep- execuţiunea ordinului e ar le-a întrecut, Pe fie-care lună apare, în intru acâsta de asociaţiunea avocaţilor germani, 

. 1) Camera avocatilor este i i ili isciplină ilor, e, sepia isi” nezăeaet e CAS de, daca a crooner (e. Rechisannalisorduung din'1 Luli 
i 

CIuesc ! e 1818, 8 62 No. 8). Camera avocatilor hotăresce 
co cotisnțiune anuală trebue să facă fie-care membrn. al baroului (racoltsanvalisord- 

mentul şi mustrarea, pedepsă care e deja de mult în vigre peniru funcționari! căilor 
ferate române; şi 9 S'ar pr i i 

ili 
- diferite scopurr poză procura. un | fond imporlant, care s'ar putea utilisa pentru



  
“pentru o altă. causă, ci numai pentru 

„dacă intenţiunea principală a fost de a: se face 0 donaţiune (v. 

8 105, atei noa 6). Donaţiunea onerâsă, de şi scutită de forme, e supusă la raport, 

) 
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o broșură coprindând, sub titlul Gutachlen aus dem Anvallsstande îiber 

die erste Lesung des Enlwur[s eines biirgerlichen  Geseizbuches, o 

critică amenunţită a proectului de mai sus. Vom resuma, pentru carac- 

terisarea nouei direcţiuni ce a luato spiritul legist în Germania, articolul 

d-lui dr. C. F. Reatz din Giessen (broșura a treia), care critică dispo- 

sițiunile (art. 437—451) proeetului relative la donaţiune.. - 

Nu ori-ce liberalitate e o donaţiune. Acela care dă amicilor săi un 

prând, o face ca să pelrecă, el reîusă mulţumirile exprimate de 6speţii 

invitaţi, și le mulţumesce din contră lor că Y-aii dăruit ore aşa de plăcute. 

Liberalitatea devine o donaţiune numai dacă aduce un îolos donatarului | 

saii intereselor superidre ale societăţii. Proectul de mai sus (art. 437) 

admite că o liberalitate, care servesce numai unui scop ideal, nu e o 

donațiune, cu alte cuvinte că donaţiunea presupune esenţial o înavuţire 

“materială a donatarului. D-l Beatz combate acestă teorie. Bunurile ideale 

ai şi ele o va!6re economică ca cele materiale. Dacă te rescumpăr'” de 

de la un pirat, care te-a pus în lanţuri, îţi redaii libertatea (un- bun 

ideal), care te: repune în capul afacerilor -tale'şi “ţi procură. din- noi 

putinţa ca să fii economicesce productiv. La Romani, şi un bun ideal. . 

putea să fie obiectul unei donaţiuni (servus liberlate donalur, — cîvilate 

donalus, — emancipalionem donare): , 

___. Ajunge înavuţirea . donatarului: sail - se mai . cere întențiunea din 

partea dăruitorului tinqend la înavuţirea'dăruitului. (donatarului)? Proectul 

unui cod “civil -german, în conglăsuire cu părerea domnitâre, cere:şi. 

- întenţiunea de care e vorba. Ac6sta resultă, se qice, din Legea l pr. 

“Dig. De donationibus,. 39, 5, unde se -hotărăsce: Dat aliquis propler 

nullam aliam causam.... quam ut: liberalilalem et munăficentiam exer: 

ceal; haec. proprie donatio appellatur. Intenţiunea, care caracteriseză 

“donaţiunea, lipsesce în casurile' următâre, anume când se vinde un lucru 

mai eftin, nu pentru a se îmbogăţi pe. altul 1), ci de neboe, când se face 

un pact de familie (regularea interesului de-lamilie fiind atunci principalul) 

când moştenitorul .reservatar, a cărui reservă e atinsă, execută, din pietate 

către testator, integral legatele şi nu cere reducerea lor, când se îac 

cheltueli pentru crescerea. şi hrana unui copil luat de sullet, ete. 

“Totul atârnă 'lără înqoială de la voinţa, de la intenţiunea părţilor ș 

dar este ore exact că nu există donaţiune, dacă intenţiunea dăruitorului 

tinde, nu la înavuţirea: donatarului, ci la realiearer, unui Scop iscat? Ie 

r. Dig. - u se numesce donaţiune a , 

1, pr. Dige 99, 6 Spune e a se exercita o liberalitate, dar ea 

nu hotărăsce că nu există donaţiune, dacă liberalitatea se îace pentru a 

se îndestula o trebuinţă ideală, şi nu peniru a se înavuţi pe donatar. 

Darurile îăcute unui stabiliment de utilitate publică şi menite a îi imediat 

împărţite între săraci, nu se fac cu intenţiune de a mări averea acelui 

stabiliment, şi darurile de cari e vorba sunt îără îndoială a evărate 

1) Donaţiunea onerosă este ea a se considera ca o vindare până în concurența 

: : în ij . i i ivalent 
equivalentului plătit? Credem că nu. Puțin importă că sa plătit ei et Ban, A 

.e reductibilă pentru atingerea reservel şi revocabilă pentru ingratitudine, etc.
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donaţiuni. Intenţiunea dar care carateriseză donațiunea  pâte să fie, sait de a înavuţi pe altul sait. de.a îndestula--o trebuinţă ideală, a ocroti interesele: sciinţei, "ale artei, religiunii, . sănătăţii, ete. - Intenţiunea princi- pală a dăruitorului tinde ea la „regularea cu interes: de familie (pacte de Îamilie) sai la executarea unei datorii religise sai cetăţenesci (luarea unui copil de suflet)? Există o donaţiune, căci intenţiunea de a înavuţi pe altul nu e o condiţiune ontologică a donaţiunii, : e - Proectul unui cod civil german mai cere ca - condiţiune esenţială a donaţiunii nicşorarea averei dăruitorului şi exclude dar casurile în cari nu se'jertiesce un drept dobendit, ci se”oraite numai un. câștig posibil, o mărire: posibilă a averei, de exemplu ceasurile de renunțare “la o succe-. "Siune sai la un legat..D-l Reaiz nu admite acâstă -teorie, care repausă pe texte romane restălmăcite, căci ea.e în conlradicere 'cu: esenţa dona-. " Viunii și cu ideea modernă: de drept. Micşorarea averei dăruitorului este „un element constitutiv. al: donaţiunii, dar averea dăruitorului “e micșorată nu numai în cas de vătămare 'positivă, ci: și în cas de câștig -pierdut.: Un bun părinte de familie nu păstreză număi averea sa, 'ci'o și măresce, “A pune la o parle și 'a câştiga. sunt in gospodărie factori equivalenţi, și cine nu câștigă, acolo unde nu are de cât să întindă mâna ca să câștige, îndeplinesce rolul săii social tot asa de puţin și vatămă averea sa întocmai. „Ca acela care nu pune la o parte, acolo unde cu: înlesnire ar putea să lacă economii. Renunţarea dar la succesiune sai la legat, dacă. de alt- minteri câștigarea . succesiunii saă a legatului ar îi fost posibilă (renun- țarea din partea unui nedemn de a succeda nu e o donaţiune), implică 0 vătămare a'averei celui ce renunţă și este 'a se considera ca o donaţiune. Renunţarea la o ipotecă saii la un amanet e o donaţiune, dacă datornicul- e: nesolvabil. i N m . o „_ Donaţiunea e un conlrac! şi densa nu devine dar perfectă de cât prin acceptare, Acceptârea pote ea să resulte din lapte concludente, sai se cere o contestare în formă aulenlică a acceptării ? Codul nostra (art, S14 codul civil) exelude acceptarea prin fapte concludente, aceea ce duce „la: anomalia că dăruitorul pote să 'Şi retragă oferta cu tote că donatarul a acceptat'o tăcut. Plătese da exemplu cu intenţiunea de a face o libera- litate, datoriile nepotului mei. Acceptarea se presupune aci, căci cine nu doresce să scape de o: datorie ce ?] apasă ? Dacă însă se cere o acceptare autentică, aceea ce aduce cu sine pierdere de. timp, ei voii putea să "mi retrag oiertu şi să cer înapoi suma-ce am cheltuit'o. Proec- tul german evită neajunsul de cure e vorba, căci el prescrie cum vom -vedea îndată, numai constatarea în forma autentică a ofertei: de a dărui (nu şi a acceptării). . 
Donaţiunea are, în cât:se atinge de obiectul ei, o limită peste care nu se pote trece sub pedepsă de revocare sati de nulitate.' Legea n6stră hotărăsce in acâstă privinţă (art. 821. codul civil) că donaţiunea între vii. pentru bunurile viilore este revocabilă. Acesta este de aprobat. Acela care, fără să se gândâscă la existența sa viilre, dăruesce tâle averea sa presentă şi viitâre, devine un sclav, aceea ce legea: nu-pâte să per- mită. Ocrotirea totuși de care e vorba nu ajunge.: Și acela care dăruesce (tă averea sa presentă, fără: să -'și rezerve aceea ce "i trebue neapărat. ” pentru existenţa sa, abdică la libertatea sa, aceea ce legea trebue să.
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oprescă. Donaţiunea de sigur se pâte revoca pentru ingratitudine (legea 
n6stră enumeră între casurile de ingratitudine şi reiusul de alimente), 
dar acţiunea în revocare pentru ingratitudine nu se pote exercita în 
contra moştenilorilor donatarului, şi interesul de care e vorba al dărui- 
torului nu e dar în destul garantat. Proectul german nici nu se gândesce 
măcar să mărginescă donaţiunea sub -acest îndoit raport, aceea ce e . 
o lacună, pe care d-l Peatz cu drept cuvânt o. denunţă. .. | | 

Un alt punct important e forma donaţiunii. Codul nostru cere iorma 
autentică atât pentru olertă cât şi pentru * acceptare. Donaţiunile totuși 
ascunse sub o iormă oner6să sunt scutite de: forme. Art. 440 și 441 ale. 
proiectului. german prescriii, pentru validitatea donaţiunii, constatarea în 
formă autentică numai a'oferlei de a dărui (nu şi.a acceptării), adăo- 
gând că donaţiunea săvirşită prin înstreinare e valabilă. şi fără observarea 
vre-unei lorme deosebite. Cerinţa formei autentice e prea rigur6să, observă 
d-l Beatz, dâcă nu se introduce un temperament. Forma autentică aduce. 

- cu sine o întârdiare, e însoțită de cheltueli şi destăinuesce darul proectat 
unui al-treilea. Forma dar -autentică e de. natură a înlătura surprinderea, 

captaţiunea, sugestiunea, dar dânsa restringe libertatea: părţilor, le pune 

0 piedică în cale, le turbură. Donaţiunile cele mar coprind în sine. un 

- pericol, şi e dar prudent, înţelept, util, ca densele să fie încongiurate de 

îorme solemne, de îorme ocrotitâre. în -contra suprinderii, captaţiunii,. 

sugestiunii. Dar ar îi ridicul, daca legea ar considera ca pericul6se 

donaţiunile cele mici, donaţiunile obicinuite, micile semne -de afecţiune, 

cari cimenteză bunele relaţiuni dintre: 6meni. D-l Reatz propune dar îor- 

-mularea următâre: «Donaţiunea cea; mare . are trebuinţă, daca dăruitul 

(donatarul) scie că donaţiunea e mare. saii daca nesciința sa repausă po 

0 culpă gravă, pentru validitatea ei, de. constatarea în formă autentică 

a olertei de â dărui. Donaţiunea. se consideră ca: mare, „daca . ea depă- 

sesce valorea “ce dăruitorul: ca bun: părinte de familie nu o pote jertii iără 

vătămarea posiţiunii sale F sociale. Gestiunea daca există o donaţiune mare, 

apreciarea judecătorilor.» . .. NE e . 

* a ea să completăm potretul avocatului german, dar acesta ne-ar . 

duce dincolo de cadrul articolului de faţă. Legiștii sunt. chemaţi a juca 

primul rol în societatea politică. care incepe a se nasce, căci ei sunt preoiă 

moderni, si lor le incumbă sfinta misiune să se jeriescă pentru inele 

obştese. Legiştii trebue să dovedescă prin puterea, munca, sirguința lor 

“prin suprioritatea lor morală şi intelectuală care se impune, că vir uţi e, 

idealurile, progresul, nu sunt cuvinte deșerte. (Dreptul, 188 ). o 
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II. Conclusiunile părților în causele . civile. — Foile de audienţă. — Redacţiunea hotărârilor, — (Art. 101, 118, 123 proc, civ.).. , . 150 A Gonelosiunile părților. în causele civile. . .. . 135 - oile ce audienţă. . cc... ei 2 100 N d Redacţiunea hotărâri! ... . eee 162 „ Foile' ge audiență și, conclusiunile . părţilor în proectul noului cod „_ german ae procedură civilă. , ...- îi. | 165 Inamovibilitatea magistraturer. . . pace e eee LT I. Ina moribilitatea magistraturei e timpul necesar al monarhie! cons- Mumonale , e ee ceea 110 II. Relele sociale nu se pot vindeca de cât printr'un tratament adaptat antecedentelor bâlei . n 173 NL. Instinctele “Populare nu întâlnesc la. no! nicăiri un fond solid asupra căruia să exercite influenţa lor salutară, materialul istorie „dat fiind de o fragilitate extremă, aceea ce este un semn indu- bitabil că avem trebuinţă de aşezăminte durabile . ...... 185 Inamovibilitatea magistraturer şi politica de partid , ini a ee 183 pucetivitatea periodică a magistraturer . [ee ae e e 193 DP 19 Notariatul . ;. e ce. 230 | IL Cut a atribuit legea n6stră actele de notariat? . ea eee e 902 L ateu erp dupe procedura nostră, procedura pentru insttumentarea- 03 | . Pat ice ea aa 908 AL. Interpretarea art: 1188 codul civil. . cc 900 a arum îigurae: ---.- Ia . a Le Desistarea ŞI âquiescemântul în materie civilă ....., aa 908 30 Art. 71. pecseă uiescomentul în materie criminală. . .., . "210 Art, Ma CIVILĂ e ul 4 Când n legatar universal a fost însărcinat să 'conserve şi să remilă, . upă pparlea sa, alter persone un, imobil, cul profilă caducitatea ao moștenită jun prițiate de substituţiune: legatarului universal 2 $ or iegiiimI 2 n l 5? Judecătorii sunt el datori să procedeze la verificarea de scripturi cu “folie Tigurze prescrise de procedură, când un act presentut şi tei pentru hotărârea Caâusel, se află în una din împrejurările şi înaintea art ră pr. Civilă 2 Verificarea de scripturi se păte cere 
60 Cel dal treătea da de easațiune? + + e ne ae e 214 
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Corporaţiunile şi aşezămintele sitr&ine,. de şi recunoscute 
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a statului nostru, ca să pâtă sta în judecată dinaintea tribu- * nalelor nostre ? — Jurisprudenţa. — Critica. . î. .. Corespontienţă judiciară, — Cum se aplică la noi legile ? Sen- tinţele de divorţ date în lipsă, ne fiind susceptibile de oposi- țiune, pot fi atacate cu apel ?—Se p6te revendica un imobil pus în urmărire, pe cale de contestaţie ?—Dijuneţiunea instanţelor. Corupţiune de minori, — Abus sai! speculație asupra. trebuin- “telor, patimilor și slăbiciunilor minorilor, — Flemenţele delic- | tului. — Art, 322 e.-pen.. . .... e Creanţa civilă şi cea câmbială, -_ Clausa la înfăţișător (au Ă porteur). — Natura juridică a hârtiilor la înfăţișător. — Ana: 

Vol. Pag. 

IV 495 

„II 987 

logia cu biletele de bancă. — Revendicarea hârtiilor la înfăţi- - -1 şător, — Art. 58 codul comercial şi art. 1910 e. civil. — Amor- “tisarea hârtiilor la înfăţișător.e o excepţiune, .. . Culpă. — Teoria culpa. ..:., DCR — Răspundere de daune-interese la contractele nule saii la rapor- turile convenţionale în formaţiune ...:;,. o... .. Curtea sie conturi. — Constatarea anilor de servicii ai -funcţio- narilor statului. .,..., ... 
: . . . . . . . 1. . 1. . . .:.. . 

Daune-interese, — Obligaţiuno de a face, care atârnă exclusiv de la voinţa datornicului .! n. „. Delictele politice, . . DI .. Delicte silvice. — Despăgubiri civile. — Minister public.— Avocat 

. . . . .... . . . . . 

public. — Dacă statul p6te.ataca cu oposiţiune. hotărârea dată „în lipsa avocatului publice. . a. Desistarea - şi aquiescemântul în materie civilă și criminală , Divorţ, — Sentinţele de divorţ date în lipsă, ne fiind susceptibile de oposiţiune, pot îi atacate cu apel ? . . .. . .. - Donaţiuni, — Donaţiuni făcute soţilor prin contractul de căsătolie - (art. 932—935 e. civil)... Dotă. — Acte dotale. — Forma autentică și solemnă. — Procură, — - 
act sub semnătură privată pentru-primirea zestrei ?, . „... — Excedentul veniturilor imobilului dotal peste trebuinţele cas- nice, se pâte el ui:mări în mâinile fomeei măritate pentru datorii contractate de dânsa înaint — Vedi şi paete nupțiale, 

Lipsă de autenticitate a actului dotal. — Dacă pâte. valora ca 

Dreptul Comercial, — Introducere la cartea d-lui Gr. V. Maniu. .. Dreptul istoric Şi dreptul pur... 
: Drentul în luptă cu dreptul, — Ocrotirea zădărnicirii dreptului.— Care ar putea să fie resultatul acestei lupte ? . Dreptul Şi morala, — Ravortul n atural între drept şi morală .-. 

e de Separaţiunea de patrimonie ?- 

II 19 

II "405 

„IV 210 

IV. 405 

1V 359 

IV - 3 

IV 56 

1 8



  

INDEX ALFABETIC ȘI ANALITIC 457 

_ Vol. Pag. 

Drepturile omului, — Care ce limita suveranităţii individuale ? ... 1v 74 
— Codul nostru civil are el de temeiit mai cu sâmă tipul roman 

sau mai cu scmă tipulfranco-german ?. .;. na. IV 82 

— Care e deosibirea între drepturile politice (art. 7 al Constitu- - 
ţiunii) şi drepturile omului sait drepturile naturale £. . . .. 1V 99 

— Care e raportul între drepturile omului și principiile de ordine 

politică 7. .:. ... .. . . .. ee ea IV 99 

Embatic. — Desfinţarea embaticului îpso jure, în cas de “neplata 

canonului cc... [cete ee ee me eee o... 1 482 

— Penta perpetuă ce re e ee eee eo... IV 93£ 
- Evicţiune, — 'Temerea de evicţiune. — Cumpârătorul unui nemiş- 

cător scos în vînqare silită, pâte saii nu să fie evins pentru ” 

lipsa de plată a preţului înstr&inărilor de mai nainte (art. 365 

proc. civ.) ? In cas de pericol de turburare prin vre-o acţiune, - 

saii ipotecară sai de revendicaţiune, adjudecatarul p6te saii nu 

să suspende plata preţului adjudecării; până ce creditorul ur- 
măritor va face să înceteze turburarea sai: va da cauţiune ? 
(art. 1364 e civil) . în. ce... 1 431 

— Evicţiunea. lucrurilor date în solulunu . . . e e. o... 462 

Exploatarea minelor. — Două cuvinte asupra legii minelor, — 

Proprietatea” minei. — Monopolul statului. — Asigurarea silită 
a lucrătorilor. — Controlul proprietarilor de mine. — - Coloniile 

de lucrători Străini. eee aaa eee e IV 836 

_ Expropriere, — Excepţiunile. la regulele generale de ex propriere : 

pentru causă de utilitate publică. . . < o... . . . n... ML 005 

— "Termenul de recurs în materie de expropriere. — Notiiicare.— - 

Pa Dacă se pâte. face prin administraţiune .. . se... IL 510 

— Riveranii Dâmboviţei. — Regulamentul organic . - .... . UI 512 

Falimentul . eee eee ee eee ae ese III 103 

— Declararea falimentului şi ; eteotele sale. . cc... UI 114 

— Administraţiunea falimentului .. eee... II 158 
—. Lichidarea pasivului în oc o. . [| .. . .. [co . .. ... .. UI 153 

— Liehidarea activul. eee II 178 

— Distribuirea între creditori.  -. e e ee... III 181 

— Inchiderea și suspendarea falimentului. «cc... .. III 19 

— Falimentul societăţilor comerciale. ; n. e se e se ee ee, ML 206 
“ — Delietele în materie de faliment, .: -- ee 1 213 

— Hotărâri date în materie de faliment şi hotărâri cari nu sunt IL 240 

relative la procedura falimentului, cc... cc... .... ei 

“ — Bunură dobândite de falit în -fimpul falimentului, - . - - : 

Familia şi selfgovernmentul . anglo-saxon. — Art. 313 codul 

civil. — Tatăl în cursul căsătoriei ca administrator al averei 

personale a copilului sâii minor, nu stă sub controlul consiliului 

de familie, — Tatăl pote să facă tâte actele trecând peste mar- 

,



45$S . __ ALEXANDRU DEGRE 

ginele unci simple administraţiuni en autorisarea tribuna- 
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„alţii, este ea admisă sub codul nostru numai în casurile de 

colusiune fraudulosă, sait şi în casurile de simplă vătemare, 

ca în dreptul francez (art. 474 urm. proced. civ. îr.)? Bărbatul 

care nu a suferit nici o vătămare personală, se pote el opune 

în contra unei hotărâri definitive şi executorii dată faţă cu | 

femeia sa neautorisată? . cs... ... a. 

Lucru judecat. — O hotărâre dată contra datornicului principal 

pote să vatăme po cauţiune? . - - o... , : 

— Este oposabilă excepţiunea autorităţii lucrului judecat aceluia 

care, după ce a fost condamnat să plătescă o creanţă fără să 

fi opus excepţiunea de plată, se prevalâză” apoi de o chitanţă 

constatând -liberaţiunea sa saii de un act constatând remiterea 

datoriei 2 ei . . .:. 
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“Substituţiune.—Cui profită caducitatea unei. disposiţiuni viţiate de. 

substituţiune, legatatului universal sait 'moştenitorilor legitimi. .1V 212. 

— Oprirea de.a înstrăina o moşie care se lasă prin testamentea 

fond pentru înființarea unei scâle, formâză ea o substituţiune - 
“"proibită 7. . o cc. ee tere. e... 

Succesiune, — Moștenitorii colaterali aii posesiunea provisorie a - 
moştenirii din momentul deschiderei moştenirii.—Art. 653, 704 
urin., 805 codul civil. -- Art. 7,.$.V, din Constituţiune. — Lau- 
datores temporis acti.. . . o. 1... . |. . T. . . .... 

— Impărțirea după linie (art. 674 codul civil). — Care e chipul 
-" de împărţire între fraţi, în lipsă. de tată şi mamă? ..... 

— Văduva săracă când capătă o parte numai din usufruct (art, 

684 codul civil), succede ea cu titlu universal? Râspunde ca 
de datoriile succesiunii conform art. 552 codul civil? Când 
primesce o parte în plină proprietate (art. 6834 al. II c. civ.), 

răspunde ea ultra vires ? Partea ei fiind mai mică sai mai 

mare după numărul descendenților, cum se 'socotese descen- 
denţii mai depărtaţi, per capita sait per stirpes ? Quid în cas 

de colisiune între dreptul văduvei şi acela al părinţilor şi al. 
îraţilor (art. 68 şi 671—673 c. civ.)? Controversă de lego 

ferenda. e... cc. |. ce e ec... 

— Dar făcut mai înainte unui reservator fără scutire de raport, 
se socotesce asupra reservei' în masă, şi numai dacă acâstă re- 
servă nu ajunge, asupra părţii disponibile, saii asupra reservei 

individuale a moștenitorului donatar, şi dacă trece peste acâstă 
reservă, pentru prisos asupra părţii disponibile ? Jurispru- 
denţa Înaltei Curți cc ce. 

— O .hotărîre care.rostesce nulitatea unui legat universal și de- 
„clară deschisă moştenirea ab intestat între părţile împricinate, 

1V 

care sunt părţile cele mai apropiate ale lui de cujus, nasce ca -. 

puterea lucrului judecat cu urmarea de a îndepărta de la mo: 
. ştenire - cele-lalto rude 'în grad. succesibil, care nu ai luat 

parte la acea judecată, dar față cu cari acelaş legat universal 
- Sa întărit prin-o altă hotărâre remasă definitivă? . . . e 

Un colateral în grad succesibil, pâte el să reclame jumătatea 
moştenirii, cu t6te că nu există patru colaterali în grad suece- 
sibil pe motiv că numai doui aii dobândit sezina judecătorâscă 
(art. 653 c. civ.), iar cci-l'alți doui încă nu? . . 

— Dacă s'a anulat un legat universal pentru cuvîntul că presupu- 
sul legatar universal e o pers6nă interpusă, se pâte dice că 
acestă pers6nă s'a iolosit cu bună credinţă de fructele averci 
legate, ŞI nu este ţinută a înapoia fructele percepute o. 

— Dupâ dreptul roman,. moștenitorul putativ de bună credinţă 
cra el ţinut să înapoiască, nu preţul lucrului vîndut, ci valOrea 
adevărată a lucrului, dacă a primit un preţ mai. mic ? Actele 
moștenitorului aparent sunt cârmuite la noi de codul Justi- 
nian, Sai prin analogic de art, 996 codul civil? ., 

Succesiunea ascendenţilor şi colateralilor.—Divisi o în lineas. —_
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Urmărire îmobiliară. — Incidentele urmăririi imobiliare și inter- 
venţiunile celor de al treilea pentru revendicarea sait con- -: 
servarea posesiunii civile asupra unui imobil isbit. de sequestru 

judiciar (art. 1632 codul civil). . . ... I 518. 

— Procesul-verbal de saisie se pie 1 considera ca început de. 

exccuţiune ? - - Care este. scopul şi raţiunea art... 499. proc, 

civilă -. ..... î.. .. IL 157 

— Care e cel de pe urmă act de executare. în materie de: urmărire 

mobiliară 2 — Ineheerea tribunalului sau a Curţii constatătâre 
că executarea s'a făcut conform legii 2—Saii predarea lucrului -: 
vîndut la licitaţiune publică în posesiunea 'adjudecatarului, 
care a.plătit preţul (art. 44! procedura civilă) ? — Hotărârea 

- Inâltei” Curți No. 7 din 27 „Februarie 1897, dată în. secţiuni- 
> unite, — Critică . ... . a. co... cc... IL, 160 

— Afipte. — Comunicare, — Art, 74 procedura civilă. — Citaţiune. — 
Predare. —. Refus de primire. — Constatarea agentului. — 

Proces-Verbai de situaţiunea imobilului, — Dacă se cere când 

"urmărirea se face după legea Oreditului funciar. — Vîndare în 
cont. — "Termen. — Art. 70 “legea Creditului. îunciar. — Concu- 
renţi înlăturați de la licitaţiune..- — Solvabilitatea şi seriositatea 
concurenţilor, — Apreciere suverană. a tribunalului d& urmă-! 

rire. — Urmărire făcută de creditul funciar. — Dacă se cere 
îndeplinirea formalităţilor prevădute deart 511 proc, civilă: 1 166 

— Urmărirea părţei nedivise'a datornicului. — Art 1825 codul civil -. 
Și 494 procedură civilă, -. e. i 178 
—- Vingare. — Ordonanţă de adjudecare.. — “Recurs, — Dacă conte- 

staţiunile la urmăririle silite efectuate după legea -Creditului. 
funciar, se pot discuta da dreptul în casaţiune. — Art, 60 şi 
61 legea Creditului. funciar. — Art, 38 legea Curţei . de casa -: 
iune, — Art. 4 codul civil. — Art, 119 proc. civilă . „.-. -: e. UL 176 

„__— Concursul mai multor urmărită asupra aceluiași imobil. Art 
: 523 şi 524 proc. civilă. — Creditor urmăritor. '— Inceperea 

trigărilor după cererea _creditorului intervenient. — Art. 334 
“şi 339 proc. civilă. -- Urmăriri conexate. — Procedură înde- 
plinită după legea Creditului funciar. — Vîngare după cererea 
unui creditor particular „—Regulele de drept comun în materie 

de urmărire, — Motive "propuse Pentru prima Gră în casa:  - 
țiune, .... . II 18 

-  „— Obposiţiuni şi cereri incidente la o urmărire imobiliară art | 
529 proc. civ.). .. cc... . 1 191 

— Mandatarul creditorului urmăritor | se . pâta el purta adju- DL 
decatar?. ,.. o... eee UI 193 

— Licitaţiunea şi adjudceaţiunea imobilelor urmărite, — Art, 542 - 
şi 547.proc. civilă ,....., e a. II 196 

— Excesul de putere în materie de + urmărire imobiliară; „ae IL 200 
Adjudecatarul primesce el imobilul liber de ori-ce privilegiu 
sai ipotecă şi când s'a omis a se trece o sarcină în publi- : 
cațiun i Pepe II 246
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Urmărire imobiliară.—lpotecarul: omis în “publieaţiunt, pote cl să 
îacă recurs în casaţie-cu t6te că nu a făcut oposiţiune la tribunal, 

. Urmărire mobiliară. — Concursul mai multor urmăriri mobiliare 

„(art 523 şi 521 proc. civilă.). ae 

— Tabloii de ordinea creditorilor, — "Dacă există drept de oposi- 

" ţiune. — Art. 151 Procedura civilă. —-Neaplicare. NE 

Urmărirea veniturilor unui imobil. — Deosebiri între textele 

  

Vol. 

„UL 

ou 

il 

legii nstre (art. 477 urm.) şi textele legii geneveze (art. 499 

urm.) Incetâză sequestrul veniturilor unui imobil numai „prin 

adjudecare silită sai și prin vindare voluntară neurmată de 

supra-licitare din partea creditorilor (art. 491 r. şi art, 513 
procedura genoveză) Pe e eee. 

Vagabondagiii., — Străin -declarat în stare de vagabondagiii. — 
Dacă isgonirea din ţară aparţine instanţelor judiciare. — Art. 

220 din codul penal. — Legea din 7? Aprilie 1881 asupra străini-" 

IO ee ee. | |. . 

— Istoria vagabondagiului după Karl Marx. — Pauperismiul nostru 

IL 

N. 

orășenesc nu e periculos. — Deosebiri între așezămintele nâstre 
- de-bine-facere şi cel franceze. — Adunarea vagabondilor în 

casele de'lueru (art. 219 codul penal): Este acâsta o. pedepsă 

sai o. simplă: măsură poliţienâscă ?: 

Vagahongi streini, — Dacă art. 222 codul penal se e aplică. numai 

“vagabondilor născuţi în România. — Jurisprudenţa ...:..., 
Vecinătate. — Desființarea clădirilor turburătâre posesiunii veci- 

nului. — Un-mare ri economic. — $ 912 al noului cod civil 

“german; — Legitima apărare. — Cele-Valte casuri de necesitate, 

afară de legitima apărare. + — $ 227—229 şi 823 codul civil 

gorman. ne 

“Verificarea de scripturi. _ Jaăecătorii sunt ci datori să proce- 

deze la verificarea de: scripturi cu formele” rigurose prescrise 

ae procedură, când un act prezentat şi folositor „pentru hotă- 

rârea “cauzei se află în una din împrejurările arătate în art. 

162 proc.. civ. ? Verificarea de scripturi se pâte cere și înaintea. 

“ Curţii de casaţie ? „. -. i. pr. . 

Vindare. — Actul de vîndare rodaetat în formă” autentică, face o 

dovaaă despre numărarea preţului constatată într'însul chiar 

înainte de a se îndeplini t6te formalităţile de autentificare și a 

se înmâna cumptrătorului un exemplar al actului ?. ..,... 

— Vîngarea de lueruri străine. . .. - 

— Dacă vîndarea lucrului altuia este valabilă. — Art, 1021, 1294 şi 

1364 cod, civil. e... 

Vîngdare între soți. — Art, 1307 codul civil care opresce vînqarea 

între. soţi, “se aplică el şi schimbului Ze pc... ... 

„Ziarul „Dreptul, — Un noii proloz al ziarului Dreptul, .... 
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