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PREPAȚA 
—— 

Nota dominaulă, care caraclerisează gindirea 
şi viafa contemporană, este tendința generală câtră 
/ransformare, semnalată în toate sferele de activitate 
omenească. 

Doi factori principali găsim la baza acestei ten- 
dinfe. Primul este sdruncinarea vechilor dogme mo- 
vale, politice şi sociale, fe cari să rasămă înlocmi- 
rea ciorizafiei noastre actuale. Al doilea este crea- 
rea unor noi condiții socialo-economice de trai, plăz- 
uirea unei noi orientări morale, a unei noi mMen- 
falități, datorite descoperirilor ştiintelor şi industriilor 
moderne, precum şi experiențelor de viață acumulate 
în decursul vremurilor. | Ă 

În domeniul dreptului, tendinta aceasta refor- 
mistă Sa accentuat poate mai intensiv, mai Stalor- 
nic, de cât în alle sfere de activilate intelectuale. În 
Zimpul din urmă, sa produs aci o mişcare generală 
în sensul de a se debarasa Șfinla dreptului de ru- 
tina tradihională, de formulele Juridice, pur abstracie, 
cari păreau a o rupe de coritactul direct cu viaţa 
reală şi a-i slavila mersul ei normal înainte. 

În doctrina dreptului civil, în Special, miscarea drătală s'a manifestat prin o reactie puternică con- 
tra legalităței strict formaliste, transmise din drep- ful roman, prin tendința de democratizare ȘI de so- cializare a problemelor dreptului, sau mai bine eis, prin îndepărtarea lor de inaividualismul intransigent
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al veacului al XIX şi apropierea tol mai mult cătră 

ideile cooperative de solidaritate socială, câtră for: 

mele de vială colectivă şi de colaborare reciprocă. 

Aceasta a delerminat o nouă conceptie a teoriilor 

despre persoane, despre bunuri și despre obligații, 

conceblie corespunzătoare desvoltărei febrile a rela- 

fiilor economice, veşnic în prefacere şi ciocnire, pre- 

cum şi noilor condiții de trai din zilele noastre. 

Se întrezăresc cu chipul acesta simptomele unei 

noi „politici a dreptului“, care de sigur va aduce 

cu sine o nouă întocmire a mecanismului vieţei ci- 

vile. Aceasla s& esplică în parle prin împrejurarea 

că în unele ţări din apus puterea de altă dată a 

burghezimei a slăbit, ear frânele statului a începul 

a trece pe mânile radicalilor şi socialiștilor (în spe- 

cial în Franța), adecă pe mânile unei pături sociale, 

cu idealuri noi, şi cu ramificatiuni mai întinse în 

masele adinci ale populatiei muncitoare. 

Dacă în trecut leginirea civilă s'a cristalisat pe 

baza formulei individualiste „droits de Phomme“ ,— 

în viilor ea va fi elaborată pe baza principiului 

„droils de la socidte“, sau „drois de la colechivite“. 

In dreptul penal mișcarea reformatoare de care 

e vorba a iat proporții cu mult mai largi și mai 

radicale. Sistemul traditional clasic, pe baza cârnia 

sunt întocmile leginirile în vigoare, este aguduil din 

temelie. In locul lui uz apar două încercări de re- 

constiluire a ştiintei penale: una datorită scoale: 

positivisto-antrobologice, alta scoalei sociologice. Cer- 

celăile întreprinse de aceste şcoli au luat deja o 

desuollare uriaşă şi le găsim sinlelizale în două 

mari discipline : antropologia şi sociologia criminală. 

Ele se deosebesc fundamental de sistemul penal cla- 

sic, atit din punctul de vedere al principiilor, cil Şi 

sub raportul metoadelor de investigare. 

Astfel sa reuşil a se sustrage știința penală 

de pe basele spirilualiste, b auscedentale, pe cari se
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răzema până în present, şi a se îndruma pe o cale 
nouă, posilivă, cu un orizont foarte întins. 

Prin lucrarea de fată, am cântat să desfăşu- 
răm şi Să elucidam cite-va din principalele momente 

"ale acestui mare proces de transformare a doctrinei 
ȘI a Jusisprudenței dreptului cioil şi penal, supunin- 
du-le, pe cit ne a fost posibil, unui exasen ANÂNUN- 
HI în ce priveşte valoarea lor juridică şi sociologică. 

Din acest pumct de vedere, studiile cuprinse în 
volumul de față, de şi veferitoare la chestiuni dife- 
rile, totuşi, ca concepliune generală, ele apar în 
Strinsă legătură, căci în toate se urmăreşte aceaşi 
încercare de a pune în lumină tendinlele noi ale re- 
formă manifestate în domeniul dreptului. 

Utilisind o mare parte din cea ce s'a scris mai 
de seamă în literaturele juridice streine, în această 
directie de o arzătoare actualitate, lucrarea noas- 
Zră cuprinde în acelaş timp numeroase escursii. în 
doctrina şi jurisprudența românească, precum şi a- 
Plicări a teoriilor noi la unele spete de fapt ivit? în 
Brachea tribunalelor noastre. 

| Dată fiind sărăcia literaturei juridice la noi, 
Precum şi lipsa totală a unei lucrări de caracterul 
celei enunțate, nâdăjduim că scrierea noastră, va a- 
dice reale. servicii în special D lor magistrați şi avo- 
cafi, precum şi bituror acelora cari Simlesc nevoca 
de a eși din empirismul excesiv, de care e copleșită 
interpretarea obişnuită a codurilor noastre, de a-şi 
îndrepla privirile lor spre noile orizonturi ce sau 
întredeschis pentru știința dreplului, şi de a sesiza 
spiritul general ce însufleleşte atmosfera timpului. 

„Vespasian Erbiceanu 

Iaşi, 1906, April în 2%, 
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PROBLEMA VBLODOLOGICA IN DT NOSTAU UN, 
(O nouă îndrumare a rolului judecătorului în materie de interpre= 

tare și aplicare a legilor). 

tendinţele noi manifestate în doctrina dreptului civil şi proble- mele metodologice.—-Lărgirea dreptului de apreciare al judecătorului în materie de iuterpretare şi aplicare a legilor, ca o necesitate a con- diţiilor vieţei socialo-economice acinale. — Opera de legiferare în ra- pott cu evoluția procesului socialo-economie. — Teoria tradițională a „voinţei legiuitorului“ și noua metoadă de generalizare în drept. — Originea tendinței de emancipare a judecătorului de sub litera moartă a codului şi transtormarea rolulni său în rol activ de legiuitor.—Dis- cutarea problemei în literatura juridică românească.— Părerile lui N. Titulescu şi D. Drăghicesen asupra metoadelor de generalizare şi a aplicărei lor în practica judecătoreascâ.—-Importanta chestiunilor me- todologice pentru viitoarea revizuire a codului civil român. 

Ori cine a urmărit câtuşi de puțin curentele manifes- 
tate în timpul din urmă în doctrina dreptului civil, sa pu- 
tut convinge că ceea ce să agită mai mult aci sunt proble- 
mele de metoade, şi în special tendinţa de a să da o nouă 
îndrumare rolului socia! al judecătorului, de a să lărgi 
dreptul său de apreciare în tălmăcirea şi aplicarea legilor. 

In această privinţă găsim față în faţă două sisteme 
protivaice.
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Avem metoada tradiţională, actualminte în vigoare, 

după care legea, fie creaţiunea legiuitorului, fie de origine 

cutumară trebueşte interpretată şi aplicată în sensul ei strict 

rezultat din analiza literară a textului. Rolul unic al jude- 

cătorului este de a afla şi a aplica „zoinfa legiuitorului“, 
—orice împrejurări şi consideraţiuni de fapt sau de altă 

ordine trebuind a fi înlăturate. 

Se poate intâmpla ca o lege, menită să aducă servi- 
cii sociale insămnate, să aibă rezultate practice nenorocite in 

cutare sau cutare caz, Se poate iarăşi intâmpla ca legea să 

pară neechitabilă, nedreaptă, absurdă chiar judecătorului 

chemat să o aplice. Cu toate acestea este inadmisibil ca 

dânsul să refuze aplicarea ei, sau să o aplice într'un sens 

intervertit, numai pentru motivul ca să evite rezultatele ei 

nedrepte, să împedece acţiunea ei nenorocită. 

În această privinţă judecătorul are un rol'pur pasiv 

şi formalist; el trebue să rămână sclavul literei şi al for- 

melor legale neînsufleţite, şi nicăeri aiurea de cât numai 

în lege, trebue să caute şi să găsească motivele hotări- 

rilor sale. 

De aci necesitatea imperioasă ca codificarea să fie cât 

mai clară, cât mai complectă, şi pe cât posibil să prevadă 

totul, să dea soluţia ori cărui conflict de drept ce s'ar pu- 

tea ivi. Lacunele, dispoziţiile generale neprecise şi vagi 
ale legei sunt considerate ca ceva anormal şi regretabil, 
ca ceva contrar ideei unei bune codificări. 

Ca o reacţie împotriva acestui sistem, care, dus la 

extrem, aduce după sine un empirism excesiv în studiul 
dreptului, reducând indeletnicirea magistratului la analiza 
rutinară a textelor, apare o nouă teorie diametral opusă, 

Ni se spune pe de o parte că legea nu poate preve- 

dea şi statua toate daravelele şi conflictele posibile dintre 

oameni. O lege a tot prevăzătoare poate exista numai în 

imaginaţie. Pe de altă parte judecătorul nu trebue trans-
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format într'o simplă maşină mecanică ; funcția sa nu poate 
fi redusă la acea a unui interpretator pasiv al <intenţiunei 
legiuitorului». Din contra, lui trebue să i se rezerve o ini- 
țiativă mai largă şi mai independentă, un rol activ în a- 
preciarea relaţiilor omeneşti și în împărţirea dreptăţei. 

Simbolizarea justiţiei sub imaginea unei femei cu 
ochii legaţi şi cu balanţa în mână, nu mai corespunde ne- 
cesităţilor timpului nostru. Trebue aruncată legătura de pe 
ochii zeiței Themis. Legalitatea formalistă, aşa precum s'a 
înțăles până astăzi, poate de multe ori da loc la nedrep- 
tăţile cele mai strigătoare la cer, în cari mai totdeauna 
cei slabi şi nevoiaşi cad victima celor puternici şi vicleni, 
Formula: szmmum jus, summa înjuria cuprinde în sine 
un mare adevăr, 

Legiuitorul, comptând pe bunul simţ şi pe tactul ma- 
gistratului, care e reprezentantul şi promotorul ideei de 
drept în societate, este dator până la un punct să împartă 
cu dânsul opera sa de legiferare. El trebue în multe ca- 
zuri să recunoască magistratului dreptul de a se orienta 
liber în interpretarea principiilor codului Şi mai ales în apli- 
carea lor 7% concret. 

Orice lege trebue mai presus de toate să fie dreaptă, 
de aceea şi aplicarea ei poate avea loc numai într'atât, 
întru cât rezultatele ei practice nu jignesc sentimentul echi- 
tăţei şi nu ating interesele sociale. O lege nedreaptă nu tre- 
bue ţinută în samă, de cât doar dacă, printr'o răstălmăcire 
largă, nedreptatea poate fi evitată. 

Din acest punct de vedere o bună codificare este aceea, 
care conţine cât mai multe principii generale, şi cât mai 
Puţine soluții de speță; cu alte cuvinte, care nu intră în 
detalii şi lasă judecătorului c mai; mare latitudine de apre- 
ciare. | 

Rolul codificărei trebue să se mărginească la for- 
mularea principiilor generale de drept, adecă la stabilirea
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graniţelor, dincolo de care, nu poate trece libera apreciare 
a magistratului. Legea fixează numai principiile generale, 
iar jurisprudența ne dă soluţiile de speţe. 

Această tendinţă de a se lărgi dreptul de apreciare 

al judecătorului s'a născut în domeniul dreptului civil nu 
tocmai de mult. 

la este rezultatul noilor condiţii de trai, noilor ne: 

cesităţi ale vieţei sociale, cari au trebuit neapărat să se 

resimtă şi în activitatea judecătorească. 

Dezvoitarea enormă a relaţiilor sociale de tot felul 

în decursul ultimelor decenii, precum şi mişcarea febrilă a 

vieţei economice, cu permanentele ei eonflicte de interese, 

aduc zilnic pe tapet nenumărate chestiuni noi juridice, cari 

aşteaptă soluțiuni precise şi sigure, şi cari cele mai adese 
ori nu se potrivesc pe caâlapodul textelor codului civil,— 

acesta reprezentând mai curând sinteza experienţelor tre- 

cutului, de cât o indrumare a viitorului. 

Deslegarea tuturor acestor probleme, aplanarea tu- 

turor conflictelor de drept neprevăzute în cod, este aştep- 

tată evident în primul loc de la magistrat, şi in această 
privinţă sarcina lui este din cele mai dificile. 

Dator fiind ca în judecata sa să se inspire numai din 
lege, obligat fiind ca hotăririle sale să le motiveze prin 

citarea textului corespunzător, judecătorul nu arare ori se 

găseşte in situaţii de acele penibile, în cari sau cazul nu 

este prevăzut in lege, sau rezolvirea dreaptă şi echitabilă 
a speţei de fapt nu se poate da pe baza textelor pozitive, 

de cât doar recurgând la o tălmăcire meşteșugită, care nu 

mai are nimic comun cu spiritul legei și cu „intenţiunea 
legiuitorului“, 

Opera de legiferare nu poate nici odată merge cu 
aceiaşi paşi grăbiţi, cu cari înaintează mereu procesul vi-
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eţei  socialo-economice; legiuitorul rămâne totdeauna în 
urma aceşteia, el n'are posibilitatea să intervină cu solu- 
ţiuni la fie-care nouă încrucişare de interese. In asemenea 
caz consecinţa firească ar fi ca opera legiuitorului să o în: 
deplinească până la un punct magistratul, căruia să i se 
acorde un drept mai larg de apreciare pentru a putea da 
legilor o aplicare mai generală, mai extensivă. 

Cu chipul acesta, alăturea de vechea doctrină tradi- 
țională care nu admite altă sorginte de inspirare pentru 
hotăririle judecătoreşti de cât articolele codului, cugetarea 
Juridică, sub presiunea necesităţilor timpului, a creat o nouă 
metoadă de interpretare aşa numita generalizare, care im- 
pune judecătorului datoria de a trece cu apreciarea sa în 
afară de limitele legei, de a ţinea samă şi a aplica în ho- 
tăririle sale principiile raţionale superioare, cari cârmuese 
întreaga evoluţie a dreptului, şi de la care sa inspirat 
insuşi legiuitorul. 

Vieaţa juridică a civilizaţiei moderne, zice unul din co- 
rifeii nouei mişcări doctrinale, a ajuns culmea expansiunei 
sale in actualele codificări aproape universale. Această stare 
de lucruri a făcut oare ca hotăririle judecătoreşti să fie 
mai drepte, a făcut oarc ca echitatea să învingă acolo unde 
formalismul legei impune soluţii nedrepte? Sau, din con- 
tra, am exagerat mai curând rolul şi puterea legiuitorului, 
ne-am Supus peste măsură capriciilor şi şurubăriilor unei 
logici sterile, ignorând cu desăvârşire interesele reale. ale 

„vieţei sociale 1). | 

Mulţi din actualii comentatori francezi, adaugă un alt 
reprezentant al doctrinei noi, orbiţi de rezultatele codifică- 
rei, consideră drept axiomă ideea că codul sintetizează în 
sine întreaga vieaţă juridică, a societăței, că cristalizează sub 

  

1) Vezi Francois Geny, Methode de Pinterpretation et sources ei 
droit priv6 positif, 1899, pag. 6.
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o formă scrisă toate principiile dreptului, şi că deci, în a- 
fară de cod, nu ma: rămâne nimic alta. 

Această concepţie este insă eronată şi „sous ces pro- 

câdis etroits et stricles vraiment la science juridigue €lou- 
fast et s'efialait....“ „Să luăm bine seama; dreptul, ca ori-ce 

producţiune a spiritului omenesc, are nevoe de libertate!“?). 

Codul fixează şi imobilizează sub o formulă scrisă nu- 

mită Jege, numai o mică parte a dreptului. El nu repre- 

zintă dreptul însăşi, care din contra are un caracter elastic 

şi mobil, întocmai ca şi vieața socială din care emană. 

De aci tendința de a se emancipa activitatea juris- 

consultului şi magistratului de sub litera moartă a legei şi 
a li se 'da posibilitatea să gindească în afară de limitele 

codului, și să se adăpe direct din izvoarele vii ale drep- 

iului. 

„Par le Code, mais au de lă, au de lă, au Code 

zice R. Saleilles. „44 de lă du Code, mais par le Code!“ 

—afirmă Fr. Geny. Ambii însă de comun acord recunosc 

că esenţialul constă aci nu în zar, ci tocmai în au de lă. 

„Ce ă quoi nous tenons le plus cest „ă PAu de lă“?). 

% % * 

Tendinţa de a se emancipa judecătorul de sub litera 

legei, şi de a se face din el un organ activ de legiferare, 
sa manifestat în Franţa sub înrâurirea ştiinţei germane. 

In Germania această tendinţă a început să apară încă din 

epoca elaborărei codului civil, şi acolo toţi comentatorii re- 

cunosc că noul monument legislativ, aplicat abia în anul 

1900, în diferitele sale dispoziţiuni, lărgeşte mult dreptul 

de apreciare al judecătorului în materie civilă, încredinţân- 

1) Vezi R. Salleiles, Quelgues mmots sur le role de la methode 
historique dans Venseignement di: droit, studiu publicat în Revue în- 
ternutionale de Venseignement, vol. XIX, 1890, Paris, pag. 482—503. 

2) Vezi Fr. Geny, oper. cit, Prefare de R, Saleilles, pag. V.—VII.
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du-i rezolvirea a.o mulţime de probleme juridice din cele 
mai dificile şi mai importante. 

Aşa de pildă, jurisconsultul Flachenburg, caracterizând 
spiritul nouei legiuiri germane (Geist des Bbiirgerlichen Ge- 
zetabuchs) zice între altele următoarele: „Principiul echităţei, 
pătrunde prin întregul cod civil, iar ca un corolar necesar 
al său, apare acea formulare generală a mai tuturor dis- 
poziţiilor codului. In el găsim mai mult principii generale, 
de cât soluţii de speţe. Acestea din urmă nu arare orisunt 
lăsate la libera hotărire a magistratului. Această lărgire 
a aprecierei judecătoreşti în materie civilă, alcătueşte tră- 
sătura caracteristică cea mai esenţială a codului“ 1), 

In acelaş chip să exprimă Fndzmann : „Codul nou, 
prin dispoziţiile sale, caută pe cât posibil să evite tot ceea 
ce ar putea să impedice dezvoltarea liberă a ideilor şi in- 
stituţiunilor de drept. In multe cazuri codul rezervă în- 
săşi magistratului dreptul de a aprecia şi decide oportu- 
nitatea aplicărei unzi dispoziţiuni oare care. Această pre- 
rogativă depăşeşte cu mult cadrul unei simple interpretări, 
denofând în sine că judecătorul este chemat să joace un 
rol activ şi independent în opera de concretizare a drep- 

fului (an der konkreten Rechtssetzung). Acolo unde, din ca- 

uza condiţiilor cu totul noi în care să dă lupta dintre inte- 
resele protivnice, situaţiunea juridică devine nelămurită, 

speța de fapt ne mai potrivindu-se sub calupul normelor 

vechi, magistratul este chemat să elaboreze el însuşi solu- 

ţia de drept, care să corespundă atât echităței, cât şi ca- 

racterului social al legiuirei civile. Dacă legea prevede că 

în împrejurări grave, când sunt în joc bunele moravuri sau 

ordinea socială, un contract poate fi desfăcut dintre părţi, 

că procentele exagerate pot îi reduse la proporţia lor le- 

1) Vezi Hachenburg, Das biirgevliche Gezetzbuch Vortrdge, 1897, 
pag. 11—12, ,
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gală, etc, aci ni se enunţă numai principiul general a că- 

rui desvoltare şi specificare alcătueşte rolul creator şi 

inovator al magistratului“ 1). 

Ya 

Noua concepţie despre lărgirea dreptului de apreciare 

al magistratului şi emanciparea sa de sub litera legei se 
prezintă în adevăr sub o aparenţă foarte ademenitoare şi 

a pătruns adânc în atmosfera juridică a timpului, devenind 

un fel de communis opinio. 

La noi în România chestiunea ce ne preocupă a fost 

atinsă de curând de D-l W. Zifulescu, în două articole 

publicate în „Curierul Judeciar“ No. 24 şi 30 din 1905, şi 

de D-l D. Drăghicescu întrun articol apărut în „Revista 

Juridică“ No. 1 din 15 April 19052). Amândoi însă se 

menţin numai la suprafața problemei, nu intră în adâncul 

ei, nu ne arată ce înţeleg prin „rolul de legiuitor al ma- 

gistratului“ şi care este criteriul său obiectiv de aplicare 

2n concrelo. Interesul principial al chestiunei dispare la ei 

curând, pentru a face loc unei dispute inverşunate, de ca- 

racter pur personai, care nu mai are nimic comun cu pro- 
blema în sine. 

In articolul său „Cum trebue să înţălegem educaţi- 
unea juridică“ D-l Titulescu critică direcţia pur empirică 

ce domneşte în studiul dreptului la noi, insistă asupra ne- 

cesităţei unei culturi temeinice mai generale pentru a pri- 

cepe natura socială şi mobilă a dreptului, şi afirmă că 
singura metoadă ce trebue să, călăuzească atât învățămân- 

tul teoretic, cât şi practica judecătorească, nu poate fi alta 

de cât „generalizarea“. 

1) Endemann, /ehrbuch des Diirgerliche Rechts, 1903, vol. 1, paz. 
56—58. 

2) Tot în această direcție a se vedea şi interesanlul articol al 
D-lui A. I. Suciu „Combatevea teoriei statuleior în dreptul romăn”. 
apărut în Dreptul No, 23/1905,
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„Generalizarea, reducerea întregului drept static la 
câteva idei care-l explică tot, zice D-sa, distir.ge pe ade- 
văratul jurisconsult de obişnuitul om de drept. Şi folosul 
generalizării, superioritatea omului de Ştiinţă asupra sim- 
plului practician, e incontestabilă în drept“. 

„În domeniul ştiinţelor sociale în general, în drept în 
special, nu există deosebire între teorie Şi practică, cum 
se întâmplă în chimie de pildă“. 

„Cel mai bun practician în drept va fi acela care va 
fi mai luminat asupra naturei sociale a dreptului, va fi a- 
cela deci care va fi un mai bun teoretician. Nici odată el 
nu va sacrifica interesele semenilor săi unei construcţiuni 
mintale abstracte, de care dreptul, Ştiinţă de fapte pozitive, 
nu trebue să ţină samă“, | 

„Dar aceasta reese şi mai bine din examenul chesti- 
unei: cum trebue să, interpretăm dispoziţiunile juridice 2“. 

In această privință D-l Titulescu este de părere că, 
numai dispoziţiile formale ale legei trebuesc aplicate fa/e 
guale, şi aplicarea lor literară, ori cât de rea ar fi social- 
minte, să impune pentru că aşa reclamă respectul legi. 

Când însă o dispoziţiune este dubioasă, „atunci rolul 
judecătorului, din mecanic ce era până aci, devine foarte 
personal. E! e arbitrul chemat a satisface o nevoe socială, 
adaptându-i dispoziţiunea dubioasă... şi el işi va îndeplini 
opera lui de adaptare mai cu succes cu cât va fi mai pă: 
truns de natura mobilă a dreptului, de natura lui socială, 

„Convins că dreptul e mobil, continuă D-sa mai de- 
parte, că cristalizarea legislativă nu e motivată de cât de 
interesul social, judecătorul nu o va întoarce nici odată 
contra acestui interes, de cât în rarele cazuri când i-o or- 
donă aşa numitul respect al legeit. 

„Dar a necunoaşte o nevoe pe motiv că „dacă legiui- 
torul ar fi statuat, aşa ar fi făcut având în vedere spiritul 
dispoziţiunilor lui“, e un non senz atât de mare, în cât
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groază iţi inspiră situaţiunea sermanilor justiţiabili, daţi pe 

mâna unor judecători cu ase:nenea concepţii“. 1) 

Pentru a nu cădea în asemenea rătăciri, D-i Titulescu 
recomandă în cele din urmă judecătorului o interpretare 

ştiinţifică, dreaptă şi umanitară, bazată pe metoada gene. 
ralizărei, „singura metoadă de studiu a dreptului static“. 

In fine, conchide D-sa, „elitei juridice“ se cere mai 

mult. „A şti că dreptul evoluează paralel cu nevoile soci- 

ale e un adevăr ce trebue să poseadă ori cine să consa- 

cră acestei ştiinţe; dar elita juridică trebue să meargă şi 

mai departe: ea Zrebue să cunoască însăşi principiul supe- 

rior care călăuzeşte această evoluție, Raţioralisarea drep- 

tului e un plus pe carel putem pretinde credem—spiri- 

telor alese“. 2) | 

D-l D. Drăghicescu, în articolul său important «Nece- 

sitafea sociologiei pentru studiile juridice» —constată cu 

drept cuvânt decăderea studiilor juridice la noi, din cauza 

«empirismului excesiv şi imposibil», care absoarbe activi- 

tatea profesorilor, avocaţilor, magistraţilor şi studenţilor 
noştri, limitându-i la analiza minuțioasă şi izolată a fie-că- 

rui text. 

«In acest labirint de articole şi aliniate, zice D-sa, 

mintea se perde, viaţa juridică, a codurilor se pulverizează, 

spiritul general al legilor societăţei se întunecă. Înterpre- 
tarea astfel făcută a legilor devine ceva lipsit de interesul 
şi viaţa licaritoare a unei desprinderi generale, Studentul 

nu se alege cu nimic din acest studiu analitic, lipsit de 

orice întrezărire de principii dominante“. 

Apreciind starea studenţimei noastre în drept, autorul 

constată că mentalitatea ei în majoritatea cazurilor este 

foarte în dărăpt rămasă şi foarte strâmtă, Diploma de li- 

1) Ibidem, pag. 188. 
2) Vezi Curierul Judiciar, No. 24. pag. 180. — In citaţiuni am 

păstrat stilui cam incoherent al autorului,
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cenţă în drept este astăzi o diplomă de incapacitate, în 
cât rămâne studentului să caute alte căi pentru a face 
proba valorii sale. Pentru a fi cineva un bun jurist îi tre- 
buesc condițiuni de cultură juridică şi filosofică escepțio- 
nală. Şi din întreaga pleiadă de distinşi jurisconsulţi ce 

posedă țara românească, autorul, în afară de ilastrul pro- 

fesor şi scriitor C. G. Dissescu, socoate în această catego- 
rie abia vr'o 2—3 tineri «doctori de la Paris, care graţie 
unor întinse lecturi şi culturi filosofice şi sociologice, ar 
putea rădica cu ceva mai sus nivelul studiilor juridice de azi,» 

Trecând la starea .magistraturei noastre, D-l D. Dră- 

ghicescu face următoarele observaţiuni : 

| „Dar necesitatea râdicărei nivelului studiilor juridice 
nu este o necesitate pur estetică. Din potrivă este o mecesi- 

Zale prachcă demnă de cea mai vie atenţie. Mărginirea 

orizontului. juridic unde duce empirismul de astăzi să re- 

simte foarte mult, nu atât la avocaţi, cât la magistrați şi 

la membrii corpuriior legiuitoare, care au misiunea să co- 

rijeze, să creeze şi să redijeze textele legii“. 

«Se ştie că magistratura este organul cel mai im- 
portant în confecţionarea legislației unei societăţi. Acţiu- 
nea ei este lentă, evolutivă şi prin urmare cu atât mai 

reală. Adaptând faptele ia litera legei (sic), şi litera legei 
la necesitatea faptelor, semnalând zilnic lipsurile şi modi- 
ficările necesare, magistraţii devin tot mai mult nişte ade- 
vărați legimitori. Care este însă capacitatea legislativă a 
unui magistrat, care în studiile lui nu s'a pătruns nici 
odată de evoluţia spiritului juridic, de adaptabilitatea legi- 
lor la evoluţia socială, de legile acestei evoluţii». 

«Singur studiul serios şi prolund al ştiinţelor sociale 
poate da studentului jurist aceste calități indispensabile unui 
viitor magistrat legiuitor. Sociologia, filosofia socială, psi- 
hologia socială etc. ne dovedesc, cu chipul acesta, a fitot 
atât de indispensabile unui jurist, cât ne este necesar drep-
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tul roman, istoria dreptului ete. Aci ne găsim pe un teren 

comun între studiul filosofiei propriu zisă şi studiul drep- 

tului“. 3) 

N'am să mă ocup de apresierile D-lui D. Drăghi: 

cescu asupra nivelului studiilor juridice de la noi şi asu- 
pra «mentalităţei mărginite» a oamenilor noştri de legi şi 

a magistraturei, Găsesc însă că observaţiunile sale sunt 
în unele privinţi cam exagerate. 

E adevărat că în țara noastră domneşte o mare 
secetă” în ce priveşte cultura juridică. Nici una din pro- 

blemele mari doctrinale, cari frământă domeniul dreptului, 

nu să agită la noi. Doctrina germană plină de viagă, și 
care în actuala mişcare socialo-economică deschide pers- 

pective largi pentru ştiinţa dreptului, ne este absolut ne- 

cunoscută, 

Presa noastră juridică, foarte modestă, departe de 
a se ţinea în curent cu mişcarea ştiinţifică din alte ţări, să 
ocupă aproape exclusiv cu chestiuni uzuale şi în special 
cu publicări de jurisprudențe, cari pun la îndimâna con- 
sultătorului cărările deschise şi umblate de alţii în discer- 
nământul diverselor speţe de drept. 

Cu toate aceste nu să poate spune că printre oa- 

menii noştri de legi nu întâlneşti şi barbaţi cu o cultură 
juridică şi sociologică întinsă. Şi numărul lor din fericire 
nu este atât de restrâns, precum şi! închipue D-lD.Dră- 

ghicescu. 

Situaţiunea materială precară în care să află marea 

majoritate a magistraturei române (vorbind de magistra- 

tura amovibilă), lipsa ei de stabilitate, grija şi nesiguranța 

zilei de mâne, --—toate aceste fac ca în sinul judecătorilor 

noştri să domnească un spirit de descurajare de lânce- 

1) Vezi „Revista Judiciară“. No. 1, din 15 April 1905.
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zeală şi de intrigă, puţin prielnic îndeletnicirilor ştiinţifice 
şi colaborărilor reciproce. Totuşi nu se poate zice că ma” 
gistratura română n'ar fi la înălţimea misiunei sale sociale 
şi că mentalitatea ei ar fi mărginită şi mult inferioară ma- 
gistraturei altor ţări, 

Prea este deprins DI. Drăghicescu a deconsidera 
starea de lucruri de la noi şi a vedea în culori totdeauna 
strălucitoare pe cea din streinătate şi în special din Ger- 
mania. În ultimele decenii s'au adus aspre imputaţiuni şi 
critici magistraturei chiar în ţările cari stau în fruntea cul: 
tarei, precum sunt Germania şi Franţa. In literatura aces- 

"tor state găsim multe tânguiri referitoare la decăderea 
nivelului intelectual a! personalului judecătoresc, la decă- 
derea practicei şi jurisprudenţei instanțelor de fond, şi 
cauza une; asemenea stări de lucruri este atribuită în ge- 
neral scăderei interesului şi îndeletnicirilor ştiinţifice prin- 
tre magistrați şi desvoltărei peste măsură a activităţei pur 
biurocratice. În această privinţă am putea recomanda aten- 
țiunei D-lui Drăghicescu lucrarea interesantă a D-lui Sche/7- 
has, intitulată „Was forderi unsere Zeit vom Richerstande 
und der Rechtspflege 2 1898, în care D-sa va găsi starea 
magistraturei germane şi franceze zugrăvită în culori nu 
tocmai măgulitoare. 

ŞI trebue să notăm că organizarea şi funcţionarea 
magistraturei în Germania şi Franţa se prezintă în condi: 
iuni materiale şi morale cu mult superioare acelora de 
la noi din România, unde din cauza insuficienței persona- 
lului grefelor, a suprimărilor şi economiilor de tot felul, 
magistratul adese ori se vede îngropat într'o muncă me- 
canică din cale afară împovorătoare, care *i râpeşte tot 
timpul şi] pune în imposibilitate de a-şi complecta cunoş- 
tințele căpătate în universitate. 

Dar precum spuneam mai sus, nu aceasta ne preo- 
cupă pe noi în studiul de față.
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Acea ce ne interesează este chestiunea principială a 

Jărgirei efective a rolului magistratului în "materie de in- 

erpretare şi aplicare a legilor într'alăt, „în cât să devină 

un adevărat legiuitor,“ — cu alte cuvinte este chestiunea 
utilităţei zracfice a mult trâmbiţatelor metode de gene- 

ralisare şi de raţionalisare a dreptului; este chestiunea 

modalităţei funcţionărei şi aplicărei acestor metoade în ac- 
tivitatea zilnică a instanțelor de fond ; in fine este chesti- 
unea de a se şti intru cât sociologia, filosofia dreptului, 

psihologia socială etc. pot contribui la elucidarea nedume- 
ririlor şi la complectarea lipsurilor dreptului pozitiv, înles- 

nind astfel sarcina judecătorului de împărţitor al dreptăţei, 

In actuala criză prin care trece ştiinţa dreptului, ase- 

menea chestiuni sunt de importanţă capitală şi după noi, 

merită cea mai matură chibzuinţă. Şi acest lucru îl putem 

spune mai ales astăzi, când guvernul ţerei printre _viitoa- 

rele sale proiecte legislative, a anunţat şi revizuirea co: 

dului civil, a cărei necesitate este de mult deja simțită. 

Chestiunile metodologice alcătuesc totdeauna sufletul 
ori-cărei reforme legislative, căci ele hotărăsc în cele din 

urmă însăşi direcţia şi caracterul intrinsec al reformei, de- 

termină modul de formulare înscris al principiilor legei şi 

de aplicare practică a lor, în fine statornicesc rolul social 

şi limitele puterei organelor judiciare. 
In viitoarea revizuire a codului nostru civil, chestiu- 

nea dacă trebue să abandonăm procedeele tradiţionale de 

tălmăcire, dacă trebue s*o rupem .-definitiv cu trecutul şi să 

adoptăm metoadele preconisate de unii civilişti nuoi, va fi 

problema cea mai esenţială, 'şi care de sigur primează a- 

supra tuturor celorlalte, pentru că de la resolvirea ei de- 

pinde o nouă îndrumare în jurisprudenţa tribunalelor noas- 

tre, o nouă orientare în activitatea magistratului. 

Este curios totuşi cum Dl. Titulescu discută ase- 

menea probleme.
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După D.sa, neexistând în ştiinţa dreptului nici o deo- 
sebire între teorie şi practică, cel mai bun teoretician va 
fi totodată şi cel mai bun practician. Dl. Titulescu crede 
că este destul ca judecătorul „să fie pătruns de natura 
mobilă şi socială a dreptului,“ pentru ca să-şi îndeplinească 
cu succes opera sa de adaptare a legilor la necesităţile so- 
ciale; este destul ca judecătorul să fie convins „că crista- 
lizarea legislativă nu e motivată de cât de interesul social,“ 
pentru ca să nu o întoarcă nici odată în contra acestui în- 
teres, „pentru ca să nu sacrifice interesele semenilor sei 
unei construcţiuni mintale abstracte, de care dreptul, ştiinţă 
de fapte pozitive, nu trebue să țină samă.“ 

Oare aceasta să fie adevărat? 
Şi mai întăi unde este garanţia că judecătorul ori cât 

de convins ar fi ei de natura socială şi mobilă a dreptu: 
lui, nu va sacrifica interesele sociale construcţiunei sale 
mintale abstracte ? 

Din capul locului ceclarăm că nu împărtăşim acest 
mod de a vedea, și din contra avem în această privință o 

„părere cu totul deoscbită, 
Nu suntem de loc optimişti în ce priveşte „rolul de 

legiuitor“ ce se preconisează pentru magistrat, Şi nu prea 
avem multă încredere în rezultatele reale ce sar putea 
obținea prin aplicarea efectivă a „metoadelor de generali- 
zare în afară, de limitele codului“ în practica judecătorească, 

Vom examina problemele enunțate mai sus sub toate 
nuanțele, în cari ele se prezintă în doctrina nouă, şi vom 
demonstra că «metoadele de generalizare» şi «rolul de le- 
giuitor al judecătorului», preconizat de civiliştii noi ger- 
mani şi francezi, nu poate avea nici o aplicaţiune practică, 
şi că bazele viitoarei revizuiri a codului civil trebue să al- 
cătuească tot metoada veche „traditională“ de înterprelare. 

= 
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Problema metoadelor de interpretare în doctrina nouă fran- 
ceză. — Francois G6ny şi criteriul său obiectiv de interpretare jude- 
ciitorească. — Tesria lui Edouard Lambert asupra funeţiunei dreptu: 
lui comparat ca mijloc de orientare pentru apreciarea judecătorului.— 
Teoria lui Raimond Saleilles asupra lărgirei dreptului de apreciare a 
judecătorului.— „Conştiinţa juridică colectivă“, ea criteriu suprem de 
interpretare judecătorească.—Rolul social al judecătarului.—Situaţiu- 
nea problemei in noua doctrină germană. — Rudolph Stamwmler şi 
teoria sa asupra dreptului echitabil. -— „Idealul social“ a lui Stam- 
mler, ca principiu suprem de interpretare judecătorească. 

Ori cu cât dispreţ am vorbi despre metoada tradiţi- 

onală de interpretare, care face pe judecător sclavul vo- 
inţei legei, ori cât am îndemna pe acesta ca în aprecierile 

sale să păşească „au de lă, au de lă du Code“, — totuşi 

este imposibil să se acorde magistratului o aşa libertate 

de apreciare, în cât să poată trece peste cea ce legea ros- 

teşte clar şi hotărit. 

Acolo unde prescripţiunile legei nu lasă nici o umbră 

de îndoială, judecătorul nu poate face altceva de cit să se 

supună lor, chiar cind întrun asemenea caz el sar găsi 

în contrazicere cu vederile timpului său, sau cu eoncep- 

țiile șale personale despre dreptate şi moralitate etc. A 

permite controlul judecătoresc asupra prescripțiunilor ca- 

tegorice ale legei, ar insamna pur şi simplu a legitima 
anarhia în domeniul dreptului. 

Cu totul altă ceva este însă când prescripţiunile legei 

sunt necomplecte, întunecate şi dubioase, sau când un caz 

oare care nu e de loc prevăzut în cod. Ce va face aci 

judecătorul ? Articolul 3 c. c. face culpabil de denegare de 

dreptate pe judecătorul care „va refuza să judece sub cu- 

vânt că legea nu prevede, sau că este întunecată, sau ne- 

îndestulătoare.“ Silit deci a nu refuza dreptatea, el de astă
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dată este chemat a complecta opera legiuitorului. Şi tocmai 
aci apare la iveală chestiunea capitală de a se ști după 
care anume criteriu se va orienta magistratul, când înde- 
plineşte, după expresiunea D-lui Drăghicescu, rolul im por- 
tant de legiuitor, sau mai simplu, chestiunea de a se şti 
care va fi mefoada de interpretare cea mai nimerită intrun 
„asemenea caz? 

Tocmai de această chestiune se ocupă Fraugois Geny 
in celebra sa operă „Methode de Pinterpretation zi sources 
en. droit prive positif“, apărută în 1899, care în scurt timp 
a avut un răsunet enorm în literatura juridică din Europa. 

Inainte de apariţiunea acestei opere, găsim încă câte- 
va studii, prin cari se pune în evidență necesitatea de a 
se emancipa judecătorul de legătura formală a legei; nici 
unul însă nu expune chestiunea cu o aşa putere de argu- 
mentare şi n'o analisează până în adâncul ei, cum face a- 
ceasta Geny. 

lată în rezumat ideile sale fundamentale. 
Dacă intocmirea vieţei socialo-economice este astăzi 

atât de complexă şi mobilă, în cât legiuitorul se găseşte 
in neputinţă de a o urmări pas cu pas, în sensul că la 
ivirea fie cărui conflict nou de drept să intervină cu re- 

-glementări noi în cod, atunci evident că acest rol activ de 
regulator al relaţiilor sociale, în veşnică prefacere şi coli- 
ziune, trebue să aparţină magistratului. Dacă este aşa, a- 
tunci este absolută nevoe să i se acorde o mai mare li- 
bertate de apreciare, o iniţiativă mai largă, fără insă a 
cădea in extremitatea unui subiectivism judecătoresc ne- 
tărmurit. Învazia în domeniul dreptului a unui astfel de su- 
biectivism ar fi foarte periculoasă şi ar echivala cu arbi- 
trarul. ! 

O asemenea stare de lucruri este. contrară însăşi 
ideei unei ordine legale obiective, In aprecierile sale ma- 
gistratul trebue să se conducă nu de noţiunile şi convinz 
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gerile sale subiective, ci de un criteriu extern bine stator- 

nicit; normele hotărârilor sale trebue să le deducă nu din 

concepţiile personale, ci din sorginţile obiective ale drep- 

tului; cu un cuvânt, el trebue să cunoască metoada ade- 

vărată de a descoperi aceste sorginţi ale dreptului şi a se 

inspira din ele. 

__ In ce constă însă această metoadă şi cari sunt isvoa- 

rele obiective ale dreptului positiv ? 

In primul loc avem fără îndoială legea. Dar ce re- 

prezintă oare legea în ultima analiză? Legea concretisază 

numai o parte din drept; ea nu reprezintă dreptul insuși. 

Ne având posibilitatea să prevadă orice caz concret, legea 

nu este altă ceva de cât o simplă iniţiativă despre ceea 

ce trebue să fie realminte şi în mod definitiv statuat («la 

loi n'est plus, qu'mne simple initiative a ce, qui doit etre 

'recllement et definitivement statue» 1); nu e altă ceva, de 

cât o călăuză, o informaţiune generală (einformation» *) 

din partea autorităței competente. 

Insemnătatea informaţiunei nu trebue exagerată, pre- 

cum aceasta se observă în doctrina actuaiă. Când legea 

ne determină cu exactitate condiţiunile materiale în care 

urmează să fie aplicată, ea trebue neapărat să rămână 

absolută. In marea majoritate a cazurilor însă legea cu- 

prinde indicarea unui simplu principiu general, trecând sub 

tăcere o mulțime de puncte ce se pot ivi în urmă şi cari 

trebuesc apoi complectate. Pentru o asemenea lucrare de 

complectare, doctrina veche cere a se ţinea samă şi a se 

cerceta voinţa adevărată a legiuitorului, întru cât ea poate 

fi aflată prin mijlocul regulelor obişnuite de interpretare în 

materie legală. Aci însă residă isvorul a o mulţime de ră: 

tăciri, de nedumeriri şi de dificultăţi, de cari se impedică 

cea mai mare parte din oamenii de legi. 

  

1) Vezi: Fr. Geny, Melhode de 'Pintespretation et sources en 
droit price. positif, 1859, paz. 183 şi urm. 

2) Oper. citata, pag. 580.
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Eroarea constă aci în următoarele. Legea insăşi, ca 
călăuză, autorizată, nu este altă ceva de cât concluzia fi- 
nală trasă de organul competent (de legiuitor) din aceea 
ce alcărueşte sorgintea supremă a dreptului insăşi, adecă 
din natura bucrurilor— „nature des choses* (Fr. Geny, pag, 
580). Deci această natură a lucrurilor şi trebue să slujască 
drept criteriu suprem pentru o iuterpretare justă și ade- 
vărată, drept isvor nesăcat, din care judecătorul să se 
“inspire în opera sa de clarificare, de complectare şi de 
desvoltare a legei scrise, 

De sigur, zice Geny, terminul acesta de „batura lu- 
crurilor“ va atrage contra teoriei preconisate de mine toate 
acele imputaţiuni şi critici cari în genere s'au spus la a- 
dresa teoriei dreptului natural, Evident că această teorie, 
astfel precum a fost desvoltată în decursul veacului al 
XVIII, nu poate sta în picioare; dar sarăşi nu mai puţin 
adevărat e că temeinicia ei nu se poate tăgădui in totul. 

In afară de natura positivă a lucrurilor, formată din 
elemente materiale şi mobile, există o ordine mai înaltă, 
un fel de natură superioară:a lucrurilor, alcătuită din prin- 
cipii raţionale, din entităţi morale neschimbate („En dehors 
et au dessus de la nature des choses positives, formee 
d'elements materiels et mouvants, une sorte de nature des 
choses superieures, toute en principes rationels et en en- 
tites immuables — pag. 489). Şi dacă această natură supe- 
rioară a lucrurilor, aceasta Justiție absolută („cette justice 
absulue“ —ibidem) este in primul loc obligatoare pentru 
legiuitor, apoi cu atit mai virtos trebue să țină samă de 
ea judecătorul atunci, cînd este chemat să complecteze 
lipsurile dreptului positiv, cînd nevoia relaţiilor sociale, 
veşnic in prefacere şi coliziune, îl impinge ca în aprecie- 
rile şi hotăririle sale să depăşască litera legei numai pen- 
tru a nu refuza dreptatea celor ce o cer. 

Pentru ca judecătorul să priceapă şi să pătrundă bine
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„natura lucrurilor“ are nevoe de multă învăţătură, va tre- 

bui să fie profund versat în ştiinţele sociale, ear rezolvi- 

rea fie-cărui caz corcret va reclama din partea lui o enor- 

mă trudă inteiectuală. În tocmai ca şi legiuitorul, el trebue 

să supună fenomenele sociale ce i se prezintă unei lucrări 

adinci de analisă mintală, trebue să determine bine spiri- 

tul: juridic al intereselor adverse ce se ciocnesc şi să gă- 

sască mijlocul pentru armonisareă lor dreaptă (pag. 581 — 

386). Fără îndoială, truda aceasta va fi foarte grea, dar 

de astă dată judecătorul are in ajutorul său tradiţia şi au- 

toritatea (Lradition et autorile), adică fractica judecătorească 

și jurisprudența (pag. 207). 

| Cartea lui Fr. Geny a avut un colosai resunet în li» 

teratura franceză. Unul dintre cei 'dintăi care a respuns la 

apelul lui Geny a fost învaţatul profesor al Universităţei 

din Lyon Edouard Lambert. In studiul seu «Une re- 

forme necessare des dtudes de droit civile publicat în 

Revue internationale de Penseignement din 1900 (pag. 

216—243) şi scris special cu ocasiunea apariţiunei cărtei 

lui Geny, apoi în voluminoasă operă „La fonction du droit 

civil compuarie,“ 1903, --în fine în lucrarea sa recentă „Le 

droit civil et la leigislation ouvricre“ 1), Lambert emite ur- 

mătoarele idei: 

EL este de perfect acord cu părerea lui Geny că me- 

toada tradiţională de interpretare nu mai corespunde ce- 

rinţeior tot mai complexe şi mai variate ale vieţei actuale, 

impedecind mobiiitatea şi desvoltarea normală a dreptului. 

In acelaş timp Lambert recunoaşte necesitatea inexorabilă 

de elsborare a unei alte metoade mai ştiinţifice. Cu toate 

aceste el critică cu asprime principiul „naturei lucrurilor“, 

pe care Geny ni-l dă drept criteriu fundamenta! al noues 

sale metoade de interpretare. 

  

  

| 1) Această lucrare este apătulă în Revue generale du droit. 

de la legislalion et de la jurisprudeuce, 1904, livre, 11, IM, V.
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Dreptul natural, chear sub forma în care ni-l pre- 
sintă Geny, nu se acomodează de loc cu funcțiunile drep- 
tului positiv. Chear şi mijloacele prin cari Geny -crede că 
magistratul va putea descoperi „natura obiectivă a lucru- 
rilor“, sunt în realitate foarte imperfecte. Din întreaga se- 
rie de ştiinţi sociale, la studiul cărora Geny trimite în 
acest scop pe magistrat, singură numai economia politică 
presintă caracter mai ştiinţific, cu toate că ea n'ar putea 
procura judecătorului indicaţiuni precise de cît într'un nu- 
măr foarte restrins de probleme juridice. Celelalte disci- 
pline, precum psihologia socială, fil>sofia dreptului, chear şi 
sociologia, sunt abea în faşă şi nu pot da concursul lorla. 
complectarea lipsurilor dreptului positiv. In asemenea con- 
diţiuni evident că judecătorul, pentru resolvirea. dificultăți- 
lor ce întimpină, va fi nevoit în cele din urmă să recurgă 
la noţiunile şi concepţiile sale personale despre dreptate, 
moralitate şi despre binele public!). 

În această privinţă judecătorul va putea găsi, după 
părerea. lui Lambert, un: ajutor mult mai eficace şi mai 
solid în consultarea dreptului civil comparat — droit  ciuil 
compare sau droit commun degisiatif. 

Sub această denumire Lambert înțelege nu dreptul 
comparat în sensul actual al cuvîntului, adecă nu ştiinţa 
care tratează, din punct de vedere istoric, dreptul arhaic 
al diferitelor popoare inculte, ci dreptul comparat special 
numai al statelor culte, cari trăesc mai mult sau mai puţin 
în aceleaşi condițiuni socialo-economice. Studierea legiu- 
rilor şi jurisprudenţelor țărilor. culte, apropiate între ele 
din acest din urmă punct de vedere, va deschide. inaintea 
ochilor legiuitorului și judecătorului noi orisonturi, îi va 
pune la îndămînă o serie întreagă de mijloace şi soluţiuni, 
prin care una şi aceiași problemă juridică se resolvă în 

  

1) Vezi E. Lambert, La fonction du droit civil compară paz. 
35 şi urm, |
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alte țări. Atunci magistratul va putea alege soluţiunea 

care i se pare mai bună, mai nimerită, şi cu chipul acesta 

dreptul în mod conştient se va n/ernafionalisa. 

Astfel va apărea încetul cu încetul dreflu/ civil ge- 

neral, care întocmai ca şi gemeines Recht german, va al- 

cătui isvorul obiectiv nesacat pentru desvoltarea fie-cărui 

drept naţional, atit sub raportul legislativ, cit şi din punc- 

tul de vedere al interpretărei"). 

Al treilea jurisconsult foarte talentat, aparţinind ace- 

leaşi direcţiuni, este profesorul facultăţei juridice din Paris 

Raimond Saleilles, care a scris pretaţa cărței lui Geny 

indicată mai sus. Saleilles şi-a expus ideile sale în o serie 

întreagă de lucrări juridice şi în special in opera sa 

„De la dăclaration de volonte“ scrisă în 1gor, cu ocazia 

punerei în aplicare a codului civil german, şi în articolul 

„Ecole historique et droit nalurel“, pubiicat în jurnalul 

Rewe trimestrielle de droit civil, vol. 1 ?). 

R. Saleilles recunoaşte, ca şi Geny, că legea prin 

sine însăşi este o literă moartă; că pentru existenţa ei 

legea are nevoe de un mijlocitor viu care să o însufle- 

țască, săi dea viată, şi acest mijlocitor nu poate î altul 

de cit judecătorul, căruia trebue reservată o mare liber- 

tate de mişcare, în sensul ca în hotărirele sale să poată 

aplica acele principii, din care a isvorit însăşi legea. „Il 

n'est meme pas exact de dire, adaugă Saleilles, que le 

magistrat juge au nom de la loi et que cette autorite su- 

perieure, au nom de laquelle il interprete la loi, ce soit la 

loi elle-meme. Le juge explique la loi; il n'est pas l'organ 

de la loi. La loi n'est pas une autorite vivante; elle ne 

1) Vezi Ed. Lambert, Une reforme necessaire des 6tudes de 
droit civil, în Revue internat, de Penseiynement, pag. 240 și urm., 
asemenea şi La fonction du droit civil compare, pag. 895, 899, 901. 

2) Vezi şi recenta sa lucrare „Introduction & V'etude du droit 
civil allemand,“ 1904.
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prend vie que par linterpretation du juge. Voila pourquoi 
le juge doit tirer ses inspirations Wune autorite qui soit 
au— dessus de la 'loi elle—meme, puisqu'elle doit servir ă 
la vivifier“ !), 

Saleilles însă este în desacord cu Geny în ce pri- 
veşte determinarea principiilor superioare din care de- 
rivă legea. 

Ei crede că Geny merge prea departe cind reco- 
mandă magistratului ca călăuză supremă „hature des 
choses“, cea ce nu e altă ceva de cit „aroit naturel“ sub 
o altă formă, 

Sunt convins, zice Saleilles, că în realitate pentru a 
descoperi şi stabili această „nature des choses“ magistra- 
tul n'are la indămină altă ceva, de cit aprecierea lui pur 
subiectivă ; cu alte cuvinte n'are altă îndrumare aci de cit 
concepţia sa personală despre dreptate şi moralitate ; a- 
ceasta însă va echivala aproape cu arbitrarul 2). 

Dacă avem nevoe de o interpretare judecătorească 
largă şi progresistă, apoi cu drept cuvint trebue să ne fe- 
rim de tălmăcirea arbitrară, chear şi cînd aceasta ar fi 
involuntară. Dînd judecătorului dreptul de a-şi schimba 
per fas et nefas idealu! seu despre dreptate, moralitate şi 
religie, însamnă pur şi simplu a face din el un factor al 
anarhiei sociale 3). Şi anarhia sau mai bine zis tirania ju- 
decătorească ar consta aci în dreptui ce Par avea magis- 
tratul de a întroduce cu deasila, pe calea logicei inexora- 
bue, în viaţa noastră socială un principiu abstract oare-care. 

Plenipotenţa largă şi interpretarea liberă pe care noi 
o cerem pentru judecător, adaogă Saleilles, sunt admisi- 
bile, numai atunci, cînd am putea să le intemeem pe nişte 
base obiective sigure, Principiile imperative pe cari jude- 
PI NI 

1) Vezi R. Saleilles, De 7a declavation de Volonte, pag. 289. „_2) Vezi Saleiiles, Ecole historique et avoit natuvel, în Revue trimestrielle de droit civil, 1902, vol. |, pag, 102. 
3) Vezi Declaration de Voloute, pag. 286.
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cătorul este chemat să le caute şi să le aplice, trebuesc 

neaparat să aibă o realitate obiectivă, independentă de 

conştiinţa subiectivă a celui ce le aplică )).. 

După părerea lui Saleilles, aceste principii obiective. 

pot fi găsite pe cale pur positivă în următoarele trei do: 

menii: în analogia legislativă (Panalogie legislative), în 

conștiința juridică colectivă (la conscience juridique collec- 

tive) şi în drepful comparat (le droit compare ?). 

De mult deja cunoscută şi usitată sub formula «află- 

rei şi aplicărei spiritului legei» sau a «voinţei legiuito- 

rului», --analogia legislativă se resumă, în esenţa ei, laun 

sistem de interpretare strins, resultat din înţelesul literar 

al textului, —înterpretare atenuată cite odată prin conside- 

raţiuni de echitate şi de ordine practică. După acest sis- 

tem, mai mult empiric, legea scrisă alcătueşte factorul prin- 

cipal de evoluţie a dreptului. Indeplinind un asemenea rol, 

analogia legislativă poate şi de acum inainte să aducă ser- 

vicii importante ştiinţei dreptului şi jurisprudenţei. 

Dreptul comparat presintă de asemenea o enormă 

însămnătate pentru interpretare 5). Ideile şi așezămintele 

dreptului evoluează prin aceleaşi fase şi se găsesc într'un 

strîns raport de filiaţiune la popoarele cari sunt mai mult 

sau mai puţin în acelaş grad de desvoltare socialo-econo- 

mică şi culturală. La unele din aceste popoare un aşeză- 

mint de drept oare-care poate fi într'o fasă mai înapoiată, 

pe cînd la altele acelaş aşezămînt a ajuns deja întrun 

stadiu de desvoltare mult mai înaintat. Magistratul, graţie 

1) Vezi Revue Zrimestrielle de droit civil, vol. Î, pag. 102. 
, 2) Vezi Revue Trimestnuelle de droit civil, vol. |, pag. 106 

şi urmaăt, 
3) Importanta dreptului comparat pentru interpretare este 

pusă în evidență în special de distinsul meu fost profesor Dimitrie 
Alexandresco in Comentariile sale de drept civil. A se vedea în pri: 
vința importanței dreptului comparat şi articolul D-lui Em. Anto- 
nescu, publicat în Revista judiciară No. 2, 1905.
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studiului dreptului comparat, va putea privi ideile şi aşe- 
zămintele de drept ale diferitelor popoare într'un cadru 
general, va pricepe spiritul obştesc ce le însufleţeşte, în 
fine va sesiza conexiunea şi filiaţiunea lor intimă, şi aceasta 
ii va da posibilitate să-şi îndeplinească cu mai multă com- 
petenţă rolul de complectator şi promotor al legiuirei sale 
naţionale. | 

A treia şi fâră îndoială cea mai de căpetenie călăuză 
a magistratului în materie de interpretare, trebue să fie 
„conştiinţa juridică colectivă.“ 

Viaţa socială este supusă unui proces de continuă 
evoluţie. Condiţiunile şi nevoile sociale se prefac şi se în- 
crucişază mereu, ear paralel cu ele evoluează şi dreptul 
ca ştiinţă socială, | 

Ideile şi convingerile se schimbă mereu chiar şi la 
oamenii cari sunt mai interesaţi a se menlinea status guo 
ante, Ele işi săvirşesc opera lor fără întrerupere, şi nimica, 
nu le poate stavila mersul înainte. Incetul cu încetul se 
formează un nou curent, se generalisează o nouă îndru- 
mare, apare o nouă concepţie, care nu se mai împacă cu 
vechea stare de lucruri şi din acest anume moment începe 
şi rolul social important al judecătorului.  Chear printre 
adversarii noului curent format sunt mulţi de aceia, cari 
ar fi gata să cedeze, şi dacă se mai impotrivesc, apoi fac 
aceasta numai pentru că alţii mai influenţi: ţia ca status 
guo ante să rămină neștirbit. Rolul social, foarte binefăcă- 
tor al judecătorului, constă tocmai în faptul de a. pleca 
urechea sa la noile cerinţi şi nevoi sociale, cari depăşesc 
litera legei, de a pricepe şi nemeri momentul potrivit cînd 
trebue să intervină ca iniţiator al realisărei acestor ce- 
rinţi. Aci judecătorul ne apare în rolul seu nobil de îm- 
păcivitor social (conciliateur social), transforimind în fapt 
îndeplinit acea ce alcătueşte abea idealul unei neînsemnate 
minorităţi, | |
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Cu chipul acesta pe calea experimentelor. paşnice, 

fâră salturi, fără perturbaţiuni radicale, magistratul va iz- 

buti a acomoda viaţa la noile condițiuni sociale”), iar a- 
plicarea normelor de drept va deveni în mânile sale un 

adevărat mijloe de progres sotial ?), 

In Germania, dintre partisanii nouei direcţiuni, cel mai 

de samă este [ără indoială jurisconsultul Rudo/ph Sramuler, 

care în recenta sa operă «7Zeoria dreptului echitabil» «Die 
Zehre von dem richligen Rechte» (Berlin, 1904, 627 pagini) 

se ocupă de aceeaşi problemă, căreia au consacrat lucră- 

rile lor Geny, Lambert şi Saleilles. 

Stammler, în concluziile lucrărei sale, ajunge cam la 

aceleaşi rezultate ca și autorii francezi arătaţi aci. Dacă în 
timpul din urmă, zice el, s'a accentuat din ce în ce mai 

mult tendința de a se lărgi aprecierea judecătorească, dacă 

codificările noi, sub diferite modalităţi, ne vorbesc tot mai 

des despre <freies richlerliches Ermessen», de sigur că prin 

aceasta din urmă nu trebue să înţelegem o apreciere pur 

personală şi subiectivă. 

Dreptul se adresează in primul loc membrilor soci- 

etăţei; el caută să stabilească anumite norme pentru con: 

uita acestora, un anumit mod de convieţuire socială. Dacă 

este aşa, atunci Gum S'ar putea admite ca calificarea pur- 

tărei oamenilor în societate să atiîrne de hotărîrea vii/oare 

a unei a treia persoane, hoiărire întemeiată pe apreciarea 

sa subiectivă şi liberă ? N'ar însamna oare să aplicăm zi- 
cătoarea arabă : «creştinul va cunoaşte dreptul musulman, 

cind se va întoarce de la judecată?» 

N'ar însamna oare să recomandăm oamenilor «să se 

  

1). Vezi BR, Saleilles, De lu declavation de volontă, 1901, pag. 236. 
3). Ibidem, pag. 287 şi Revue Trimestrielle de droit civil, vol. 

], pag. 108.
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poarte astfel, precum va aprecia în urmă judecătorul că 
e bine“l)? 

Cînd legea vorbeşte despre apreciarea liberă judecă- 
torească, evident că are în vedere altă-ceva: are în ve- 
dere o anumită metoadă obiectivă, după care judecătorul 
să se conducă în căutarea normelor de drept ce urmează 
să le aplice. In ce constă această metoadă ? 

lată punctul de unde Stammler incepe să ne aştearnă 
vederile sale proprii în această chestiune, ă 

Stammler a avut ca călăuză în această privinţă zdea 
sa despre dreptul echilabil (richtigen Rechte), pe care o des- 
voltă în opera monumentală citată mai sus 2), Tot dreptul 
chiar şi cel positiv, zice el, nu este altă-ceva de cit « Zuangs- 
versuch zum Richtigem», de cît incercarea de a organiza 
viaţa omenească potrivit cerințelor idza//ui social, Acest 
ideal social trebue să alcătuiască dar principiul suprem, 
după care are a se cirmui atit activitatea legiuitorului, cit 
şi activitatea judecătorului. Din acest principiu suprem are 
să-şi deducă, judecătorul normele pentru hotărirele sale. 
Toate celelalte criterii, precum morala, natura lucrurilor, 
dreptul natural, simţimîntul legalităţei, conştiinţa juridică 
colectivă, opinia publică etc, sunt vagi şi nelămurite, sau. 
eronate; şi chiar dacă conţin un grăunte de adevăr, apoi 
numai într'atit, întru cit exprimă în ele idea dreptului e- 
chitabil. 

In ce constă idealul social şi cum poate fiel definit? 
Adese ori ni se dă drept ideal social libertatea, egalitatea 

  

„2 Vezi Rudolph Stammler, Die Lehre von dem richtigen Rechte, pag. 151. 
2). Traducînd titlul cârței lui Stammter „Die Lehre von dem richtigem Bech'e“ prin „Teoria dreptului echitabil,“ maărturisim că traducerea noastră nu este șiriet literară. „Richtigen Rechte“ în tra- ducere literară insamnă „drept adevarat”, „drept cotecl“, „ii rept exact, just“, Noi am peferat însa expresiunea de „drept echitabil“ pentru că redă mai bine sensul «e autorul a voit să dea cuvintelor „richtigen Rechte.* - -
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sau fericirea desăvirşită a cetățenilor. Toate acestea sunt 
eresii. 

Idealul social îl poate întrupa acea societate, in care 

fie cărui individ îi este asigurată realisarea scopurilor sale 
în armonie cu a celorlalți; în care lupta pentru existenţă 

se petrece în aşa condițiuni, în cit fiecare individ să-şi 

poată dobindi şi asigura cea ce i se cuvine a fi al seu. 
In ori ce societate trebuesc regulamentate și armonizate 

în primui loc voinţele individuale libere (das in dem In- 
halte seiner Ziele .freie Wollen). de acea formula finală a 

idealului social va fi «conviefuzrea indivizilor liberi voitori» 

(Gemeinschafi der frei wollenden Menschen). 

Realizarea însă a acestui principiu social, absolut şi 

suprem, reclamă o serie întreagă de operaţiuni logice in- 

termediare. S'ammler, pe cale pur deductivă, se încearcă 

a ne stabili în trăsături generale mefoada sa logică de a- 

Plicare a dreptului echitabil. El aşterne mai întăi principiile 

fundamentale ale acestui drept (die Grundsătze des richti- 

gen Rechts), ne prezintă «tipul» seu (Vorbild des richtigen 

Rechts), în fine, în partea finală a cărţei sale, care e şi 

cea mai interesantă, ne arată practica dreptului echitabil 

(Praxis des richtigen Rechts). Aci el caută să ne explice 

mcdul de aplicaţiune al metoadei sale, prezentându-ne o 

serie întreagă de soluţiuni juridice consacrate în dreptul 

pozitiv, pe cari apoi le critică din punctul de vedere al 

dreptului echitabil, 
Adese ori, zice Stammler, auzim susţinându-se că 

tendinţa legiuirilor nuoi de a împuternici pe judecător să 

hotărască pe baza dreptului echitabil ar avea o înriurire 

defavorabilă din punctul de vedere a! statorniciei şi sigu- 

ranței judecăților. Evident că metoada nouă pune în sar- 
cina magistratului deslegarea a o mulţime de probleme 

grele; aceste probleme însă nu par de loc cu neputinţă de 

rezolvit. Toată greutatea constă în deducerea logică a so-
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luţiunilor concrete din principiile generale ale dreptului. 
Această greutate insă poate fi mult ușurată prin o justă 
concepere a ştiinţei dreptului”). ” 

IUL 

Condiţiunile de admisibilitate a largirei dreptului de ăpraciare 
judecătorească.— Incercarile de stabilire a unui criteriu obiectiv de 
intai pretare.— Critica teoriilor lui Geny, Lambert şi Saleilies.—in ce 
constă „consliinţa juridică colectivă"? — Vederile eolectivitătei sociale 
şi opinia publică cu imperativ obligator pentru magistrat, — Părerea 
lui M. Planiol asupra rolului opiniei publice în drept,.—Critica tepriei 
lui FE. Stammler. 

Să ne oprim de o cam dată la teoriile expuse mai 
sus şi fe baza lor, să re încercăm a lămuri fondul ches- 
tiunei metoadelor. de generalizare sau mai bine zis a lăr- 
girei aprecierei judecătoreşti. 

Dacă, în senzul obişnuit şi vulgar, prin „apreciare li- 
beră judecătorească“ s'ar inţălege o apreciare mai: mult 
personală şi subiectivă (dictată de «condiţiile cazului ma- 
terial dat», ce «cerinţile echităţei», de conştiinţă etc.),—am 

văzut insă că teoriile examinate de noi mai sus ne pre- 
zintă lucrurile cu totul sub o altă înfâţoşare. Ele nu gă- 
sesc termini indeajunşi de tari pentru a protesta contra 
unei atari conceperi a chestiunei. A se acorda judecătoru- 
lui dreptul de a aplica la speţele de fapt ce'i se supun 
spre judecare, vederile sale personale despre echitate, 
dreptate, sau despre binele obştesc însamnă pur şi simplu 

  

1) Vezi Stammnler, oper. cil, pag. 305 şi urm.
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a deschide porţile anarhiei judecătoreşti, insamnă a realiza 

în toată goliciunea ei zicătoarea musulmană amintită mai 

sus. Dacă poate fi vorba despre o tălmăcire judecătorească 

mai largă, despre dreptul magistratului de a trece în ju- 
decata sa «au de lă du Code civil» sau mai bine zis din- 

colo de litera moartă a Iegei, în fine dacă poate fi vorba 
despre rolul de legiuitor al magistratului, —apoi aceasta 

numai sub condiţiunea strictă de a-i pune la îndămină un 

criteriu juridic obiectiv, pe care el să fie obligat a-şi înte- 

meia apreciarea în fie-care caz dat. Şi sforţările tuturor 

teoreticianilor nuoi sunt indreptate tocmai în direcţia de a 

găsi şi formula acest criteriu juridic obiectiv. 
In ce constă criteriul juridic atit de mult căutat? Din 

cele ce preced am văzut că la această întrebare se dau 

răspunsuri diferite. 

După părerea lui Geny, un asemenea criteriu, care 

ar putea servi judecătorului drept călăuză, trebue să fie 

«nature des choses>, adecă «une sorte de nature des choses 

superieures toute en principes rationels et en entites mo- 

rales immuables». 

Ideea lui Geny despre «natura lucrurilor» nu este 
insă împărtăşită de jurisconsulţii Lambert şi Saleilles, cari 

_cu toţii fac parte din aceeaşi şcoală; ea este criticată cu 

asprime şi de cătră Stammler cind ne vorbeşte el despre 

«Natur recht> şi despre aşa numita «ungepriifter Recht- 

sauffassung». 
In adevăr această idee, pe lingă că represintă ceva 

vag şi nehotărit,. dar mai poate da loc şi la următoarele 

nedumeriri şi încurcături. 
Admitem că judecătorul, după multă trudă, a reuşit 

să-şi formeze o idee dreaptă şi conştiincioasă despre «na: 

tura lucrurilor» în cutare sau cutare caz dat, şi apoi să 

deducă din ea consecinţele, pe cari logica adevărată ile 

impune. Cu chipul acesta cînsul şa format convingerea
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deplină cum. trebue să hotărască în drept o speţă oare- 
care de fapt. 

Ce se va întâmpla însă când s'ar constata că părerea 
lui este în cea mai flagrantă contrazicere cu vederile con- 
timporanilor săi. - 

Presupunem că aceste vederi ar fi absolut eronate ; 
dar totuşi ele sunt generale, domnesc în societate şi alcă- 
tuesc «conştiinţa juridică colectivă». Ce va face în aseme- 
nea caz judecătorul? Va trebui oare să renunțe la con- 
vingerea sa și să primească vederile generale, cu toate 
că-s contrare «naturei lucrurilor»; sau din potrivă este în 
drept să impue părerea sa dedusă, după toate regulele : 
logicei, din «natura lucrurilor» ? 

După spiritul doctrinei sale, Geny inclină spre aceasta 
din urmă alternativă, şi am văzut că tocmai această îm- 
prejurare a stârnit în contra sa critica acerbă a lui Sa- 
leilles, care zice: a acorda judecătorului dreptul de a-şi 
schimba părerile sale ger fas e/ nefas,— înseamnă pur şi simplu 
a'l transforma în agent al anarhiei sociale. 

Dacă din contra judecătorul trebue să renunţe la a- 
plicarea principiului «naturei lucrurilor», şi să se supună 
necondiţionat «vederilor dominante în societate», — atunci 
evident că eo so trebue să renunţe şi la însăşi «natura 
lucrurilor», ca principiu suprem de tălmăcire juridică, iar 
în schimb să admită ca atare «părerea colectivă». 

Lambert, precum am văzut mai sus, recomandă ca 
criteriu obiectiv pentru tălmăcirea judecătorească datele 
dreptului comparat. E netăgăduit că dreptul comparat poate 
procura judecătorului un material foarte important de stu- 
diu. Aceasta, însă nu este în de ajuns, pentru că materia- 
lul brut trebueşte apreciat şi redus la justa lui valoare. 

In adevăr, graţie studiului dreptului comparat, jude- 
cătorul va putea controla progresele săvirşite pe terenul



32 Ă V., ERBICEANU 
  

juridic de celelalte popoare, îşi va putea da samă de mij- 

!oacele prin cari în diferite țeri se resolvă cutare sau cu- 

tare problemă de drept. 

Cind e vorba însă de utilisarea practică a cunoştin- 

țelor sale căpătate din dreptul comparat, şi mai ales de a- 

plicarea lor la dreptul naţional, atunci judecătorul va tre- 

bui să aleagă din metoadele şi soluţiuniie preconisate a- 

iurea care este cea mai bună. In o asemenea lucrare de 

selecţionare care va fi însă criteriul de orientare al jude- 

cătorului? | 

Lambert, evident, n'a putut să nu recunoască legiti- 

mitatea acestei întrebări. 

Ori cît de folositor ar fi dreptul comparat, zice el, 

tctuşi singur numai de sine el nu este în stare să inspire 

magistratului sau legiuitorului misiunea lor socială şi să le 

indice ce anume au de făcut in fie-care caz dat. Atit unul, 

cit şi altul nu numai că pot, dar sunt chiar datori să se 

intrebe: n/ar fi oare mai bine şi mai util ca în locul cii- 

şeelor cunoscute să căutăm ceva mai nou, ceva mai bun, 

mai rodnic?!). Cu alte cuvinte, dreptul civil comparat mai 

curind poate fi un mijloc, «un instrument» («l'instrument») 

de minuire pentru alt cine-va, şi acestui alt cine-va, Lam- 

bert ii dă denumirea de «politica juridicâ»?), 
Atit judecătorul, cit şi legiuitorul trebuesc să fie în 

primul loc nişte buni mînuitori ai foli”icei dreptului. 

Dreptul, ca ştiinţă eminamente socială, se află în con- 

tinuă mişcare. Cel ce se îndeletniceşie cu ştiinţa dreptului 

nu se poate mărgini numai la utilisarea materialului dog- 

matic şi practic existent deja, ci trebue să fie într'o per- 

manentă explorare pentru a descoperi date mai nuoi, pen- 

tru a obţine resultate mai rodnice, mai fericite; trebue ne- 

1). Vezi Lambert, La Fonction du droit civil comparee, Paris, 

1903, pag. 89%. 
2), Ibidem, pag. 902.
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contenit să se transporte cu mintea de la present la viitor, 
de la ce este in ființă, la cea ce ar fi de dorit să existe, 
Şi să găsească mijloacele potrivite pentru a putea realisa 
În practică acea ce ar fi de dorit să existe, Aceasta ŞI 
alcătueşte domeniul «/oJizicei Juridice». 

În ori ce ramură specială a dreptului putem tinde la 
obţinerea unor resultate mai bune, mai perfecte, adecă 
Putem să urmărim probleme politice, şi de aceea poate fi 
vorba de o politică penală, civilă, comercială, financiară etc, 

Dacă este aşa atunci evident că chestiunea ce ne pre- 
ocupă, ar trebui s'o căutăm în domeniul politicei dreptului. 

Care însă este criteriul suprem ai acestei politici? 
Lambert consacră nu puține pagine resolvirei acestei 

probleme, criticând teoria profesorului L, O. Petrajitzky 
despre iubirea aproapelui, ca principiu suprem al «politi- 
cei dreptului civil». Combătind această teorie el nu ne dă 
în schimb nimica. Toată argumentarea lui în această pri- 
vinţă se resumă la nişte indicaţiuni vagi de genul frase- 
lor «cerinţile sociale», «condiţiile vieţei actuale» etc.!), cu un 
cuvint, Ja nişte noţiuni cu totul evasive, pentru esplicarea 
cărora judecătorul n'are la indămină alte mijloace de cit 
acelea prin care putea fi descoperită «natura lucrurilor», 
şi pe care însăși Lambert le constata a f imperfecte. 

Admitem chiar că «politica juridică» a lui Lambert, 
printr'un mijloc oare-care, va izbuti să statornicească cu- 
tare temă sau. cutare concluzie ca indispensabile din punct 
de vedere social; cu toale acestea tot nu vom putea evita 
impasul în care a căzut doctrina lui Geny. Ce se va in- 
timpla în cazul cînd o atâre conciuzie va fi contrară, <opi- 
niei publice», sau «conştiinţei sociale»? 

Cu inclinăţiunea sa cătră empirism, Lambert nu cre- 
N 

    

1) La asemenea argumentări vagi şi locuri comune se reduce întregul articol al D-lui Titulescu.
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dem să meargă atit de departe ca Geny, în cit să dea 

preferință concluziilor teoretice ale «politicei juridice» îna- 

intea opiniunei reale a societăţei. Şi dacă ar face aceasta 

atunci, evident, principiul suprem al interpretărei judecăto- 

rești ar constitui în cele din urmă nu dreptul civil com- 

parat, ca atare, şi nici chear «politica juridică», ci tot 

«conştiinţa juridică colectivă». 
In acest sens se şi pronunţă R. Saleilles, de aceea 

doctrina iui la prima vedere ar părea mai întemeiată de 
cit celelalte. Să căutăm dar a o analisa mai de aproape. 

Vechea concepţie romanistă despre «conştiinţa Ju- 
ridică colectivă», ca despre ceva ce ar concretisa in sine 

manifestarea organică a «spiritului naţional», ca despre 

ceva ce ar representa «armonisarea intereselor obşteşti», 

nu mai poate fi socotită drept serioasă. In fie-care moment 
dat societatea este întocmită din anumite grupuri şi pături 

sociale, avind interese de clasă şi de partid protivnice, şi 

întreţinind intre ele o luptă centinuă mai mult sau mai 

puţin intensivă. In asemenea condițiuni mai poate fi vorba 

oare de armonisarea intereselor d= clasă şi de partid? 
Stammler, analizind ideia «conştiinţei juricice colec- 

tive>, îşi pune următoarele întrebări : dacă societatea este 

alcătuită din grupuri şi clase cu interese opuse în luptă, 

apoi unde trebue să căutăm noi «conştiinţa juridică co/ec- 

tivă>? Ce însamnă expresiunea «părerea dominantă a so- 

cietăței»? Insamnă oare părerea majorifăfei ? Şi a cărei 

anume majorităţi ? etc.!). 
Am aratat mai sus cum descrie Saleilles rolul pe care 

ar fi de dorit să-l indeplinească judecătorul în calitate de 

promotor al «conştiinţei juridice colective». El de aseme- 

nea concepe societatea actuală, ca o intocmire alcătuită din 

1) Vezi Stammler, Die Lehre von dem richt Rechte, pag. 154 
şi urm,
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clase şi partide, iar viața civilă ca o luptă continuă de in- 
terese protivnice. Dar deasupra acestei lupte de interese 
materiale, zice dinsul, are loz evoluţia ideală a societăţei, 
Ideile işi urmează opera lor, şi nici chiar interesele con: 
trarii nu le poate stavila mersul înainte. Astfel incetul cu 
încetul apare şi se generalisează o nouă orientare intelec. 
tuală, o nouă concepţie care nu se mai împacă cu vechea 
stare de lucruri. Aceasta din urmă devine tot mai incom- 
patibilă cu concepția nouă, Şi nu se mai menţine de cit 
doar graţie voinţei interesate a acelor persoane, cari, fie 
din educaţie sau din alte cauze, nu voesc s'o rupă cu tre- 
cutul, să se despartă de status quo. Judecătorul trebue să 
nimerească aci momentul potrivit şi prin hotărirea sa, să 
dea ultima lovitură de moarte şi să prefacă în praf 
starea de lucruri răsuilată, care şi-a trăit traiul. 

La prima vedere rolul pe care Saleilles îl conferă ju- 
decătorului ni se presintă netăgăduit sub o înfăţişare foarte 
simpatică şi chiar captivantă, O teorie însă trebue apreci- 
ată nu în mod aprioric, ci după resultatele practice ce le 
poate da, 

In adevăr, cum îşi va indeplini judecătorul acest rul? 
Va putea el găsi în acea ce Saleilles, şi după D-sa D-l 
Titulescu şi Drăghicescu, numesc cevoluţia ideilor şi ne- 
voilor sociale» în deajunse date obiective, pe cari să se 
razăme,—date de acele precise şi sigure, fără care, după 
însăşi părerea celui dintăi, este inadmisibilă lărgirea drep- 
tului de apreciare judecătorească? «Judecătorul trebue să 
nimerească momentul potrivit», zice Saleilles;— dar cum 
va fi el în stare să decidă cînd anume acel moment a so- 
sit? Cum va fi în stare să se orienteze el în haosul e: 
norm de idei ce alcătueşte evoluţia intelectuală a societăţei? 
Cum va putea distinge din vertiginoasa manifestare a spi- 
ritului colectiv care anume este concepția -sănătoasă me-
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nită să aibă trăinicie, să dea roade temeinice, şi pe care 

judecătorul trebue să se sprijine ? 
lată chestiuni la care nici Geny, nici Lambert, nici 

Saleilles, nici Stammler, nici D-l Drăghicescu şi cu atit mai 

puţin D-l Titulescu,:nu ne-ar putea' da răspunsuri precise. 

Privită mai de aproape teoria lui Saleilles ni se pare 
că conţine in sine o mare-doză de idealizm. Fără indoială, 

ideile sociale îşi urmează opera lor, şi de sigur chiar din 
rîndurile indivizilor, interesaţi în menţinerea statului quo 

anțe, se pot manifesta tendinţi de reformă, dorinţi de a 

ceda noului curent social format. In fie care moment dat 

însă, alăturea de persoanele gata să cedeze, se vor găsi 

totuşi indivizi care se vor impotrivi cu îndărătnicie şi-şi vor 

apăra pină în pinzele albe interesele lor. Să dea D-zeu 

ca numărui lor să fie cit mai mic, dar totuşi asemenea in- 

divizi există. Sfatul pe care  Saleilles îl dă judecătorului 

constă pur şi simplu în acea, ca «nimerind momentul po- 

trivit», să ignoreze această minoritate, cu alte cuvinte: în 

numele majorităţei să săvirşască o adevărată violare a in- 
tereselor şi drepturilor minorităţei. Oare aceasta n'ar fi un 

fel de anarhie sau mai bine zis tiranie judecătarească ? 
Imprejurarea că samavolnicia este exercitată asupra 

minorităţei şi în numele majorităţei, socotim că nu schimbă 

de loc caracterul intrinsec al unui asemenea verdict ju- 

decătoiesc. 

Şi astă-zi sunt cazuri în drept în cari interesele pri- 

vate sunt prin violenţă sacrificate in faţa intereselor obşteşti, 

Aşa de pildă avem expropriarea silită. Fie-care însă 

ştim prin cite garanţii şi formalităţi a ingrădit legiuitorul 

cazurile de acest gen. 
Oare hotărirea judecătorului, care ar fi «nimerit mo- 

mentul oportun> a lui Saleilles, n'ar fi tot un fel de: ex- 

propriare silită, însă fără asemenea garanţii legale? De si- 

gur că da. Şi ur. lucru de care nimeni nu se mai poate
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îndoi, este că mulţi din aceia, cari astă-zi se Supun cu res- 
pect înaintea ordinului legei, ar ridica protestele cele mai 
înverşunate în contra. ordinului. de expropriare emanat de 
la o persoană singulară, fie aceasta chiar şi judecător 1). 
Omui lovit de hotărîrea judecătorului s'ar putea cu drept 
cuvint întreba: pentru ce oare acesta a nimerit momentul 
oportun tocmai pe spatele mele? 

Asemenea fenomene de psihologie a. dreptului să nu 
merite oare nici o atenţiune? Cunoscuta îndemnare a lui 
Jhering la «lupta pentru drept» să nu conţină oare în sine 
o bază adevarată, o manifestare etico-socială sănătoasă ? 
De astă dată suntem alăturea cu D-l Titulescu şi zicem, ca 
şi diasul, că «groază îmi inspiră situaţia sărmanilor justi- 
țiabili, daţi pe mîna unor asemenea judecători». 

Rolul de «conci/iateur social», este de sigur foarte 
frumos; de cît conciliarea implică în sine înţelegerea Şi 
invoirea reciprocă a însăși părțelor interesate. Ori rolul pe 
care Saleilles voeşte să-l dea judecătorului depăşeşte cu 
mult atribuţiile unui mijlocitor pentru împăciuirea părţilor. 

In fine mai avem de făcut încă o observare ŞI poate 
cea mai esenţială, - 

Scoţind «natura lucrurilor» a lui Geny din rolul de 
criteriu conducător pentru activitatea interpretativă şi le- 
giuitoare a judecătorului, Saleilles pretinde că un aseme- 
nea rol se cuvine să-l aibă «conştiinţa juridică colectivă», 
ca atare. Dacă, după Geny, judecătorul trebue să fie cam- 
pionul societăţei pe calea desvoltărei sale, în spiritul «prin- 
cipiilor raţionale şi a. entităţilor. morale neschimbate» (prin- 
cipes rationeles et entites. morales '“immuables 2). apoi din 
punctul de vedere al teoriei lui Saleilles, judecătorul tre- 
bue să fie numai o simplă slugă: credincioasă şi tăcută a PNI 

1). Vezi în această privință observaţiunile foarte juste a lui Edouard Lambert, în cartea sa La fonction du droit civil compare, pag. 137—138. | Ia , 2). Vezi Fr. Geny, Methode de Î intevpretation et sowrces en droit priv positif, 1899, pag. 53.
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dispoziţiilor şi inclinaţiunilor sociale ale timpului, sau mai 

bine zis, sluga intereselor sociale care triumfă într'un mo- 

ment dat. Lui îi este interzis să-şi spue convingerea sa lu: 

minată, să facă apreciarea critică personală a intereselor 
cari sunt în luptă, sau a curentelor de idei cari se supra- 

pun. El e chemat pur şi simplu numai să observe şi să 
urmărească în mod imparţial lupta, ear în momentul cină 

partea învinsă va fi gata deja să cedeze, să-i dea ultima 

lovitură pentru a o răsturna definitiv la pămint. Cine este 
învingătorul, sau cine e învinsul, pentru dîr.sul rămîne in- 

diferent. Apreciarea dacă curentul de idei care a învins 

duce societatea spre progres sau o împinge la. peire-—ese 

din marginile competinţei sale. 

In asemenea condițiuni, poate fi vorba oare despre 

un rol nobil, despre o menire socială măreață a judecăto- 

rului ? Avem dreptul să spunem că judecătorul va fi tot- 

deauna organul binelui şi al progresului social ? 

Pentru ca să răspundem afirmativ la aceste întrebări 

ar trebui să credem că spiritul public, vederile colectivită- 
ţei, evoluează tctdeauna şi statornic în senzul unei îmbu- 

nătăţiri sociale, că totdeauna înving interesele şi ideile a- 

celea, care conduc societatea cătră un viitor mai fericit ; — 

cu un cuvânt, ne trebue convingere deplină că tot ce se 
petrece în societate este spre binele ei. 

Fericit este cel ce are asemenea credinţă, unul ca a- 

cela poate să admită şi metoada de generalizare . preconi: 

zată de Saleilles şi adepţii săi. 
Dar oare istoria de veacuri a omenirei nu ne spune 

contrarul ? Nu găsim în ea nenumărate pilde de erori fun: 

damentale, de rătăciri bolnăvicioase, cari în anumite epoce 

s'au răspândit ca nişte adevărate epidemii, au stăpânit în- 

delung gândirea şi activitatea oamenilor, stavilând mult 
timp mersul înainte al societăţei? Mai trebue oare să a- 

mintim de vremurile netoleranţei religioase, a privilegiilor



PROBLEMA METODOLOGICA IN DR. CIV 39 
  

de clase, a duşmăniilor naţionale excesive, şi de alte ase- 
menea fenomene sociale ? 

Nu. putem să nu recunoaştem că Stammler are drep- 
tate în unele din observările sale făcute în această privinţă. 

Chiar dacă am admite, zice el, că s'ar putea constata 
printr'un mijloc oare care existența efectivă a cutărei sau 
cutărei «conştiinţi juridice colective>,—unde vom avea însă 
sancţiunea că ea este cea adevărată şi infailibilă, că cores- 
punde în totul problemelor supreme ale dreptului ? Nimene 
de exemplu nu va căuta să rezolve chestiunea despre na- 
tura cometelor, sau dacă o boală oare care este molipsi- 
toare sau nu, pe baza părerilor dominante în societate. Tot 
așa şi jurisconsultul când e vorba de tranşarea dreptului 
de proprietate, a drepturilor familiare, a chestiunei delictu- 
lui penal, a noţiunei despre suveranitatea statului ete. — 
nu trebue şi nu poate să ia în considerare vederile stabi- 
lite de curentul opiniunei publice !). 

In adevăr, socotim că apreciarea lui Stammler este 
absolut justă şi, din punctul de vedere al politicei dreptu- 
lui, ofiniunea publică, ca atare, nici întrun caz nu poate 
avea puterea unui imperativ oblizator pentru Judecător, 

Ni se pare curioasă şi fundamental greşită părerea 
câtorva Jurisconsulţi-sociologi nuoi, și în special a civilis- 
tului Marcel Planiol, care, inspirat de sigur, ca şi Saleilles, 
de unii autori germani, în noul s&u tratat de drept civil, 
exagerează rolul opiniunei publice în poiitica dreptului în- 
tr'atit, încât crează din ea un adevărat criteriu al bunelor 
moravuri, al legalităţei sau al nelegalităței, obligând pe 
judecător ca la aprecierea chestiunei de a se şti dacă, o 
convenţiune oare care dintre părţi este sau nu ilicită, să se 
conducă după vederile stabilite de curentul opiniei publice. 

«Le pouvoir que les tribunaux tiennent ainsi de Part. 

  

1) Vezi Stammler, „Die Lehre von dem richtigen Rechte, p, 154.
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6 (art. 5 cod. român) d'annuler les contrats et autres actes 

des particuliers comme immoraux, zice Planiol, est un des 

plus redoutables qu'ils aient recus de la loi. Supposer — 

la exerce par des hommes passionnes, par des moralistes 

trop rigides ou par des esprits sectaires, la liberte civil 

pourrait y sombrer. Le seu/ contre-poid possible est ici 

Popinion publique, le couran: general des idees qui regle le 

niveau moral d'un peuple et qui cree une sorte de tolc- 

rance necessaire. On dit quwun peuple a toujours le gou- 

vernement qu'il merite; on peut dire de meme quiil a tou- 

jours une jurisprudence appropriâe ă son degre de mo: 

ralite»> 2). 

Cu chipul acesta Planiol şi Saleilles dau carze blanche 
opiniei publice de a stabili criteriul moralităţei şi de a crea 

normele de apreciare a faptelor omeneşti. Această prero- 

gativă excepţională o avea până în prezent numai puterea 

legiuitoare, de acum înainte însă este deferită unui factor 

strein, zei futeri oculte şi incoherente, numită opinia pu- 

bhcă, care este rădicată astfe! la rangul de legiuitor. 

Socotim că o asemenea procedare este nu numai 

inadmisibilă, dar chiar şi periculoasă. 

Să dovedim afirmarea noastră. 

Deputatul italian Ruggero Bonghi, într'un discurs me- 
morabil, ţinut în parlamentul italian în anul 1873, zicea 

despre opinia publică între altele următoarele : «Nu ori ce 

manifestare psihică colectivă exprimă în realitate o opinie 

publică. Opinia publică, pentru a avea autoritate, trebue 

să fie adevărată, sinceră şi întemeiată fe consimlimântul 

general al infeligentelor celor mai superioare dintr'o ţară». 

1) Vezi M. Plaaniol, vol. I, pag. 119 (ediţia a doua). Cătră pă- 
rerea acestui autor a inclinat în limpul din urmă și distinsul meu 
fost profesor D. Alexandresco, într'o adnolaţie serisă de D-sa la o 
hotărire a noastră publicată în Curierul Judiciar, din 1902, No. 17.
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La aceste cuvinte avocatul G. A, Pugliesse adaogă: «și 
totdeauna să alcătuiască o stare sufletească constantă 1), 

lată cuvinte de aur, exclamă Scipio Sighele, unul din 
cei mai adânci cercetători ai problemelor de psihologie co- 
lectivă, făcând aluziune la părerile lui Pugliesse şi Bonghi, 
dar care în acelaş timp rămân cuvinte deşarte ! 

Unde se poate găsi acel judecător infailibil care să 
fie în stare să distingă din vertiginoasa manifestare a spi- 
ritului colectiv care e partea adevărată, temeinică şi sănă- 
toasă. şi care e partea falşă, şubredă, rezultatul unei stări 
de lucruri patologice, sau al sugestiunei impuse prin per- 
fidia câtorva ziarişti şi politiciani interesaţi, pe cari presa 
şi mulțimea credulă şi naivă îi urmează cu entuziasm ? 
Cine va avea dreptul să stabilească în fiecare caz dat că 
un curent oarecare de idei, emanat de la colectivitatea so- 
cială, merită sau nu denumirea de opinie publică ? Prin ce 
mijloace statistice va putea cineva afirma într'un mod ab- 
solut că majoritatea gândeşte în cutare mod mai mult de 
cât în altul, că are cutare «conştiinţă juridică»? 

Prin ce criteriu sociologic se poate distinge cu exac:- 
titate inteligenţele şi caracterele superioare dintr'o țară de 
cele mediocre sau inferioare? 2) 

Gabriel Tarde, cu obișnuita sa fineţă de analiză, ob- 
servă că opinia publică foarte rare ori oglindeşte în sine 
gândirea şi credinţa publicului luminat, a oamenilor de e- 
lită, ci mai totd'auna reprezintă opiia mulțimei, convinge- 
rea majorităţilor şi a maselor. Ştiut este că unul din ca- 
racterele esenţiale şi constante a majorităţilor este medio- 
critatea intelectuală şi morală. Colectivitatea este un teren, 

4 

  

1) Vezi G. A. Pngliesse, La publica opinione, în Rivista qi jiu 
pisprudenza, pe anul 1598, No. 9. Vezi de asemenea şi studiul nostru 
„Aliruismul ca principiu obligator în dreptul pozitiv“, publicat în Cu 
vierul Judiciar, 1903, No. 74. 

2) Vezi Scipio Sigshele, Ta foule criminelle (essai de psicholo- 
gie colective), Paris, 19U1. pag. 212 (ediţia a doua),
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în care calităţile rele, instinctele josnice ale indivizilor se 
desvoltă cu mare uşurinţă, pe când calităţile bune se ani- 
hilează şi dispar. De aceea e cert că morala colectivă este 
cu mult inferioară moralei individuale, pentru că numai a- 
ceasta din urmă, spre deosebire de cea dintăi, poate fi in- 
temeiată pe raţiunea sănătoasă ŞI pe adevărate idealuri 
altruiste şi umanitare, 

Acest fenomen de inferioritate şi pejoraţiune a mo- 
ralei sau mai bine zis a moravurilor colective  (colectivi- 
tatea nu poate avea de cât moravuri, iar nu morală pro- 
priu zisă), se explică prin aceea că în colectivitate păturile 
bure şi superioare ale caracterului omenesc, acele pe cari 
civilizaţia şi educaţia a reuşit să le formeze în câti-va in- 
divizi privilegiați, sunt înăduşite de păturile inferioare, 
transmise prin atavism de la generaţiile trecute, şi cari 
alcătuesc patrimoniul comun al tuturora. Aceste din urmă 
pături apar uşor la suprafată, capătă înriurire precumpă- 
nitoare, determinind direcţiunea tuturor manifestărilor psi- 
hice colective, cari au puterea nemeritată de a forma opi- 
nia publică!) 

Acest fenomen pe care G. Sergi îl numeşte sfrafifi- 
cafiunea caracterului, alcăteşte adevărata cauză pentru 
care psihologia colectivă prea rare ori este condusă de 
logică, de bun simţ şi de echitate 2). Păturile nuoi ale ca- 
racterului omenesc totdeauna sunt eclipsate de păturile 
vechi, atavistice, pentru că tot ce e de formaţiune recentă 
in organism dispare, se disolvă inainte de ceea ce are ori- 
gine mai veche. Funcţiunile organice “apărute în urmă; 
zice Ribot, sunt cele dintăi care încep a degenera ?). 

  

1) Vezi Gabriel Tarde, Les crimes des foules. Lyon, 1892, pag, 19 şi Foules et secles au point de vue criminel, în Revue de Deux 
Mondes, 1893, vol. 6. 

2) G. Sergi, La stratificazione del caraltere e la delinquenza; Messina, 1898. 
3) Th. Ribot, Les maladies de la coloute, Paris, pag. 161 (edi- ţia a 15-a).
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In ori ce manifestare colectivă personalităţile distinse 
dispar, se confundă în personalitatea unică Şi imensă a 
mulţimei, stabilindu-se între ele -un; fel de -diapason moral 
Şi intelectual comun 1). 

Colectivitatea, fie ea organisată sau neorganisată, fie 
ea juriu, comisiune, adunare sau mulţime, nu se poate ră- 
dica la înălțimea intelectuală a individului isolat, de aceea 
ea dă un produs moral şi intelectual mai prost de cât a- 
cela pe care ar da fie care individ luat în parte; şi a- 
ceasta din cauză că talentul, geniul, inteligenţa nu se co. 
munică, după cum se comunică de pildă sentimentele şi 
emoţiile. 

Acelaş lucru se observă şi în opinia publică, care 
este tot o manifestare a spiritului colectiv. Părerile lumi- 
nate, raţionale şi drepte remîn mai totdeauna pe al doilea 
plan. apărînd la iveală şi triumfind părerea generală a 
mulţimei, aprecierile maselor cari determină curentele 0- 
piniei publice şi cari pot fi uşor influențate de ziaristică, 
sau de cutare sau cutare persoană interesată. «De /ar- 
gen, beaucoup d'argent, toujours de Largent, zice Sighele, 
et Von cre Vopimon publique que bon veut?), 

Dacă, aceasta este caracterul intim al opiniei publice, 
atunci putem oare admite sistemul preconisat de Saleilles 
şi Planiol, care obligă pe judecător ca în aprecierile sale 
să se conducă după curentul acestei opinii ? 

î) G. Tarde, Le public et la foule, în Revue de Paris, nume- rile din 15 lulie şi 1 August 1895, 
In manifestările psichice ale mulţimei-avem a face zice Enrico Ferri, cu fenomenul numit fermentația, psichologică : germenii tuturor pasiunilor se rădică din adâucimele sufletului Îa suprafaţă, şi precum din reacțiunile chimice între mai multe substanțe, se obţin substante nuoi şi diferite, tot aşa din reacția psithologica între mai nulte sen- timente diferite, nasc emoțiuni nuoi şi teribile, necunoscute până a- tunei sufletului omenesc. Opinia lui Ferri e. citată după S. Sighele, 0p. cit. pag. 78. 
2) S. Sighele, op. cit, pag. 244; Vezi si G. Le Bon, Psycho= logie des Foules, pag. 27. Vezi şi excelentul studiu „La Psychologie des manifestations parisiennes" a lui Paul Poltier, publicat în Revue des Revues 1899, No. din 15 luniu. 
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Din punctul de vedere al politicei dreptului, cutare sau 
cutare curent al opiniei publice poate alcătui un fenomen 
fericit, sau, din contra, nenorocit. Dacă legiuitorul ar căuta 
să urmărească orbeşte curentele schimbătoare ale opiniei 
publice, atunci ar trebui să renunţe definitiv la rolul seu 
măreț de organisator şi -conducător al relaţiilor sociale. 
Dacă, dinsul ar conferi magistratului dreptul nețărmurit de 
a se orienta după vederile opiniei publice, atunci ar risca 
să vadă, în cutare sau cutare caz, pe magistrat făcîndu-se 
campienul tocmai al acelor vederi, pe cari legiuitorul le-ar găsi 
că sunt nenorocite şi anti sociale. 

Dacă opinia publică, ca atare, nu conţine în sine în- 
săşi sancţiunea veracităţei, şi temeiniciei sale proprii, nu 
conţine garanţia că corespunde problemelor supreme ale 
dreptului; dacă ea poatr a!cătui o manifestare cînd feri- 
cită, cind nenorocită, atunci evident că criteriul trebue să-l 
căutăm în altă parte. 

Şi am văzut că Stammler găseşte acest criteriu in 
noțiunea c7dealului social». Dacă este de absolută nevoe 
fixarea unui principiu. conducător pentru întreaga politică 
a dreptului şi pentru metoadele de tălmăcire judecătoreşti 
zice. el, apoi un asemenea principiu îl putem găsi numai 
în idealul social. Dindu-ne bine sama de acest ideal şi lă- 
murindu-ne ce aproape cerințele lui, vom căpăta acea bază 
sigură și neaparată atit pentru apreciarea problemelor ge- 
nerale ale dreptului, cit şi pentru resolvarea diferitelor 
speţe de fapt ce se pot ivi. —bază fără care atit doctrina 
cit şi jurisprudența vor rătăci pe dibuite şi în întunerec. Şi 
am văzut mai sus că întreaga argumentare teoretică a lui 
Stammler se invirteşte in jurul formulărei idealului social, 
şi a concluziilor logice ce se pot deduce din el. 

Nu întră în cadrul studiului nostru de a urmări mai 
departe pe Stammler în deducţiile sale teoretice. Din cele 
expuse în capitolul precedent, am putut vedea că dinsul
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se apropie mai mult de Geny, de cit de Saleilles. Deose- 
birea între ei constă mai mult în acea că, în locul «naturei 
lucrurilor», Stammler ne dă noţiunea idealului social. Dar 
oare prin această schimbare de decor problema noastră 
face un pas mai departe? 

Nu împărtăşim concepţia realistă naivă, după care 
noțiunea «idealului social», ca şi ori ce alte noţiuni gene- 
rale de acest gen, ar fi o pură născocire hibridă a ima- 
ginaţiei noastre. Nu ne vom face ecoul acelor observaţi- 
uni ironice, pe cari atit de des le auzim, cind e vorba de 
asemenea noţiuni şi formule generale. Din contra, suntem 
gata să recunoaştem, impreună cu Stammler şi cu alţi 
partizani a aşa numitei «școala nouă a dreptului natural», 
că cerinţele şi aspiraţiunile ideale ale omenirei au o mare 
importanță  etico-socială şi joacă un rol precumpănitor în 
desvoltarea şi funcţionarea dreptului. 

Fondul chestiunei însă residă nu aci, ci în prob'ema 
de a se şti: putem oare încredința elucidarea şi realisa- 
rea idealului social unei persoane singuratice, cum de pildă 
este judecătorul ? 

Ori cit ne-am trudi să precisăm Şi să definim quin- 
tesenţa idealului social, nime nu va tăgădui totuși credem 
că el va răminea totdeauna o problemă din cele mai dis- 
cutabile. Insăşi formula dată de Stammler <Gemeinschaft 
der frei wollenden Menschen», credem că nu desleagă de- 
finitiv problema. Se vor găsi alţii, cari să i o conteste, pre- 
cum şi el a contestat formulele propuse de predecssorii săi, 

Dar chear dacă am primi ca adevarată cutare sau 
cutare formulă a idealului social, de aci pină la resolvirea 
chestiunilor practice ale vieţei reale este o departare incă 
mare. Ca să deducem din ea soluţiunea practică a cutărei 
sau cutărei spețe de fapt, avem nevoe, precum declară 
insăşi Stammler, de o operaţie grea intelectuală, de un 
şir intreg de argumentări şi deducţiuni logice. Dacă în a- 
ceastă înlănțuire nesfirşită de argumentări şi deducţiuni,
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popoare întregi, şcoli intregi de teoreticiani s'au impede- 
cat şi s'au abătut din calea cea adevărată, apoi cu atit mai 
uşor se va rătăci un biet judecător. 

Insăşi Stammler recunoaşte aceasta, dar opinează că 
pericolul în mare parte poate fi micşurat prin priceperea 
luminată şi cumpănită a ştiinţei dreptului. 

Admiterm şi aceasta ; de cit aci apare iarăşi înaintea 
noastră aceiaşi. problemă fatală, de care s'a sfărmat teo. 
ria înrudită a lui Geny. . 

Presupunem că judecătorul, avind noţiunea cea mai 
dreaptă şi mai luminată despre idealul social, izbuteşte să 
deducă din ea, după toate pravilele logicei sănătoase, so- 
luţiunea practică a unei anumite speţe de fapt. Ce se va 
întimpla însă în cazul cînd hotărîrea lui ar fi în complectă 
contrazicere cu vederile generale și dominante, de şi ero- 
nate, ale contimporanilor săi? 

Cum ar resolvi Stammler această chestiune, nu ştim; 
evident însă că aci nu pot avea loc de cît următoarele 
două soluţii : | 

Sau să preferim acea ce ne ordoană idealul social 
şi atunci, ignorînd vederile dominante ale eolectivităței, 
<Per fas et nefas să aplicăm idealul nostru despre echitate», 

Sau să ne plecăm cu smerenie înaintea «părerilor 
dominante în societate», renunțind cu chipul acesta la pre- 
ferința idealului social. 

lată dilema din care în adevăr nu putem eşi! Dacă 
ne hotărim pentru prima alternativă, atunci, evident, inau- 
gurăm <anarhia judecătorească».— Dacă alegem a doua, ne 
întoarcem iarăşi la doctrina lipsită de fundament a lui 
Saleilles, de oare-ce, precum foarte bine observă Stammler, 
simpla «conştiinţă juridică colectivă», fără o sancţiune su- 
premă din partea cutărei sau cutărei consideraţiuni de po- 
litică socială, n'are nici o importanță obligatorie, nici o: 
putere imperativă.
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Dacă vom căuta să resumăm cele expuse mai sus 
şi să ne întrebăm dacă chestiunea lărgirei aprecierei ju- 
decătoreşti a făcut vre un pas înainte, am ajunge la ur- 
mătoarea concluzie : toate încercările de a găsi o bază te- 
oretică sănătoasă pentru rolul legiferator al magistratului 
au căzut în baltă, sau nimicit reciproc. Problema găsirei 
“criteriului obiectiv pentru o interpretare mai largă, rămîne, 
şi în urma acestor încercări, tot în fasa ei primitivă ne- 
ştiinţifică, 

IV 

Părerea jurisconsnltului Ehrlich asupra lărgirei dreptului de apre- ciare al judecătorului. — Reducerea problemei la o simplă chestiune de organizare judecătorească sau mai bine zis de selecţionare a ma- gistraților.——Metoadele de interpretare şi pericolul invaziei în drept a subiectivisinului judecătorese. 

Pină aci noi am trecut sub tăcere o altă încercare de 
acelaş gen foarte caracteristică, apărută de curind în do- 
meniul ştiinţei dreptului. 

E vorba de doctrina recentă a învățatului profesor 
austriac Erich, expusă în memoriul seu presentat soeie- 
tăţei Juriştilor din Viena în luna Mart 1903. Ideile origi- 
nale expuse în acest memoriu, apărut în publicitate sub 
titlul «Freie Rechisfindung und freie Rechisivissenschaft», 
(1903), presintă o mare importanță pentru chestiunea ce ne 
preocupă, şi de aceia ne vom opri asupra lor. 

Cerinţa atit de obişnuită la noi ca ori ce hotărire ju- 
decătorească să fie întemeiată neaparat pe anumite arti-
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cole din legiuirea positivă, o întălnim, zice Ehrlich, numai 
la popoarele, cari au recepționat dreptul roman astfel cum 
s'a cristalisat el in epoca clasică. Această cerinţă era stră- 
ină altor popoare, precum de pildă Englejilor, Germanilor 
vechi şi chiar Romanilor din perioada anterioară. 

La aceste popoare rolul judecătorului consta în a da 
hotărîrea sa dreaptă, echitabilă şi corespunzătoare condi- 
ţiunilor speţei date. Evident că judecătorul in asemenea 
caz era legat prin lege, obiceiuri, tradiţii şi prin Jurispru- 
denţele precedente, dar toate aceste erau socotite nu ca 
o bază indispensabilă a sentinţei sale, ci numai că limita 
dincolo de care nu putea depăşi libera sa apreciare!). 

Recepţiunea dreptului roman însă întroduce în acti- 
vitatea judecătorului o adincă prelacere şi numai din acest 
moment apare cerința arătată mai sus, 

Această cerinţă este absolut neîntemeiată. Ori ce sis- 
tem de drept positiv, ori ce legiuire apare inevitabil ca 
ceva incomplect, plin de lacune, şi în acelaş timp, putem 
zice ca ceva invechit şi înapoiat chiar din momentul apa: 
riţiunei ei. Pe de altă parte, magistraţii sunt oameni, suat 
copiii poporului şi ai timpului lor; ei neaparat vor aplica 
dreptul în spiritul timpului şi al poporului, ear nu în spi- 
ritul <intenţiunilor legiuitorului» sau în spiritul veacu- 
rilor trecute. Şi in contra acestui fenomen ori ce putere 
din lume devine neputincioasă 2). 

Pină aci Ehrlich păşeşte pe acelaş drum comun celor- 
alţi teoreticiani. Dar iată se apropie respintia de unde a- 
cest savant apucă altă direcţie. | 

Dacă sub raportul teoretic, se întreabă Ehrlich, esta 
legitim şi necesar rolul liber de legiuitor al judecătorului, 
apoi unde avem noi garanţia că acest rol creator al drep- 

  

1). Vezi Ehrlich, Freie Rechisfiudung und fieie Rechiswvissen- 
schaft. 1903, pag, î şi urmat. 

2). Vezi Ehrlich, oper, cit., pag. îî.
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tului (Rechtsfindung) nu se va transforma în manifestarea 
liberă a bunului plac şi a voinţei sale arbitrare, nu va de- 
genera în <anarhie judecătorească» sau în «tiranie judecă- 
torească»? 

Respunsul lui Ehrlich e scurt Şi lămurit: pu sunt şi 
nici pol fi alte garanții de dreptate şi 2nBarțialitate, ale 
cît însăşi persoana judecătorului, 

Va să zică Ehrlich ne spune curat că,. când e vorba 
de a se conferi judecătorului rolul de legiuitor, în zadar 
umblăm după criterii de drept obiecţive, căci: în cele din 
urmă totul va depinde aci de cinstea şi corectitudinea celui 
ce exercită un asemenea rol, 

Mi se pare că Ehrlich are perfectă dreptate. 
Numai graţie împrejurărei stranii, zice autorul, că în 

materie de jurisdicție, centrul de gravitate a fost cu meş- 
teşugire strămutat exclusiv în legislație, a putut pe multă 
vreme să se intunece pentru noi ideea simplă că misiunea 
sfintă de împărţitor al dreptăţei, alcătueşte un adevărat 
sacerdoţiu, şi reclamă din partea judecătorului o aşa pu- 
tere intelectuală şi moralz, care să depășască cu mult ni: 
velul obişnuit. Numai cu chipul acesta am putut să uităm 
că nu ori şi cine poate indeplini funcțiunea de judecător ; 
că pentru a avea întrarea deschisă în magistratură nu este 
destul numai să fi trecut examenele la facultate şi să fi 
manifestat în practică aptitudinea de a pricepe paragrafele 
codului. Dar şi erorile au logica lor. Articolele codului însă, 
ca custozi ai justiţiei şi ai imparţialităţei judecătorilor, cer 
la rîndul lor alţi custozi, cari să vegheze ca cei dintăi să 
nu doarmă. De aci ordinea ierarhică a instanțelor şi prin- 
cipiul nenorocit al colegialităței, cari distrug cu desăvirşire 
orice spirit de initialtvă, orice individualitate 1). 

Justiţia a avut totdeauna caracter personal, şi în toate 
DI III 

1) Vezi Ehrlich, oper. cif, pag. 24—22, 2,
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timpurile asupra ei au influenţat curentele sociale, politice 

şi culturale ale actualităței. Chestiunea principală este insă 

ca un asemenea fapt să nu-l considerăm drept un r&u 

inevitabil, ci din contra, să-l salutăm cu bucurie, şi să în- 

trebuinţăm toate sforţătile noastre în sensul ca persoana, 

căreia se încredinţază rolul de împărțitor al dreptăţei, să 
fie demnă de acest rol. Aşa dar problema lărgirei apre- 

cizrei judecătoreşti nu este o problemă de drept material, 

ci se resumă pur şi Simplu la chestiunea selecționărei Ju- 

decătorilor, cu alle cuvinte la o chestiune de organizare Ju- 
decăforească, organizare care să asigure accesul în magis- 

ratură numai a personalităților puternice), 

O dată chestiunea pusă astfel, evident că judecătorul 

nu mai are nevoe de multe regule de interpretare; el 

poate fi emancipat de sub litera moartă a legei; i se poate 

conferi rolul de legiuitor. 

De aceea Ehrlich aprobă în totul proectul de cod ci- 
vil elveţian, al cărui prim articol statuează astfel: «dacă 

judecătorul nu găseşte soluţiunea în lege sau în obiceiuri, 

€] trebue să hotărască conform ştiinţei şi tradiţiei (nach 
dewăhrter Lehre und Ueberlieferung); dacă însă nici aci nu 

“găseşte vre-o indicaţiune, e/ /rebue să proceadă astfel, ca 

şi cum ar proceda dacă el însăşi ar fi legiunilor» ?). 

„Din contra, dacă ceva are nevoe de un mai mare 

control, de o sistematizare mai riguroasă, apoi aceasta este 

modul dez administrare şi de apreciare a probelor. Inlătu- 

rând teoria dovezilor formale, cădem în extremitatea opusă, 

ajungem în această privinţă la complectă anarhie («so ents- 

tand die volisrăndige Beweisanarchie»). Noi vedem un mare 

1) „Die freie Rechisfindung ist daher eine Frage des materiellen 
Rechtes, sondern dev Ausmwahl der zum Richteramte berufenen Per: 
sonen also in lotzier Linie die Trage einer Gerichtsorganisalion. die 
storhke Personlichheiten zur Geltung hommen lăsst*. Vezi Ehlich, 
0per. cit., pag. 30 și urm, 

9) Vezi Ehrlieh, oper. cit., pag. 25,
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pericol în lărgirea interpretărei judecătoreşti, în emancipa- 

rea magistratului de sub litera legei, şi nu ţinem de loc 

socoteală de faptul că cea mai neghioabă apreciare a cur 

tărei sau cutărei depunere de martor nu alcătueşte un mo- 

tiv de revizuire. 

Organizarea întrun mod mai raţional şi mai deslu. 

şit a sistemului de administrare şi de apreciare a probelor, 

zice Ehrlich, alcătueşte una din problemele cele mai esen- 

ţiale ale ştiinţei şi ale legislaţiunei !). 

lată, în rezumat teoria acestui savant profesor, teorie 

foarte curioasă, atăt din punctul de vedere al originalităței 

cît şi al categoricităţei sale. 

Nimenea nu se va îndoi credem că această teorie va 
întimpina cel mai energic şi mai hotărit protest din partea 
susținătorilor metoadelor libere de interpretare. În adevăr, 
am văzut mai sus, că motivul principal, care a determinat 
pe aceştia să se încerce a statornici un criteriu general şi 
obiectiv de interpretare, a fost conştiinţa necesităţei inexo- 
rabile de a se feri jurisdicţia civilă de subiectivismul jude- 
cătoresc, adecă tocmai de înriurirea fersonală a cutărui 
sau cutărui individ. La incercările îndreptate în această di. 
recţiune, ni se respunde de o dată: nu sunt şi nici nu pot 
fi alte garanţii de inflorire şi prosperitate a justiţiei, de cit 
însăşi persoana celor ce alcătuesc magistratura. Problema 
metoadelor de generalizare nu este o problemă de drept 
material, ci pur şi simplu o chestiune de organizare jude: 
cătorească ; această organizare trebue să asigure întrarea 
în magistratură a personalităților puternice şi toată atenţiu- 
nea noastră frebue să fie îndreplată în special la selecțio- 
narea vrednică a acestor personalități. 

Aceste idei sunt atit de tranşante și atit de diame- 
tral opuse tendinţelor de obiectivizare a doctrinei actuale 

1) Vezi Ehrlich, pag. 39—40.
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şi silinţelor învăţaţilor de a statornici criterii obiective de 
interpretare, în cît s'ar crede că Ehrlich cu greu va găsi 
partizani chiar în lagărul acelora printre cari el să enumeră. 

Dar să fie oare adevărat că Ehrlich în fond s'a de- 
părtat atit de mult de ceilalți partizani ai «rolului de le- 
giuitor al magistratului», precum star părea aceasta la pri- 
ma vedere ? Dacă analizăm lucrurile mai adinc, nu se in- 
vederează oare indată că deosebirea intre ei constă numai 
în faptul că Ehrlich declară pe faţă şi cu hotărire, acea ce 
forţamente se pune de sina în evidenţă şi se afirmă prin 
rezultatele practice ale teoriilor celorlalţi savanţi? Indrăz- 
neala lui Ehrlich nu este oare îndrăzneala omului sincer, 
care are curajul să spună daadreptul şi fără incunjur, cea ce 
alții, inconştient bine înțeles, evită s'o mărturisească pe față? 

Analizind mai sus teoriile lui Geny, Lambert, Sale- 
illes şi Stammler, am văzut că fie-care din aceşti savarţi 
işi aruncă reciproc învinuirea că principiul suprem de in- 
terpretare propus de dinşii este din cale afară ne clar Şi 
ne precis. Astfel de pildă caracterisează Saleilles «natura 
lucrurilor» a lui Geny, tot astfel caracterisează Stammler 
«conştiinţa juridică colectivă» a lui Saleilles. De sigur că 
aceeaşi sentinţă il aşteaptă şi pe idealul social» al lui 
Stammler. In fond ce să insemne oare asemenea invinuiri 
de cit că toate aceste «principii supreme» deschid o poartă 
prea largă pentru subiectivismul sau mai bine zis arbi- 
trarul judiciar ? | 

Toţi cei ce preconisează «metoadele generale de in- 
terpretare», ori care ar fi «criteriul lor obiectiv», însuţese 
neaparat aceste retoade de următorul post scriplum : «evi- 
dent, această metoadă de generalisare pune in spatele ju- 
decătorului o problemă foarte grea şi complicată, pentru 
resolvirea căreia dinsul are nevoe să poseadă o vastă 
erudiție, mult tact şi abilitate etc,. etc.; să nădăjduim însă 

„că judecătorul va fi la înălțimea misiunei sale»,
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Manifestarea acestei «confiențe» în persoana judecă- 
torului a devenit un fel de foc comun, un fel de expresi. 
une stereotipă, pe care o întălnim în toate manualele şi 
comentariile noului cod german 1). Oare .nu aceeaşi incre- 
dere arată şi Dl. Titulescu, cind ne spune că judecătorul 
«care va fi un bun teoretician, nici odată nu va sacrifica in- 
teresele semenilor sei unei construcţiuni mintale abstracte,..>? 

Ce oare să fi determinat mai mult necesitatea m.a- 
nifestărei, «încrederei în judecători», dacă nu conştiinţa slă- 
biciune, şi insuficienţei «principiilor conducătoare supreme», 
cari să pun la îndămîna judecătorului pentru indelpinirea 
rolului s&u de legiuitor, — dacă nu conștiința că în cele din 
urmă aplicarea ştiinţifică şi echitabilă a acestor principii 
depinde exclusiv numai de tactul, de fineţa, de aptitudi- nile şi sagacitatea magistratului, adecă de anumite însuşiri 
înerenle persoanei lui ? | 

Apreciarea liberă, pe care metoadele de generalizare 
i-o acordă lui, este atit de nețărmurită, în cît cu drept 
cuvînt poate fi intrebuinţată atit în bine, cit şi în reu. 

Intrebuinţarea în bine sau în r&u depinde nu de vre 
0 causă juridică obiectivă, externă, ci de însăşi însuşirele 
personale ale judecătorului. | 

Şi oare Ebrlich nu ne afirmă acelaş lucru ? 
Este foarte caracteristică în această privință urmă- 

toarea declaraţie făcută de Lambert în ultima sa lucrare, 
consacrată apărărei nouei sale metoade de interpretare. 

Lambert, apărînd metoada nouă de invinuirea ce i se 
aduce că ar favoriza arbitrarul judecătoresc şi 2firmind că 
metoada tradiţională nu exclude posibilitatea unui asemenea 
arbitrar, conchide următoarele : «C'est n'est point en im- 

  

1) A se vedea în priviaţa  „încrederei“ acordate juadecăto- rului de doctrina germană nuuă, studiul nostru „Alfruismul ca prin- cipiu odligator în dreptul pozitiv“ apărut în „Curierul judiciar“ No, 73 din 193, precum şi eomentatorii germani citiți acolo.
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posant aux juges Pemploi d'instruments de divination (me- 

toada tradiţională) au lieu de procedâs de recherche scien- 

tifique, que. nous reussirons ă combattre les risques d'ar- 

bitraire judiciaire ; c'est en multipliant les precautions ten- 

dant ă assurer le bon recrutement dela magistrature et ây 

developper la culture et le sentiment de laresponsabilite pro- 

fessionelle»!). 

Precum vedem Lambert, în concluziile sale, se apro- 

pie în totul de Ehrlich. Deosebirea intre ei ar consta numai 

în acea că, pe cind acest din urmă consideră ordinea ierar- 

hică a instanțelor ca un fonomen <nenorocit>, Lambert 

din contra o socoate ca ceva necesar şi folositor. 

Examenul comparat al teoriilor lui Geny, Lambert 

Saleilles şi Stammler ne a întărit în convingerea că toate 

încercările de a se găsi criterii obiective pentru o inter- 

pretare liberă, chiar dacă am admite posibilitatea unei obi- 

ectivizări reale a acestor criterii, conduc în cele din urmă 

pur şi simplu la legitimarea «anarhiei şi tiraniei judecă- 

toreşti». 

Mărturisirea francă din partea unui representant al 

şcoalei nuoi, ca Ehrlich, că este absolut cu neputinţă de a 

găsi criterii obiective pentru o interpretare în afară de li- 

mitile legii, desăvirşeşte fiascul experimentelor de mai sus 

şi hotărăşte în acelaşi timp imposibilitatea juridică a pro- 
blemei. 

Dope 

__1) Vezi studiul lui Lambert publicat în Revue gendrale da 
droit de lu legislation ct de Lu jurisprudence, 1904, vol. V, pug. 461.
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Metoada tradiţională de interpretare ; bazele ei istorice.—0Ori- 
ginea cerintei de a se întemea ori ce holărire judecătorească neaparat 
pe voinţa legiuitorului.— Părerea lui Lambert în această privită. 

După ce am analisat bazele teoretize ale metoadei 

nuoi de interpretare a dreptului civil, recomandate cu atita 

căldură şi entusiasm de şcoala rouă franceză şi germană, 

e timpul credem să ne oprim şi la metoada tradiţională şi 

să vedem de nu cumva bazele ei sunt toi atit de slabe 

ca şi a celei dintii. | 

In adevăr, de unde oare să fi răsări! această me- 

toadă tradiţională ? Cari sunt bazele ei teoretice şi isto- 

rice ? Cum a putut oare să apară cerința aceasta ca ju- 

decătorul să-şi întemeeze neaparat hotăririle sale pe <in- 

tențiunea legiuitorului »? 

Am văzut mai sus cum Ehrlich răspunde la ultima 

chestiune. Cerinţa aceasta, zice el, nu este nici de cum un 

fenomen general şi indispensabil ori cărei intocmiri legisla- 

tive, ori cărei ordine de drept. Ea nu exista la Engleji, la 

Germanii vechi şi chiar la Romanii vechi. Datoria jude- 

cătorului la aceste popoare era de a găsi soluţiunea dreaptă 

corespunzătoare condiţiunilor speţei de fapt date. Legea, 
obiceiurile şi practica judecătorească aveau la ei impor- 
tanța unei simple limite, dincolo de care nu putea depăşi 
apreciarea judecătorului. Cerinţa ca la fie-care hotărire să 
se consulte neaparat voinţa legiuitorului este datorată șe- 
cepțiunei dreptului roman. | 

la acelaş sens, dar ceva mai detailat, ne răspunde 

şi Lambert!). 

  

1) Vezi Revue generale du droit, 4904, vol. II, It,
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“In anticitatea îndepărtată şi în epoca de adincă ieno- 
vaniă a popoarelor, zice el, împărțirea dreptăţei era opera 
magilor şi a preoţilor, aceşti trimişi ai lui D-zeu pe pă- 
mînt, Cînd ei apăreau în rolul lor de conducători şi jude- 
cători, evident că trebueau să recurgă la autoritatea divină, 
pentru a-și sprijini părererile şi hotăririle lor, pe cari le 
dădeau drept tălmăcirea voinţei lui D-zev, căci numai prin 
aceaeta ele capatau tărie, inspirau supunere și respect. 

Un atare caracter avea şi celebra «nferpretatio juris» 
a vechilor pontifici romani, care în urmă a fost transfor- 
mată cu multă măestrie într'o sistemă întreagă de regule 
juridice. 

Mai tîrziu Zeii au încetat de a se mai interesa de a- 
facerile curente ale oamenilor, iar dreptul a început a se 
deosebi şi izola de religie. In acelaş timp şi pontificii peră 
monopolui tălmăcirei dreptului, şi în locul lor apar jurişti 
civili. Noţiunea veche despre «7nlerpretatio juris» S'a trans- 
mis însă prin tradiţie şi la aceşti din urmă. Juriştii din 
epoca clasică, datorindu-şi poziţiunea lor socială tocmai 
faptului că erau succesorii pontificilor, evident că n'au pu- 
tut s'o rupă de o dată cu tradiţia predecesorilor lor. Ei 
au pastrat cu sfințenie procedeurile şi mijloacele utilisate 
de preoţi, ca experţi ai voinţei divine. După exemplul a- 
cestora, ei au continuat să se dea drept simpli tălmăcitori 
ai unei voințe superioare, care se află mai pre sus şi in- 
dependent de dînşii. Dar de oare-ce Zeii nu mai vorbeau 
nimic juriştilor, în locul lor au fost puse vechile obiceiuri 
romane, credinţele populare, transformate apoi în codice 
legislativ (legea celor XII table 3), 

  

  

1) Vezi studiul lui Lambert „Lu question de Pautenticite de XII tables“ apărut în „Aouvelle revue historique de droit“. din 1902, vol. 1I. După părerea sa cele XII table n'au fost de loc nişte legi în sensul praprin al cuvîntului, ci alcătuiau o simplă colecțiune de a. biceiuri juridice. Această ipoteză a lui Lambert este fundamental răsturnată de cătră savantul Girard ; vezi studiul acestuia publicat în aceiaşi Noutelle revue historique de droit, 1902, pag. 380.
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CE." “scapă 

Jurisconsulţii moderni au păşit pe urmele educatoă lor romani. Ei au pastrat procedeul lasat lor moştenire, de oare ce le asigura un îndoit avantaj: le înălța pe de o parte prestigiul ştiinţei lor în ochii mulţimei, iar pe de altă parte le economisea mult munca, Ei proclamă sus și tare că sunt nişte simpli tălmăcitori, că dinşii explică şi des- voltă numai o idee străină, şi că deci nu pot fi bănuiţi că inventează ceva de la dinşii. 
A cui idee însă o tălmăcesc? Repedea desvoltare a legislaţiei le-a procurat la îndămină un substrat avantajos, care a putut fi pus în locul Zeilor dispăruţi.  Juriştii mo- derni s'au dat drept interpretatori ai vorufei lege:, întocmai precum oare-cind predecesorii lor romani să dădeau drept tălmăcitori ai poroncilor dumnezeeşti. 
Inriurirea legislaţiei s'a întins tot mai adînc asupra vieţei de toate zilele, aşa că ori ce problemă, ori ce con. flict de drept trebuia să-şi găsească deslegarea în ea. Cind e vorba de rezolvirea acestor probleme, jurisconsultul evi- dent că, fără a denatura adevărul, poate să, spună despre sine că este un interpret al voinţei legei ; dar dinsul in- voluntar își amăgeşte clientul, cînd pretinde că /o/deauna s& menţine în limitele acestui rol, 

Lambert, distingind mai departe două feluri de in- terpretări,—nferpretation Bar des principes, şi znterpretation Par les precedenis, ne spune că primul gen (care nu este altă ceva de cit metoada tradiţională de interpretare) a prins rădăcini acclo, unde spiritul juridic s'a desvoltat sub influența şi tutela dreptului roman. 
Pentru juriştii din veacurile de mijloc Corus furis ctvilis era un fel de «carte a înțelepciunei», care la ei avea aceiaşi importanţă, pe care o aveau zei pentru pontificii romani, Ori ce problemă trebuea să-şi găsească, deslegarea în această, carte; şi în adevăr, în mânile legiştilor, Cor- Pus Juris coilis îndeplinea acelaş rol, pe care, pentru un 
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abil scamator, îl îndeplinea pălăria spectatorului seu naiv. 

Ei găseau în Corpus juris reglementarea detaliată a ori- 
cărei instituţiuni, -pănă şi a feudalităţei etc., despre care 

habar n'avea viaţa romană. 

Şi e de notat că toată această lucrare de restălmă- 

cire, ei o făceau cu ajutorul mult trimbiţatului de dânşii 

spirit juridic,—esprit juriaigue,—sau a principiitor juridice, 

cari şi până azi ălcătuesc baza metoadei tradiționale de 

interpretare, 

Iată părerea lui Lambert despre obirşia metoadei tra- 

diţionale de interpretare. 
Evident că Lambert, după observarea irorică a cole- 

gului său Cesar-Bru, profesor la Aix Marseille, «cunoaşte 

totul şi voeşte să ne explice totul» 1). Cu toate acestea noi 

credem că Lambert nu prea are în totul dreptate şi că 

baza istorico-filosofică a teoriei lui nu corespunde modului 

tranşant şi categoric cum e formulată. 

Teoria lui Lambert conținînd cîte-va observări drepte 

şi de mult deja cunoscute cu privire la idolatrizarea Corpului 
juris civilis de cătră legiştii medievali, consideră că rolul 

judecătorilor de tălmăcitori ai voinţei legei ar proveni din 

tendinţele lor egoiste, sau în tot cazul, din profunda lor 

ignoranță, care i-a nevoit să-şi creeze neapărat, ca şi preo- 

ţii de altă dată, un idol de închinăciune. Dacă în vechime 

astfel de idol era divinitatea, în timpurile noastre rolul a- 

ceşteia il îndeplineşte legea. Aşa dar ignoranţa şi erezia, 

iată după părerea lui Lambert, care sunt bazele istorice a 

metoadei tradiţionale. 

Nu intră în cadrele studiului de față analiza com- 

1) „Monsieur Lambert, zice Cesar-Bru, est un erudit de premier 
ordre et un historien de race. Il sait tout, et il veut nous upprendre 
tout ce quiil sait; peut-âtre, comme je le dis ailleurs, ne le fait—il 
pas toujours au bon moment“. Vezi studiul foarte important a lui 
fesa” Bru „La Melhode d'interpretation du droit civil. Lu Contine 
ct le droit compare“, publicat în Recue generale de droit, 1904, vol. 
1V, pag, 347,
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plecră a teoriilor istorice şi filosofice a lui Lambert. O a- 
semenea analisă ne-ar duce departe în domeniul istoriei şi 
teoriei dreptului, în sfera unor chestiuni foarte grele şi dis- 
cutabile, Ne mărginim deci numai la ceea ce este indis- 
pensabil pentru problema noastră. 

VI 

„Voința legiuitorului“ ca singurul eritetiu raţional de orien- tare pentru apreciarea judecătorească, — Avantajele acestui criteriu din punctul de vedere al ordinei sociale şi al legalităţei. — Metoada de interpretare liberă ca factor protivnie legei.—Raporturile strînse 
dintre legiferare şi metoada tradiţională de interprelare. 

Din punctul de vedere al studiului nostru, teoria isto- 
rică a lui Lambert are importanţă secondară. 

Pe noi puţin ne interesează problema originei drep- 
tului. Existat'au cutumele înaintea instituţiunei judecători. 
lor, sau ele au apărut în urmă din practica judecătorească; 
—fosta magistratul la inceput un simplu tălmăcitor al cu- 

„tumelor, sau, din contra, avea un rol liber in statornicirea 
dreptăței, ne este absolut indiferent. 

Intregul period al dreptului cutumar, trebue caracte- 
risat ca un period de evoluție inconștientă a dreptului. Des- 
voltarea conştientă a ideei de drept nu exista încă la acea 
epocă, | 

Dar ori cit s'ar prelungi acest period, un popor a- 
juns într'o anumită fază istorică a vieţei sale, neapărat tre- 
bue să intre pe calea lepiferărei, adecă în epoca evoluției 
conştiente şi sistematice a dreptului.
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Manifestată la inceput numai în cazuri izolate ŞI spo- 
radice, legiferarea a devenit cu timpul tot mai frecventă, 
cuprinzind în o măsură din ce în ce mai largă viața so- 
cială. Poporul, în persoana reprezentanţilor săi, cari alcă- 
tuesc puterea iegiuitoare, hotărăşte conștient ca în cutare 
cazuri sau condițiuni să se proceadă în cutare chip (cita 
jus est»). Această poruncă imperativă Şi autoritară, implică 
în sine cea mai categorică indicaţiune că pentru întreaga 
sferă de raporturi sociale prevăzute în lege, trebue, să a- 
vem ca normă de orientare numai voința legiuitorului, iar 
nici de cun cutumele, obiceiul pămîntului, tradiţia, cu atit 
mai puţin noţiunea subiectivă a judecătorului despre drep- 
tate şi echitate. Şi magistratul chemat să aplice 77 concreto 
legea, ar depăşi cu mult limitele mandatului s&u, dacă în 
locul voinţei legiuitorului ar lua ca normă de orientare 
altă ceva. 

Organizarea legislativă a vieţei publice în toate ma- 
nifestările ei a devenit actualminte problema cea mai esen- 
țială a ori cărui stat civilizat. Puterea iegiuitoare a statu- 
lui dispune în această privinţă de întreaga iniţiativă şi li- 
bertate de acţiune. Ea hotărăște scopurile sociale în ve- 
derea cărora legiferează şi statorniceşte mijloacele pe cari 
le crede mai bune pentru realisarea lor, In alegerea a- 
cestor scopuri şi mijloace să poate întîmpla ca puterea 
legiuitoare să nimerească calea cea bună ŞI dreaptă; 
poate insă cădea şi în rătăciri, poate lucra chear intenţio- 
nat în interesele numai unei singure clase sociale ; în nici 
un caz însă ea nu poate dori şi admite în această pri- 
vință directive streine, control ŞI interveniri din partea 
altora, fie aceasta din partea judecătorilor, a tradiţiei sau 
a obiceiurilor pămintului (mores majorum). Voința legiui- 
torului trebue să rămină dominantă şi singură hotăritoare, 

- Tendinţa statului de a cirmui întreaga viaţa publică 
dă naştere, într'un stadiu mai înaintat de desvoltare cul:
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turală, /ucrărilor de codificare, adecă elaborărei codicilor de legi, cari cuprind în sine totalitatea raporturilor juri- dice din cutare sau cutare sferă (civilă, comercială, penală etc.) şi le reglementează potrivit principiilor etico-sociale stabilite ca bază a codificărilor, 
Drepte sau nedrepte sunt aceste principii, bine sau reu sunt ele desfăşurate în diferitele dispoziţiuni ale codu- lui, este cu totul altă chestiune. Legiuitorul însă nici intr'en caz nu poate permite aplicarea altor principii de cit a a- celora, pe cari el însuşi le-a recunoscut ca corespunzătoare 

copurilor sale superioare. 
Astfel fiind lucrurile, evident că rolul organelor jude- cătoreşti nu poate fi altul de cit acela de simpli tălmăcitori ai legei. Şi dacă magistratul îşi recunoaşte Singur acest rol, nu trebue să vedem aci un fel de rătăcire din partea sa, ci pur şi simplu numai conştiinţa clară a raporturilor sale reale faţă de lege. 
Cu chipul acesta e«metoada tradiţională de interpre- tare» nu alcătueşte o rămăşiţă de tristă memorie a vicle- 

niei pontificilor romani, sau a legiştilor medievali, adora: tori ai «Corpului juris Civilis». Din contra ca este o con- secinţă firească, care rezultă din însăşi esența şi destinaţia legei, decurge din însăşi raţiunea ti de a fi. 
Dar poate că preterțiunea aceasta din partea legei de a cirmui în mod absolut şi exclusiv relaţiile sociale să nu fie întemeiată ? 
De şi nici unul dintre autorii citați mai sus nu ex- primă direct această idee, de şi cu toţii propun utilisarea «metoadei libere de interpretare» numai în cazurile cînd legea conţine lacune sau este nelămurită, totuşi teoriile Şi argumentările lor sunt pătrunse de la început pînă la sfir- şit de un fel de scepticism, deconsiderare şi chiar antipatie faţă de legea scrisă, 
In primul capitol al lusrărei noastre, am văzut cum
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Fr. Geny şi R. Saleilles ne recomandă necontenit să cu- 

getăm «au de lă, au de lă du code». 
D-l Titulescu, în entusiasmul s&u tineresc, merge mai 

departe şi zice : «Legea în care se credea odată că se 

resumă toată reglementarea raporturilor de drept ale unei 

societăţi, nu e azi de cît o vorbă, care "i departe de a ne 

spune cită mobilitate, cîtă diversitate, cîtă viaţă e într'un 
organizm juridic». lar în altă parte D-sa ne spune curat 

că «cristalizarea dreptului în lege, imobilizarea lui apa: 

rentă, e un non-sens ce nu justiiică de cit nevoia dea în- 

lătura arbitrarul»....! 1) 

Cit de mult sau depărtat aceşti teoreticiani de con: 

cepţia lui Bigot-Preameneau : «Le code civil... est une es- 

p&ce darche sainte, pour laquelle nous donnerons aux 

peuples voisins lexemple d'un respect religieux !» 2). 
Codul, acest «chivot sacru» de altă dată, a devenit 

acum un fel de obstacol nenorocit, de care s& împedecă 

judecătorul teoretician al D-lui Titulescu. De aceea D-sa 

recomandă: «Să ne ferim de tot ce e catalogare făcută de 

legiuitor. Rolul lui e să ne dea cele mai apropiate regule 

de conduită socială, iar nu şi a ni le oferi în tablouri ra- 

ționale.... Legile şi jurisprudența, ne avînd alt scop de cit a 

ne da materialul drepiului static, catalogările legiuitorului 

mu lrebuesc luate în samă, de unde: generalisarea omului 

de ştiință, singura metoadă de studiu a dreptului statics 3). 
In fond însă noi credem că aşa numita «generalisare a o- 

mului de ştiinţă», sub aparența unei «metoade de inter- 

pretare», deghizează în sine un sistem meşteşugit de căl: 

care subtilă şi delicată a codului, şi de înlocuire a dispo- 

sițiunilor sale prin altă ceva. 

1) Vezi „Cum trebue să înțelegem educaţia juridică,“ în Curie 
rul Judiciar,“ No, 24/1905. 

2) Vezi Discours de Bigot-Preameneau au Corps legislatif, le 
22 Aoât 1507. Locre, Legislation de lu France, vol. Î, pag. 112. 

3) Vezi Curierul Judiciar Nu 24.905.
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Dar revenind la întrebarea pusă mai sus, poate că 
în adevăr cristalisarea legislativă, sau mai bine zis legiie- 
rarea, este din punctul de vedere al politicei dreptului, o 
cale imperfectă şi defectuoasă de reglementare a raportu- 
rilor sociale? Poate că ar fi mai bine să înlocuim ecrista- 
lisarea dreptului» întreprinsă de legiuitor, prin «cristaliza- 
rea dreptului» întreprinsă direct de judecător, cum ar zice 
D-nii Titulescu şi Drăghicescu? 

Mi se pare că e destul să aşternem chestiunea astfel, 
pentru ca răspunsul să nu fie greu de găsit. Am arătat mai 
sus că evoluţia juridică a omenirei să Săvirşeşte de la 
neconştient spre conştient, de la cutume spre legislaţie 
de la legiferări isolate şi parţiale cătră codificări generale 
Şi unice. Acest proces istoric, necontestat, în fond resfringe 
în sine fendinza statornică a omemirei de a trece de la adap. 
farea socială înconştientă (instinclivă) spre înfocinirea con- 
şZientă, ordonată şi sistematică a raporturilor soctale. 

Ori cum ar fi organisată puterea legiuitoare a unei 
ţări, în tot cazul ea reprezintă punctul în care se centra- 
lisează conştiinţa şi voinţa obştească a poporului, repre- 
zintă organul chemat a”! conduce pe calea desvoltărei sale 
sociale. 

Cunoaştem multe revoluţiuni întimplate în istoria po- 
poarelor, dar nici una din ele n'a mers pănă acolo, în 
cit să tăgăduiască acest rol al puterei legiuitoare, nici una 
încă n'a scris pe stindardul ei «os legisiafia ! 1», ma cerut 
reintoarcerea la cutumele nescrise. Din contra cea ce a 
preocupat mai mult spiritele în timpul revoluțiilor, a fost 
tocmai organizarea mai bună a puterei legiuitoare, 

A renunţa la reglementarea legislativă a raporturilor 
sociale, ni se pare că ar însemna pur şi simplu să ne în- 
toarcem la epoca vieţei juridice inconştiente, 

Dacă deci nu putem părăsi calea legiferărei, evident 
că nu putem renunța nici la metoada tradiţională de in-
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terpretare, căci această metoadă este consecinţa logică a 
însăşi ideei legislaţiei. In acelaş timp nu putem primi me- 
toada liberă de interpretare, pentru că ea contrazice idea 
legislaţiei. 

In starea actuală a lucrurilor, legislaţia este mijlocul 
cel mai sigur şi mai sistematic de reglementare a relaţi- 
unilor individuale în spiritul cutăror sau cutăror scopuri 
sociale sau, e«xprimindu-ne cu cuvintele lui Stammler, în 
spiritul cutărui sau cutărui idea? socia/, Şi. cu cit să accen- 
tuează mai mult acest caracter al legislaţiei, cu atita nu 
să poate permite domnia alăturea de ea a altor factori 
elerogeni, 

Evident, legiuitorul nu poate prevedea totul, dar în 
disposiţiunile sale el pleacă totdeauna de la anumite pre- 
mise sau principii sociale. Cind este vorba de a resolvi o 
o chestiune neprevăzută în lege, judecătorul va trebui ne- 
aparat să se adreseze şi să consulte direct aceste princi- 
pii sociale, cari alcătuesc baza codificărei. In asemenea caz 
însă el va lucra în sensul economiei legei şi deci se va men» 
ţinea tot pe terenul metoadei tradiţionale de interpretare. 

| Dacă din contra el, constatînd că premisele funda- 
mentale ale legei sunt învechite şi nedrepte, va căuta să 
le iniocuiască prin altele, precum o "pretinde această me- 
toadă nouă de interpretare, întrun asemenea caz evident 
că dînsul întroduce în hotărirea sa elemente streine, ete- 
rogene, violind astfel unitatea şi armonia reglementărei 
legiuitorului. 

Această violare are ioc de o potrivă atit în cazul 
cind se va acorda judecătorului Jatitudinea să decidă sin- 
gur care anume principii să aplice («natura lucrurilor», 
idealul social»), cit şi în cazul, cind i se va recomanda 
să se conducă de «conștiința juridică colectivă». Fără în- 
doială, legiuitorul adese ori are în vedere, aceasta din 
urmă, dar numai o are in vedere, iar nu se supune ei.
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Cu cit apare mai în relief şi se impune, ca o necesi- 
tate inexorabilă, rolul golite de conducător al legiuitoru- 
lui, cu atita se invederează mai mult că legea nu trebue 
să fie o simplă formulă de resumare a părerilor domi- 
nante, poate chear a prejudiciilor dominante, ci trebue să 
reprezinte un mijloc temeinic şi eficace pentru realizarea 
idealului social!) | 

Fundamentul raţional al legislaţiei trebue să-l alcă- 
tuească nu statistica goală a părerilor vremelnice a ma- 
jorităței indivizilor ce alcătuesc comunitatea socială, ci con: 
cepți:le adinci şi bine cumpănite ale politicei dreptului. 

Cind e vorba să statornicească premisele fundamen- 
tale ale codificărei, puterea legiuitoare, zice Stamreler, este 
tot atît de puţin obligată să țină samă de vederile domi- 
nante În societate, pe cît e obligată ştiinţa să ţină samă 
de ele în chestiunea contagiunei boalelor sau a naturei 
cometelor 2). 

La prima vedere ideia lui Stammler s'ar părea para- 
doxală. In realitate însă ea este adevărată. 

In adevăr, oare legiuitorul nostru a ţinut el samă de 
părerile poporului romina, cînd a reglementat situaţiunea ju- 
ridică a copiilor naturali, cînd a interzis cercetarea pater- 
nităţei, cînd a laicizat căsătoria, naşterea şi moartea, cînd 
a instituit libertatea presei, libertatea culturilor şi a gindi- 
rei, cind a statuat obligativitatea învăţămîntului public, etc? 
Oare în toate aceste cazuri legiuitorul romîn nu s'a des: 
binat el de «conştiinţa juridică colectivă», n'a rupt'o el cu 
aşezămintele noastre vechi, cu obiceiurile pămintului, care 
pătrunsese adinc în straturile populaţiunei, făcind aceasta 
cu scop intenţionat nu numai de a impedeca afirmarea lor, 

  

1) Ta privința realului politie al leginitorului a se vedea chear 
şi Lambert, La fonction du droit civil comparee, pag. 106. 

. 2) Vezi Stammler, Die Lehre von dem vichtigen Richte, p. 15, 

5
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ci tocmai pentru a le desrădăcina, cu alte cuvinte pentru 
a educa viaţa poporului romîn în alt sens? 

Deja din aceste citeva exemple se poate vedea în deajuns cum metoadele de generalizare, chiar cînd se ra. 
zămă pe «conştiinţa juridică colectivă», pot cîte o dată 
să devină un factor protivnic legei, lucrind contrar scopu- 
rilor ei. 

Cind însă aceste metoade vor înceta să devică astfel! ? 
Ni:mai lunci, când vor avea ca funct de plecare în= 

săşi premisele sociale ale legei, adecă tocmai cînd vor ră 
minea metoade tradiționale de înterpretare, 

SD i 

VII 

Obiecţiunea că metoada tradițională de interpretare ar contri- bui la imobilitatea dreptului şi n'ar corespunde continuităței proce- sului de evoluţie socială.--Părerea Ini Lambert în această privinţi.— Mijloacele de înlăturare a ineonrenientelor meloadei tradiționale.— Necesitatea de perfeclinnare a functionărei aparatului legislativ.— Crea- rea unei instituțiuni de conlrol permanent din punctul de vedere „de lege ferenda“, 

Ni să spune că defectul principal al legei este că ea, 
ori cît de progresivă ar fi, inevitabil rămine în urmă de 
curentul vieţei, devine necomplectă, învechită, nu mai co- 
respunde cerinţilor actualităţei. 

O dată formulate disposiţiile sale, legea stă pe loc 
nemişcată, în timp ce viața de toate zilele nare repaos, e 
În continuă mişcare. Așa numita metoadă tradiţională de 
interpretare, bazată pe voinţa şi principiile legei, favori- 
sează şi mai mult încă această imobilitate a dreptului pozi-
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tiv, lărgind tot mai tare abizul dintre acesta şi cerinţi!e vieţei actuale 1), 
După trecerea oare cărui timp, legea invechită poate evident fi modificată, sau chiar înlocuită printr'o alta nouă. In asemenea caz insă evoluţia dreptului pozitiv se va o- pera nu continuu şi neîntrerupt, ci prin salturi periodice, ceea ce evident presintă un- mare inconvenient ?). 
«Metoada ds interpretare liberă», «tuterpretation par des precedents», din contra conrespunde în totul continuită- ței procesului de evoluţie socială. Aflindu-se Sub înriurirea Statornică şi imediată a vieţei de toate zilele, judecătorul mai lesa: și mai curind poate găsi mijloacele potrivite de satisfacţie a celor mai mici cerinţi sociale ce să ivesc 3). 
Astfel se exprimă. Larnbert şi tot cam aşa ne vorbesc ceilalţi partisani ai «metoadei de generalizare», 
S'ar părea, la prima vedere, că avantajele şi prefe- rința acestei metoade nu mai poate fi supusă discuţiunei : —ea ne oleră mijlocul cel mai potrivit de a satisface ce- rințele noi sociale,—ea înlesneşte și stimulează procesul de desvoltare a dreptului. Lambert nu să îndoeşte de loc în această privinţă, cu toate că, pe de altă parte, cade în unele contraziceri greu de explicat, 

El e adinc convias că, călăuzi:e de «noua metoadă», instanțele judecătoreşti vor şti să corespundă totdeauna cerinţilor actualităţei, devenind cu chipul acesta un factor important al progresului social, Pe de altă parte însă noi cunoaş:em care este opinia lui Lambert cu privire la re- cepţiunea dreptului roman ; ştim cit a fost de dăunătoare, după părerea lui, influința <romanisticei» asupra desvol- Da | 
1) Vezi în această privință ideile lui Lambert expuse în siudiul „Je droit civil et la legislation outriâne“, publicat în Revue gânâvale - <lu droit, de la legislation et de Ia jurisprudence, 19304, livr. V, 2) Vezi Lambert, Lu fonction du droit cicil compai€, 1903, pag. 812. 

3) Ibidem, pag. $13 și urm,
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tărei juridice a Europei. Dar oare această recepţiune a 

dreptului roman nu este datorită aceloraşi instanţe jude- 

cătoreşti, care pe atunci s& bucurau de o mare libertate 

sub raportul «interpretărei» ; oare această recepţiune n'a 

fost resultatul tocmai a «7nferfrefation far les precedents», 

pe care Lambert o socoate infailibilă ? 
Mai mult încă, Lambert, afirmînd că legislaţiile sufăr 

în genere de un fel de regresiune cronică, este convins 

că «metoada de interpretare liberă» va îinlesni şi stimula 

evoluţia dreptului. In acelaş timp însă Lambert face urmă- 

toarea observare despre Anglia, unde eznferprelation par 

les prăcedents» s€ ştie că a avut o aplicare mult mai in- 

tensivă, de cit pe continent. «n Anglia, zi:e el, evoluția 

culturei juridice a avut !oc mult mai încet, de cit mersul 

civilisaţiei în genere, şi acest fenomen să explică, în parte, 

prin înceteneala şi insuficienţa desvoltărei legislative a ţă- 

rei. Ar fi; de dorit mult că pe viitor legiferările să fie mai 

fregvente de cit acuma; pentru că aceasta ar înviora evo- 

luţia din cale afară lentă a jurisprudenţei» !). 

Admitem, pănă la un punct, părerea lui Lambert că 

legislaţiile sufăr în genere de un fel de regresiune cro- 

nică ; admitem că evoluţia dreptului pe cale legislativă 

(cristalizarea dreptului .realisată de legiuitor, cum ar zice 

D-l N. Titulescu) ar avea multe desavantaje, de cari ar fi 

cu totul scutită «materializarea dreptului“ întreprinsă direct 

de judecător. lixperienţa zilnică ne invedereaza la fie care 

pas că legile scrise adese ori devin netrebnice, cad în de- 

suetudine, nu mai corespund cerinţilor vieţei. Şi nimic nu 
este mai penibil de cî: perioad-le lungi de agonie, cari 
preced reformele legislative mult aşteptate. 

Ce denotă însă toate aceste? 
Aceste fapte denotă un singur lucru, anume că este 

1) Vezi La fonction du droit civil compare, pag. 8!l.
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absolută nevoe să perfecţionăm funcţionarea aparatului le- 

gislativ in sensul ca să'l facem mai impresionabil şi mai 

receptibil faţă de interesele sociale ale mediului. Şi aceasta 

din două puncte de vedere. 

Mai întăi este de absolută nevoe ca corpul legislativ 
să fie astfel organizat, în cît să permită întrarea în ela 
tuturor forțelor sociale reale ale ţărei, proporţional cu im- 

portanţa şi cu înniurirea lor efectivă în afacerile publice. 

Multe din legile cele mai învechite, mai nedrepte şi mai 
nesuferite datoresc viaţa lor îndelungată exclusiv numai 
faptului că puterea legiuitoare este cu meşteşugire ţinută 

în mini de persoane sau de o clasă de indivizi, cari de 

mult ş'au perdut rostul lor social. 

Miseriile multiple, cari actualminte bîntue domeniul 
dreptului civil, pot fi înlăturate nu prin vre-o «metoadă 
nouă de interpretare», ci numai prin reorganizarea între- 
gei intocmiri sociale. 

In al doilea loc este de absolută nevoe ca corpul le- 
gislativ să funcţioneze în permanenţă, să fie foarte atent 
şi să urmărească ori ce mişcări, ori ce cerinţi noi se ma- 
nifestă în societate, sesizindu-le chiar din rnomentul apa- 
riţiei lor. Din acest punct de vedere în special este nece- 
sar ca jurisprudenţa şi practica judecătorească să fie din 
timp supusă celei mai scrupuloase analize, şi toate lipsu- 
le şi anomaliile legei, remarcate de cutare sau cutâre 
instanţă, să fie notate şi controiate de aproape din” punctul 
de vedere juridico-ştiinţific. Evident:că pentru o lucrare 
de asemenea natură va trebui o instituţiune specială, alcă- 
tuită din barbaţi luminaţi şi competenţi, cari să se consacre 
exclusiv numai acestei îndeletniciri. Cu un cuvint este ne-! 
voe de înfiinţarea unui afaraf de''control din Bunctul de 
vedere «de lege ferenda». | 

Socotim că, în atari condițiuni, desavantajele legista-. 
ţiei indicate mai sus vor putea fi reduse la minimum; ŞI
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chiar de ar mai r&minea oare cari mici inconveniente, a- 
cestea s'ar datora numai caracterului cîte o dată general 
al prescripţiunilor legei. Să ştie însă că acest caracter al- 
cătueşte trăsătura inevitabilă şi cea mai importantă a ori 
cărei legiuiri ; a renunţa la ea însamnă a renunța la în- 
săşi legea. 

VIII 

Obiecţiunea că metoada tradițională ar servi interesele exelu- siv ale magisteaturei, că ar fi un mijloc de înfrinarea pornirilor ma: selor populare, în fine că ar stavila procesul de transformare a or- &anismului sucial.— Asamanarea rolului magistraților de astăzi cu al augurilor din Roma veche.--Netemeinicia acestor obiecţiuni.—Chesti- unea conservatismului şi liberalismului metoadelor de interpretare.— Noile curente sociale faţă de problema metodologică, 

In contra metoadei tradiţionale de interpretare s& mai 
aduce încă o învinuire, de astă dată cu caracter cu totul 
special. 

Pentru menţinerea acestei metoade, zice Lambert, 
există un moliv, pe care totuşi ne place să'l îndosim.  A- 
ceastă metoadă favorisează şi serveşte interesele nu a 
massei justiţiabililor, ci numai a juriştilor şi a magistratu- 
rei. Ea procură în minile acestora un mijloc de influinţă 
analog cu acela, pe care'l aveau augurii din vechea Romă, 
şi graţie căruia dinşii monopolizasă dreptul de tălmăcire 
a voinţei Zeilor şi capatasă o putere enormă în viaţa pu- 
blică. Ştim din istorie că foarte adesea ori augurii se fo- 
loseau fără nici o jenă de acest drept, pentru a favorisa 
intereseie clasei sociale din cari făceau parte. Nimicirea 
monopolului acestui drept, alcătueşte momentul cel mai. 
fericit şi mai principal pe calea democratizărei dreptului.
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Nu trebue oare să spunem acelaş lucru, „continuă 
Lambert, şi despre metoada tradiţională de interpretare? 

De sigur că da. Mulţi din apărătorii ei simțesc că, 
o dată cu dispariția metoadei tradiționale, va dispărea din 
miile claselor dominante unul din mijloacele cele mai bune 
pentru înfrînarea pornirilor masselor Populare nerubdătoare 
Și fentru stavilarea procesului de Zransformare prea răpede 
a organismului social. Acesta este Singurul rost al me- 
toadei tradiţionale în momentul de faţă. Un atare rost însă 
poate oare s'o justifice? Mă măi ginesc nuinai a enunţa 
chestiunea, şi constat că acea ce în ochii unora pare un 
merit, pentru alţii, mult mai numeroşi, din contra, alcă- 
tueşte un motiv hotăritor de condamnare,...1), 

lată dar unde este <«buba»! Iată ce motive egoiste 
şi perfide s& ascund îndărătul argumentărilor teoretice ale 
celor ce susțin metoada tradițională! 

Precum vedem, învinnirea este din cele mai grave, 
SE bănueşte însăşi cinstea doctrinei. Din fericire însă, nu 
este tocmai greu de dărămat asemenea acuzăţiuni, 

Până în present representanții metoadei noi de in- 
terpretare aruncau la adresa metoadei tradiționale acuza- 
țiunea că ea leagă prea tare pe judecători de litera 
legei, că le restrînge libertatea aprecierei. De astă dată 
insă constatăm cu surprindere că menţinerea acestei din 
“urmă metoade este reclamată de interesele magistra- 
turei! Pentru întăia oară auzim că interesele cuiva să re- 
clame restringerea, țărmurirea activităţei,.. 

Dacă jurisconsulţii şi magistraţii de astăzi se asa- 
mănă cu augurii din Roma veche, apoi cea ce Lambert ar 
dori să realiseze prin teoria sa, 'ar echivala pentru auguri 
cu complecta lor emancipare de sub procedeele formale 

  

1) Vezi Lambert, Le droit civil et lu legislation ouvridre“, apărut in Revue gencrule du droit, de la legislation . et de la juris- prudence, 1904, vol. V, pag. 462—463,
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ale interpretărei sacerdotale, de cari totuşi dinşii erau le- 
gaţi ;-—ar însamna depiina sancţionare a părerilor lor per- 
sonale. Credem că pentru ori cine este evident, afară doar 
de DI Lambert, că e asemenea lărgire a libertăței augu- 
rale, par fi alcătuit de loc «democratizarea dreptului», ci 
tocmai din contra c«arisfocrafizarea» lui, căci, fără îndo- 
ială, aceasta ar fi întărit şi mai mult influința colegiului 
augurilor, punindu'l in afară de ori ce control. 

„Dacă pentru jurisconsulţii şi magistraţii de astăzi 
metoada tradiţională ar constitui, ca şi pentru augurii de 
altă dată, unul din cele mai bune mijloace de favorisare 
a clasei dominante, din care poate cei mai mulţi din ei 
sunt eşiţi, apoi noi, în propriul lor interes, i-am sfâtui să 
caute cu ori ce preţ să-şi insuşască noua metoadă de in- 
terpretare. Folosindu-se de dreptul neţărmurit şi fără con- 
trol de apreciare a valoarei sociale a fie-cărui fapt ome- 
nesc, ei s'ar pure mult mai uşor la adăpost de «presiu- 
nea masselor nerăbdătoare», şi ar putea mai lesne domoli 
«mersul prea r&pede al procesului de transformare socială». 

Cele spuse mai sus le credem îndestulătoare atit 
pentru a pune în evidenţă slăbiciunea logică a părerilor 
lui Lambert, cit şi pentru caracterisarea etică a acuzaţiu- 
nilor indicate aci, 

Pe lingă aceasta insă, se mai susţine că «metoadele 
de generalisare» şi lărgirea dreptului de apreciare al jude. . 
cătorului ar fi imperios reclamate de necesitatea urgentă 
de a se intinde o mînă de ajutor «celor slabi economi: 
ceşte», de a se ameliora situaţia socială a claselor nevo- 
iaşe faţă de «burghezimea îndestulată». 

Am văzut ce ne vorbesc în această privință autorii 
noului cod german şi sub ce aparență captivantă ne pre- 
sintă Saleilles rolul de «conciliateur social» al magistra- 
tului"). Lărgirea aprecierei judecătoreşti este considerată 

  

1) Vezi părerea lui Saleilles expusă în capitolul II al lucrărei 
noastre.
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ca mijlocul cel mai eficace pentru afenuarea luptei întere- 
selor de clase şi de partid, şi pentru realisarca operei ce 
«socializare a socelălei». 

Să analisăm şi acest argument, 

Dacă este să ne punem pe tema luptei intereselor de 
clase şi de partid, apoi, cum majoritatea magistraţilor nu 
sunt rădicaţi din pătura mare a «celor slabi economiceşte». 
ci din contra aparţin «burghezimei îndestulate», nu mai 
remine nici o îndoială că speranțele exprimate mai sus ar 
fi cu totul zadarnice, 

Nouă ni se pare însă că chestiunea s'ar presenta în 
alt mod. 

Autorii, cari preconisează lărgirea dreptului de apre- 
ciare judecătorească, comptează mult pe forța curentului 
ideilor din societate, şi mai ales pe speranţa că acest cu- 
rent va pătrunde pănă la fotoliul magistraţilor şi le va 
acapara mentalitatea. Cel puţin aşa nădăjdueşte Saleilles. 

Nu sunt partisan al materialismului economic, ci, din 
contra, cred, ca şi Saleilles, că <ideile în sccietate îşi fac 
opera lor, şi nimic nu le poate stavila mersul înainte». 
Dar iarăşi nu mai puţin sunt convins că chestiunea «luptei 
intereselor de .clase şi de partid» nu este o cantitate atit 
de negligiabilă, în cit să o putem trece cu vederea, cind 
e vorba de resolvirea problemei lărgirei aprecierei jude- 
cătoreşti. Şi aceasta mai ales într'o ţară ca a noastră, 
unde poiiticianismul a corupt caracterele şi conştiinţele, 
unde legile remiîn scrise numai pe „hârtie, şi unde nu ne 
prea putem lăuda că avem un control social serios, 

Cu tot respectul ce avem pentru talentul lui Saleilles, 
dar nu putem impărtăşi părerea, sa cu privire la /ibera- 
lismul metoadei noi de interpretare: şi conservalismul me- 
toadei tradiţionale. Din contra noi credem că aci e la mij- 
loc o mare confuziune. 

Metoada tradiţională exprimă în sine idea domniei
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şi autorităţei legei. Ori-cum ar fi legea : conservatoare, 
liberală, radicală sau socialistă, ea de o potrivă trebue să 
rămână sacră şi învrolabilă, 

Dacă e aşa atunci evident că metoada tradiţională va 
fi un factor cînd progresist, dacă, legea e progresistă, cina 
conservato;, dacă legea e conservatoare, 

Metoada de generalisare, mărind rolul şi preponde- 
ranța magistraturei, şi prin aceasta fovorisind _înriuriea 
curentelor sociale suprapuse intr'un moment dat, poate fi 
de asemenea un factor cînd conservator, cind progresist, 
după cum şi curentul social dominant va avea un carac- 
ter sau altul, 

Nu se poate deci zice nici intr'un caz că prima me- 
toadă, prin esența ei, este totdeauna conservatoare, eara 
doua: metoadă e totdeauna progresistă, după cum nu se 
poate afirma nici că legea este totdeauna conservatoare, 
ear curentele sociale totdeauna progresiste. 

Din punctul de vedere pur teoretic, chestiunea con: 
servatismului sau liberalismului cutărei sau cutărei metoade 
de interpretare nu poate fi intemeată. Dar oare sub ra- 
portul fracfic, din punctul de vedere al momentului, le fată, 
al actualitătei, această chestiune să nu fie fundată ? 

In adevăr, faptul că multe din premisele, sau mai 
bine zis principiile sociale ale actualelor codice civile sunt 
învechite și nu mai corespund cerinţilor timpului, este atit 
de evident că nu se mai poate tăgădui de nimene. Nece- 
sitatea revisuirei generale a codului civil, în sensul unei 
îmbunătăţiri serioasă a condiţiunilor juridice a claselor 
muncitoare, a devenit atit de urgentă, în cit, după vorba lui 
Saleilles, chiar din rindurile lagărului protivnic încep a se 
manifesta dispoziţii de cedare în această privință. 

Pănă unde însă oare merg asemenea dispoziţii de 
cedare ? | 

In tesă generală revandicările muncitorimei sunt foarte
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întinse. Ea cere revisuirea mai mult sau mai puţin radi- cală a tuturor condiţiilor fundamentale ale vieţei socialo- economice de astăzi, 

In locul unei astfel de revisuiri radicale, noi obser- văm un fenomen foarte curios, 
Legiuirile noi civile, precum de pildă este cea ger- mană şi elveţiană, să menţin în totul pe basa principiilor vechi de întocmire socialo-economică, şi rumai unde ŞI unde se îndură de fac cite o concesiune foarte slabă şi nehotărită in favoarea noilor curente sociale, 
La revandicările drepte ale claselor muncitoare de a s€ asigura fie cărui individ posibilitatea unui trai omenesc cinstit, codificatorii noi răspund prin acordarea dreptului judecătorului de a reduce procentele convenţionale din cale afară exagerate, prin anularea clauzei penale, (art. 

1087 c. c.); prin anularea dispoziţiunei că stăpinul, în ce priveşte plata salarului servitorului său, să crede pe cuvint 
(art. 1472 c. c.); prin acordarea dreptului judecătorului de a declara nul un contract care ar stipula renunţarea din 
partea lucrătorului în favoarea patronului a riscurilor pro- 
fesionale, etc, 

In acelaş timp teoreticiarii unei asemenea «politici juridice» au scos pe tapet şi problema metoadelor de ge- neralisare, adecă lărgirea dreptului de chibzuire judecăto- 
rească, Şi aceasta se explică uşor; căci pentru funcţiona- 
rea unei asemenea 4o/fici de concesiuni vagi şi nehotărite, 
nu poate fi alt mijloc mai îndemanatec de cît chibzuirea 
suverană a judecătorului. Vechea întocmire socialo-econo- 
mică va ceda aci numai după <apreciare şi împrejurări» ; 
prin urmare va ceda numai în parte, unde şi unde, reţi- 
nindu-se cit sar putea mai mult asupra fiecărei poziţii. 

Iată, după părerea noastră, unde residă adevărata o- 
birşie socială a mult trîmbiţatelor metoade de generalisare, 
Şi în legătură cu ele, a «tendinței de a se da principiilor



76 V. ERBICEANU 

legei o formulare cît mai generală, mai largă şi mai so- 
mară»>. 

Mai toţi autorii, cari susţin noua metoadă, aduc ca 

argument hotăritor în favoarea ei afirmaţia că prin mijlo- 

cul generalizărei şi graţie rolului de «conci/zafeur social» 

al magistratului, vom trece încetul cu încetul cătră noile 

condiţii de trai, fără «ruptura radicală» şi r&sturnarea din 

temelie a intocmirei socialo-economice de astăzi (doctrina 

lui Saleilles expusă în capitolele precedente ale lucrărei 

de faţă). 

Prin urmare, pe deo parte frica de o «ruptură bruscă 

şi radicală», frica de o întorsătură hotăritoare a probleme- 

lor sociale, ear pe de altă parte, conştiinţa necesităței con- 
cesiunilor faţă de revandicările drepte ale masselor mun- 

citoare, —iată ce a adus la lumina zilei metoada de inter- 

pretare liberă. 

In aceasta stă forţa ei, dar tot aci găsim şi marea 

ei slăbăciune ! 

Cind va veni momentul ca massele «celor slabi eco- 

nomiceşte» să-şi spună neted cuvintul lor şi să-şi realiseze 
voinţa, ele işi vor exprima'o şi concretiza'o in anumite 

principii hotăritoare, cari să nu mai permită nici o umbră 

de îndoială, şi nu se vor mai lasa pe «încrederea în per: 

soana judecătorului» de a le regula relaţiunile şi darave- 
Ile lor «după chibzuinţa suverană». 

Cea ce se cucereşte prin trudă şi luptă de veacuri, 
nu se dă aşa uşor pe «chibzuinţa» ori cui, fie acela chear 
şi judecător de profesie. ”



LONGERTIA ALTRVISTA A DREPTULUI 
(Unul din noile experimente ale Codului civil german) 

Cousideraţiuni preliminare asnpra noului cnd civil german, — 
Caracterele dislinelive juridivo-saciologice ale acestui cod şi superio= 
ritatea sa față de cel francez.—Noile principii juridice consaerate de 
legiuitorul german. Altruismul, ra priacipiu obligator în drept. -— 
Importanța acestui principiu din punet de vedere social şi etic—Trans- 
formarea problemei quasidelictului şi delictului civil. — Chestiunea 
quasidelictului în doctrina şi jurisprudența franceză şi romină.—-Res- 
ponsabilitatea în muterie de eulpa în omitlendo.—Actio bonae fidei.— 
Chestiunea omisiunilor şi negligenţelor intenționate.—Importanța ches- 
tiuuei din punct de vedere moral și nmanitar.—Lipsa de saneliune a 
daunelor resultate din simpla abstenţiune; 

Fenomenu! cel mai de seamă din viaţa juridică a Eu. 
ropei de la începutul veacului al XIX a fost fără îndoială 
elaborarea Codului civil francez, care, cupridzind în sine 
principiile unei noi întocmiri juridice şi sociale, a avut o 
înriurire hotăritoare asupra desvoltărei activităţei legisla- 
tive a diferitelor popoare în tot decursul acestui secol. Cu 
modificări mai mult sau mai puţin însemnate, ideile acesti 
Cod au fost introduse în dreptul positiv al muitor ţări. 

Sfirşitul veacului al XIX şi începutul celui present 
este caracterisat printr'un fenomen analog. Codul civil ger- 
man, elaborat după îndelungate lucrări pregătitoare în de-
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curs de aproape 30 ani, de o comisiune compusă din cei 
mai eminenţi jurisconsulți, formează de sigur cea mai re- 
„marcabilă operă legislativă modernă, fiind în unele privinţi 
superioară chiar Codului lui Napoleon. După ce a trecut 
prin patru redacţii, acest Cod a fost definitiv admis de 
Reichstagul german şi promulgat încă din anul 1896, pen- 
tru a fi pus în aplicare în toată Germania abea de lar 
Ianuarie 1goo. 

Inainte de această dată imperiul german nu avea o 
legiuire civilă unică. Aci sistemele de drept civil variau de 
la o provincie la alta, presentind o împestriţare din ceie 
mai bizare. În cele mai multe părți erau în vigoare pan- 
dectele romane; pe alte locuri însă se aplicau Codul lui 
Napoleon, legiuirea saxonă, landrechtul: prusian, Codul 
danez şi austriac, etc. 

Codul civil actual, realizind unitatea legislativă a în- 
tregei Germanii, să presintă, printre celelalte legiuiri mo- . 
derne ale Europei, «comme expression ideale de la lo- 
giqus juridique, en harmonie avec le principe superieur 
du respect absolu de la liberte des conventions», zice emi- 
nentul profesor Saleilles !). | 

EL e scutit în mare parte de formalismul Codului 
francez, şi alcătueşte cea mai strălucită sintesă a tuturor 
principiilor raţionale şi juridice ale dreptului roman, sim- 
plificate, coordunate şi puse în concordanţă cu actualele 
cerinţi ale vieţei sociale şi cu noile concepţii doctrinale ale 
timpului nostru. 

Rolul social ce'l are acest Cod şi înriurirea pe care 
e chemat să o exercite asupra vieţei legislative a celor- 
Jalte state, poate fi asemănată în totul cu acea pe care a 
avut'o altă dată Codul francez. Imediat după punerea lui 

  

1) Raymond Saleilles, Etude sur la thâorie gencrale de L'0Vli- gution dapres le premier p'ojet de code civil alemand, Paris, ed, II, 1901, pag. 1.
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în vigoare în Germania, mai multe ț&ri din Europa s'au declarat gata a-l adopta. In Elveţia, în Ungaria şi în ma- rele imperiu rus, comisiuni speciale însărcinate de stat au redactat şi publicat deja proecte de Codice civile, după tipul şi asemănarea legiuirei germane, cari actualminte- sunt pe cale de a fi aduse în desbaterile corpurilor legiui- toare respective. 
Intre Codul francez Şi cel german se poate observa o deosebire de vederi adincă Şi radicală, analoagă aproape “deosebirei care există între ideile juridico-sociale cari au frămintat Europa în epoca revoluţiei franceze .şi acele cari domină şi călăuzese Spiritele în ziua de astăzi, Coiul fran- cez, consacrind noile principii de intocmire socială de la începutul veacului trecut, a fost Codul viitorului. Influinţa şi r&spîndirea lui în Europa represintă influinţa şi r&spin- direa ideilor revoluţionare ale filosofiei veacului al XVIII, —represintă triumful în domeniul dreptului civil a princi- piilor întocmirei sociale burgheze asupra vechei stări de lucruri consacrată prin dreptul cutumar şi feudal, 

Noul Cod german represintă din contra tendința de reacţie, “semnalată din ce în ce mai mult în timpul din urmă, în contra idealurilor Juridico-sociale burgheze ; el oglindește în sine acea transiţie de la individualismul în- transigent şi exclusivist burghez către noile condiţii se- cialo-economize de trai, către principiile cooperative de a: sotiaţie şi de solidaritate socială, către formele de viaţă colectivă. Dacă Codul francez a răsărit din cunoscuta for- mulă «droits de Phomme», apoi Codul german s'ar putea spune că poartă scris pe frontespiciul s&u «droits d'asso-. ciations». 
In cete din urmă evident că fundamentul pur Juridic al Codului german nu poate diferi mult de acel al legiu- irei franceze, întru cât se razămă to: pe vechiul drept ro- man. Particularitatea caracteristică a Codului german constă
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mai mult în o desvoltare şi formulare mai desăverşită a 

oare căror principii referitoare la materia obligaţiilor, la 

drepturile familiare, la dreptul de proprietate (organizarea 

cărţilor funduare etc), dar mai cu seamă în legiferarea 

câtor-va concepţii noi juridice, reclamate de condiţiile eco- 
nomice ale vieţei actuale şi de noua fasă sociologică a şti- 

inţei dreptului. 

Cea mai originală şi mai bogată în consecinţi dintre 
aceste inovaţiuni ale Codului german este introducerea în 

domeniul dreptului positiv a a/frusmu/ui obligator, sau cu 

alte cuvinte, legiferarea principiului etic de a veni în aju- 

torul altuia, ori de, câte ori bunele mcravuri şi utilitatea 

socială reclamă asemenea asistenţă. 

Acest principiu, necunoscut Codului francez, este me- 

nit a combate curentul individualist antisocial încuibat în 

doctrina şi jurisprudenţa actuală civilă, a stimula iniţiativa 

individuală la fapte desinteresate şi a redeştepta între 

„membrii societăței spiritul de îndatorire, de compătimire 

şi de colaborare reciprocă. El schimbă cu desăvirşire con- 

cepţia delictului şi quasidelictului (de comisiune sau omi- 

siune), crează din noţiunea «bunelor moravuri» o sursă 

de obligaţii civile, şi dă o nouă îndrumare raporturilor 

legale dintre oameni. 
Inainte de a examira noua stare de lucruri, pe care 

doctrina germană o consideră ca o fasă inevitabilă către 

care a trebuit să evolueze problema raporturilor indivi- 

duale din causa condiţiilor actuale de trai, să vedem mai 

întăi care e soluțiunea dată în această privință de legiu- 

itorul - francez şi cel român, şi din ce pricină aceştia au 

căutat să excludă din sfera sancţiunei legale faptele altruiste. 

* 
x * 

Codul civil impune fi=-cărui individ îndatorirea de a 

fi cu bagare ce seamă în toate mișcările şi acţiunile sale
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pentru a nu jigni drepturile şi interesele altuia. Sancţiunea 
acestei obligaţiuni o găsim în art. 998 şi 999 Cod civil, 
cari fac r&spunzător pe acela din a cărui eroare sau culpă 
s'a ocasionat altuia vre-o daună. 

Exercitându-me la tir, întrun loc expus circulaţiunei 
publicului, rănesc sau omor din eroare pe cine-va ;—tre- 
când pe proprietatea vecinului meu, arunc din imprudenţă 
ţigara aprinsă într” clae de fin, care apoi e mistuită de 
flacări. In aceste şi altele asemenea casuri eu sunt obligat 
a repara prejudiciul causat altuia din greşala şi impru- 
dența mea !). 

In exemplele arătate culpa mea derivă dintr'un fagi 
Bositiv s&virşit de mine (culpa in comittendo), care a pri- 
cinuit vătămare bunurilor altuia. Dacă n'ar fi existat faptul 

  

1) După art. 998 şi 999 noţiunea delietului civil cuprinde în sine două elemente: unul obiectiv, materia], eave este faptul dăunător ocasionat în patrimoniul altuia, altul subiectiv, care este culpa. Culpa consistă în intențiunea de a comite un fapt ilicit, în cunoştinţa earac- terului delictuos al faptului săvirşit, sau în fne în negligența de a-şi da samă de caracterele şi consecinţele faptului în sine. După o de- finițiune n-ai specială, delictul civil cuprinde în sine culpa sau gre- sala intenționată, pe când quasidelictul implică o greşală din im- - prudență. Singura împrejurare însă că un act este dăunător altuia, nu e de ajuns ca acel act să constitue un delict sau quasidelict. Se de- cide în genere că cine-va nu e obligat a repara dauna causată prin- iun fapt ce ar constitui exercitiul unui drept al său, fără însă ca exerciţiul aceslui drept să implice în sine un spirit caracteristie de r&utate sau de şicană, sau să depăşească marginile unei incomodităţi tolerabile, Deci pentru ca exerciţiul unui drept să nu alragă după sine responsabilitate se cere ca cel cel exercită să fie de bună credință. Aşa de pildă ar constitui o adevarată culpă, în Sensul art. 998 C. civ., faptul unui individ care avind mai multe mijloace de a'şi exercitiu dreptul său, alege într'adins, fără interes plau- sibil, numai în vădit scop de şicană, pe acela care e mai vătămator altuia. Ar fi de pildă ilicită convenţiunea prin care viuzătorul unei berării, ar interzice cumpărătorului de u se aproviziona cu bere de la cutare sau culare fabricant, sau prin care ar interzice servitorilor s6i de a'şi furnisa cele necesare de la cutare sau cutare stabiliment, căci o asemenea convenţiune ar fi făcută fară interes pecuniar pen- tru vinzător, ci numai în vedere de a ruina industria unui tertiu, Vezi M. Pluniol, Zraite de droit civil, vol. IL, No. 856 şi urm.; Bose, Essais sur les 6lements constitutifs du. delit. civil, 1901, pag. 9%; Sourdat, Tpaite gâncrul de lu responsabilită etc., vol. 1, ediția din 19v2, p. 553. 

6
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“meu, evident că nu sar fi intimplat nici o daună şi lu- 
crurile ar fi r&mas în starea lor de mai “nainte. 

S& poate intimpla însă ca vătămarea bunurilor altuia 
să fie pricinuită printr'un fa? negativ, printr'o inacţiune a 
mea, adecă din causă că am omis să îndeplinesc un fapt, 
care ar fi putut înlătura prejudiciul. Aşa de pildă stăpinul 
unei case neglijază a ilumina în timpul nopţei o scară, din 
care cauză cine-va, venind la el cu o afacere, cade şi îşi 
fracturează piciorul. Primăria omite a acoperi în timpul 
nopţei o groapă, deschisă în stradă prin prăbuşirea unui 
canal, din care causă calul de la trăsura mea, căzind in 
ea, moare. Aci dauna resultă dintr'un fapt negativ, din 
omisiunea de a ilumina scara sau de a acoperi groapa 
(culpa in non faciendo sau in omittendo). 

Ne întrebăm acum ce caracter juridic au o'misiunile 
de acest gen, şi dacă autorul lor, în toate casurile, este 
sau nu legalminte obligat a repara dauna ocasionată ? 

La noi, ca şi în dreptul francez, s& decide fără con- 
troversă că dauna causată bunurilor altei persoane, prin- 
tr'o negligenţă sau omisiune, nu este supusă reparaţiunei, 
de cit atunci cind autorul unei asemenea omisiuni ar fi o- 
bligat în virtutea unei legi, sau a unei clauze contractuale, 
de a veghea la conservarea bunurilor prejudiciate. Din 
acest punct de vedere omisiunea consistă deci in violarea 
legei sau în călcarea unei clause contractuale, iar respon- 
sabilitatea din causa omisiunei nu poate avea loc de cit 
numai în aceste două cazuri. Aşa ar fi de pildă omisiunea 
din partea unei părţi contractante de a îndeplini cutare 
condiţie din contract; omisiunea din partea tutorului de 
a execula cutare obligaţiune ce-i este impusă de lege, 
etc,, etc.!). 

  

1) Faptul că un tată nu a împedecat pe copilul său de a aprinde foc în apropierea clădirilor vecinului, în scop intenţionat de a pro- 
voca un incendiu, ar constitui un adevărat delict de omisiune. Fără
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Pe lingă aceasta, sunt unele legi speciale cari impuă 
oare cari obligaţiuni de a face ceva în folosul altuia ; ase- 
menea obligaţiuni au însă caracter cu totul privat, poliţie» 
nesc sau administrativ. Aşa de pildă unele regulamente 
comunale obligă pe proprietarii de case ca să presoare 
nisip în timpul ghețuşului pe trotuarul din faţa casei, pen- 
tru a împedica lunecarea publicului circulator ; asemenea 
şi art. 84, 83, 86 din legea poliţiei rurale, obligă pe locui- 
torii satelor de a da ajutor la prinderea făcătorilor de rele, 
la stingerea incendiilor şi a denunța autorităţilor pe dătă- 
torii de foc?). 

Atară de aceste disposiţiuni de strictă interpretare şi 
limitativ prevăzute de legile şi regulamentele administra- 
tive, există, oare în dreptul positiv obligaţii de a face, în 

a examina dacă în cazul de față tatăl ar pateu fi urmărit penaliceşte, vom spune numai că el e respunzător de daune călră vecin, pentru culpa că a omis dea supraveghea de aproape faptele, fiului său şi de a impedica prejudiciul lu care ele au putut da loc. Vezi Sourdat, opera citată, vol. |, pag. 570; T. Huc, vol. VII, pag. 402, 1) Aceste dispoziţiuni prevăzute de o lege cu totul specială, sunt aplicabile numai în comunele rurale. Este adevărat însă că şi în Codul penal, la capitolul contravenţiilor poliţieneşti, găsim o dis- posiţie analoagi. Aşa art. 489 aliniat. 11 pedepseşte cu amendă ne- însemnată de 1U—15 lei, pe acei ce nu vor da ajutorul ce li se tu cere la inlimplare de inecăciune, de aprindere, de tilhării, jefuiri, fla- grant delict. clamoare publică, ete. Această dispoziţiune, pe lingă că are o sancțiune penală nesuficientă, este însă special limitată la ca- surile prevăzute în text, căci în malerie penală tutul e de cea mii strictă interpretare. In art. 389 a]. 11 e vorba de un ajator pur ma: „terial (brutal) ce trebue să se dea în casurile enumerate, .cînd ase- nenea ajutor e reclamat de victimă; în nici un caz însă pe basa a- cestui text nu se poate pedepsi inacţiunea sau indiferența cui-va, ori cît de imorală şi condamnabilă ar fi eu, cum ar fi, de pildă, omi- siunea de a preveni pe aliul despre o catastrofă. ce are să i se în- timple, sau omisiunea de a înlătura eu însumi nenorocirea ce ame: nință persoana'sau averea altuia. Cea ce dovedeşte mai mult încă că în art. 389 al, 11 nu poate fi vorba de cit de un ajutor. material. este împrejurarea că legiuitorul nostru, modificînd al. 11 din articolul corespunzător francez 475, a omis cuvântul de services care exislă in Codul fran.ez, şi care ar implica îd sine un ajutor moral sau in- telectual. menţinind numai expresia secours, cure presupune un act pur materiul.--In acest sens a se vedea sentinţa Tribunalului Vaslui din 4 Mai 1894; publicată în Dreptul No. 43 dia acelaş an. Vezi. şi |. Gheţu, Codicele de şedință al Romîniei, nota de sub art. 389 al: 1, C. p., pag. 731. :
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folosul altuia sau în interesul societăţei; fapte de acele, a 
căror necesitate este atit de- imperios Simţită, în cît neiîn- 
deplinirea lor ar da loc la consecinți deplorabile din toate 
punctele de vedere? Neindeplinirea unor asemenea fapte 
poate constitui un delict de omisiune, care să atragă după 

“sine o acţiune in reparaţiune ? | 
Asupra acestei chestiuni doctrina modernă aproape 

în unanimitate răspunde in mod negativ. 
In legiuirile civile actuale, neexistând aşa numita ac/zo 

bonae fidei, cu alte cuvinte, neexistind obligaţiunea de a 
face tot ceea ce prescriu bunele moravuri, sentimentul de 
umanitate şi cinste, morala, conştiinţa, etc.,—evident că ne- 
glijența sau refuzul meu de a face altuia un serviciu, ori 
cit de mult şi de urgent sar simţi nevoea lui, nu poate 
cituşi de puţin să mă facă respunzător pentru dauna în- 
timplată, Dacă în asemenea casuri se poate da loc la con- 
secinți imorale, desastroase şi chiar antisociale, apoi evi- 
tarea unui asemenea inconvenient constitue o problemă a 
viitorului, resolvirea căreia trebue așteptată de la legiuitor, 
iar nici de cum de la instanțele judecătoreşti. 

Aşa dar principiul de drept care guvernă materia de- 
lictelor civile atit în codul nostru (art. 998 şi 999), cit şi 
în codul francez (art. 1382 şi 1383), şi care resolvă ches- 
tiunea responsabilităței in materie de culpă în omit/endo, 
pare a fi definitiv stabilit şi neindoios: pentr. ca cine=va 
să fie r&spunzător din cauza culpei în omiflendo, adică a 
inacţiunei sale, trebue neapărat să nu fi făcut aceea ce 
printr'un texţ expres de lege, sau printr'o clausă contrac- 
tuală, era obligat să facă. Qui non facit quod facere debel, 
videlur facere adversus ea, guia non facil. (Leg. r2r, Dig. 
50, 17 ?). 
DI 

1) Vezi Demolambe, vol. VIIT, pag. 416, 417; Baudey. vol. II, pag. 1318; Marcade, vol. V, art, 1383 No. 2 şi 3; Anbry et Rau. vol. IV, pag. 746: Al. Degr6, Dreptul din 1884, No. 41; D. Alexandrescv, 
vol. V, pag. 4.
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In specia de faţă, obligaţiunea de a face, constitue o 
adevărată excepţiune de la dreptul comun, după care și. 
meni nu este obligat a face ceva în folosul alhiă. Aşa de 
pildă eu nu sunt dator a preveni pe vecinul meu despre 
nenorocirea sau dauna ce eventual are să-i se întimple, 
şi nici a-i da concurs pentru evitarea ei, căci nici un text 
de lege nu mă obligă a veghea la conservarea intereselor 
vecinului meu, ori cît de însemnate ar fi ele 1). 

Art 998 C. civ. impune omului o singură obligaţie 
legală: aceea de a nu vătăma drepturile şi interesele aluia 
Brintr'un ac posiha (in comittendo), cu alte cuvinte de a 
nu face reu altuia. Binele insă nu e nimeni dator să-l facă 
în interesul altuia. Acţiunile desinteresate Şi altruiste sunt 
departe de a avea caracter obligator legal în dreptul mo- 
dern; ele cel mult sunt lăsate la facultatea şi libera apre- 
ciare a fie-căruia. Ast-fel fiind, acela care putând împiedica 
un act dăunător, Pa lăsat să se îatîmple, nu poate fi con. 
siderat ca vinovat pentru inacţiunea sa, din punctul de 
vedere legal, şi nici poate fi obligat la repararea daunei 
ocasionate. Aci presumţia legală este că dauna a provenit 
din causa greşelei şi a lipsei de vigilenţă din partea vic- 
timei. 

Din punctul de vedere moral, umanitar şi filosofic, 
omisiunea sau neglijența de a înlătura dauna ce ameninţă 
pe un altul, evident că poate fi considerată ca o adeve- 

m 

  

1) Principiul stabilit de noi mai sus că adecă dauna causată prin o omisiune nu este supusă reparaţiunei de cit numai în ceasul cind s'a violat o obligaţie legală sau contractuală, este aplicabil în mod restrictiv numai la faptele negative, la inacţiuni. Cind e vorba îusă de fapte positive, doctrina admite că e supus reparațiunei nu numai prejudiciul eausat prin un fapt contrar legilor (ilicit), ci şi contrar bunelor moravuri. Aşa de pildă faptul de a stabili în veri: nătatea cuiva o casă de toleranţă, chiar cu autnrisarea primăriei, ar puteu da loc la o acţiune pentru daunele materiale sau morale cau- sate acelui vecin. Chestiunea însă e controversată. Vezi Sourdat, rol. I., p. 566; T. Huc, vol. VIII, pag. 434; Curierul Judiciar din 1897, No. 29.
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rată culpă. Cum însă dreptul civil modern nu recunoaşte 
preceptelor morale şi religioase caracter obligator legal, 
violarea lor (prin omisiune), ori cit de prejudiciabilă şi ori 
cit de contrară bunelor moravuri ar fi, nu poate fi consi- 
derată ca delict civil şi nu poate naşte o acţiune în repa- 
rațiune. 

Imprejurarea că dauna sau pericolul care ameninţă 
pe cine-va ar putea fi înlăturat cu preţul unei foarte mici 
deranjări şi fără cel mai mic risic din partea mea, mare 
nici o importanță în causă. Mai mult încă, din punctul de 
vedere, strict juridic, sunt absolut indiferente motivele psi- 
hice subiective, care m'au determinat de a răminea rece 
şi indiferent la priveliştea nenorocirei aproapelui meu, Pu- 
ţin imporță sub raportul legal, dacă atitudinea mea indife- 
rentă faţă de primejduirea altuia provine pur şi simplu din 
eroare, negligență, naivitate, nepăsare, sau poate din do- 
rința perversă de a vedea pe altul nenorocindu-se şi a m& 
delecta chiar la priveliştea peirei lui. 

Trec pe stradă şi observ la casa vecină un început 
de incendiu, care în acel moment s'ar fi putut stinge cu 
multă uşurinţă. In loc să iau vre-o măsură în consecință, 
eu stau şi privesc absolut nepăsător cum focul ea proporţii 
tot mai mari, cum se comunică la acoperiş şi cuprinde în- 
tregul edificiu. Atitudinea mea poate proveni din nepăsare, 
din r&utate, sau poate chiar din dorinţa egoistă de a me 
amusa la priveliștea sinistrului. Dacă de la început m'aş 
fi deranjat puţin, dacă aş fi dat alarma sau aş fi încunoş:- 
tiințat pe stăpînul casei despre isbucnirea incendiului, a- 
cesta s'ar fi putut stinge şi ast-fel star fi evitat distrugerea 
imobilului. De şi intenţionat am omis să fac aceasta, to- 
tuşi păgubașul nu mă va putea acţiona înaintea justiţiei 
pentru a-i repara dauna suferită, căci eu nu eram dator 
să veghez la conservarea bunurilor sale, şi nici un text 
de lege nu mă obliga să fac ceea ce voluntar Sau invo-
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luntar nu făcusem. Neexistind violare de lege, evident că 
nu poate exista culpă şi responsabilitate, 

Nu există nici o contrazicere între cele spuse de noi 
aci şi principiul emis mai sus, că cine-va este în culpă şi 
deci respunzător de daune cind, avind mai multe mijloace 
de a-şi exercita dreptul său, alege înadins pe acela care e 
mai dăunătcr altuia. În acest din urmă cas individul de- 
vine respunzător: de daună pentru. motivul că aceasta este 
rezuitatul imediat şi direct al propriei sale culpe, al relei 
sale voinţi. Din contra, în ipotesa examinată de noi aci, 
omisiunea comisă nu constitue causa originară şi primitivă 
a daunei, ci aceasta e resultatul direct a! greșalei din par- 
tea proprietarului casei, care a omis de a lua precauţiu- 
nile necesare pentru evitarea incendiului, sau în definitiv 
dauna a putut proveni din faptul unei miini criminale care 
a pus focul. Înacţiunea aceluia care n'a voit să înştiinţeze 
pe proprietarul casei despre ivirea incendiului, sau n'a voit 
să ia el însuşi iniţiativa stingerii lui, evident că a putut 
influinţa asupra proporţiilor focului, dar numai ca o causă 
accesorie, nesigură şi secundară, în care nu se poate găsi 
bazele unei acţiuni în reparaţiune. 

Acestea sunt principiile nediscutabile, care guvernează 
materia responsabilităţei quasidelictuale provenite din culpa 
in omittendo, şi cari sunt generalminte admise de doctrina 
şi jurisprudenţa modernă. 

In practică asemenea principii pot avea resultatele 
cele mai detestabile şi mai monstruoase, pot da loc la 
calamităţi sociale, la situaţii de acele în care dreptul să 
vie în flagrantă contrazicere nu numai cu echitatea şi mo- 
rala, dar şi cu cel mai elementar sentiment de bun simţ, 
de umanitate, de cinste şi de corectitudine. 

Trec pe malul unei ape şi v&d că cine-va e în pri- 
mejdie iminentă de a se îneca. Lîngă țărm se află o Juntre 
cu care eu dindu-mi puţină osteneală, Paş fi putut salva.
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In loc să îi întind o mînă de ajutor eu privesc cu indife- 
rență cum acel individ este înghiţit de valuri). M& plimb 
pe terasamentul căei ferate şi observ că într'un loc o şină 
e desprinsă: trecînd mai departe, v&d că trenul înaintează 
cu mare viteză în spre locul periculos. Dacă aş fi dat din 
timp semnal maşinistului, catastrofa star fi putut de sigur 
evita. În loc să fac aceasta, eu rămin impasibil, din care 
causă trenul deraind, a curmat, sub dărămăturile sale, ze- 
cimi de vieţi omenești. Ştiu că vecinului meu are să i se 
întîmple neapărat o mare nenorocire ; dacă Paş fi prevenit 
din timp, dinsul s'ar fi putut salva. Eu însă omit să fac 
aceasta. 

Dacă presupunem acum că în toate aceste casuri am 
fost determinat de intenţiunea de a face r&u altuia, sau de 
dorința de a mă distra la priveliștea deraierei sau a ine- 
cărei, atunci evident că conduita mea devine nu numai 
contrară bunelor moravuri, dar chiar monstruos de imo- 
rală şi antisocială. Şi totuşi în casurile arătate eu m'am 
menţinut strict în marginile legilor, de acea conduita mea 
poate fi calificată ca fiind in acelaş timp pe deplin legală. 

Asupra celor expuse aci toți autorii sunt de acord. 
Nici în dreptul roman, nici în dreptul positiv actual, sim- 
pla omisiune nu este considerată ca un fapt ilicit, care ar 
putea să dea naştere unui «delict de inerție» 2). 

Demolombe şi Proudhon zic că individul care na 
intervenit la salvarea din primejdie a vieţei şi averei al- 
tuia, sau nu la prevenit de nenorocirea ce are să i se in- 

  

1) In vara anului 1899, cu ocasiunea înecărei în apele Lotrului a regrelatului avocat Dimitrie Kebapei, ziarele locale au comunicat faptul că pe cind dinsul se lupta cu furia valurilor, doi țărani, per- fecti înotători, stăteau pe țărm şi priveau cu nepăsare la priveliștea grozavă ce li se presenta înaintea ochilor. Atitudinea acestor tărani s'a explicat atunci prin intențiunea ce ar fi avut ei de u fura lanţul cu ceusornicul de aur ce alirna la hainele da pe ţerm ale decedatului. 2) Vezi Baudry, vol. [|, pag. 1348, Thiry, vol. UL, pag. 402. Mareade, vol. V, art. 1382, No. 2 şi 3; Aubry et Rau, vul. IV, pag. 146; Larombitre, vol. V, art, 1382, 1383; Laurent vol. XX pag. 33%.
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tîmple, este fără îndoială un cetățean rău, un om cu inima 
îimpetrită. Conduita lui însă nu poate constitui un delict 
civil sau un quasidelict, şi nici poate da loc la o acţiune 
în daune, pentru că el nu era ținut legalminte de a: in- 
terveni !). 

Curtea de casaţie din Franţa a decis în sensul că 
refusul din partea unui hangiu de a da ospitalitate unui 
individ rătăcit, flămînd şi în pericol de moarte, nu poate 
da loc la aplicarea art. 1382 Cod. francez (art. 998 Cod. 
nostru), ori cît de blamabil ar fi un asemenea act din 
punctul de vedere moral şi social 2). 

Din toată doctrina, numai Toullier şi Domat susţin 
contrarul. 

După Toullier, acel ce comite o greşală de omisiune 
este presupus că ar fi el însuşi autorul daunei întîmplate 
din causa acestei omisiuni, «Prin cuventul fapt din art, 
1382 C. îr., zice acest autor, trebue să înţelegem şi gre- 
şala comisă de acela, care putind împedica o acţiune vă- 
tămătoare, ma făcut aceasta. În asemenea caz e presupus 
că ar fi el însăşi autorul daunei, sau cel puţin că e un 
complice, că a participat la comiterea ei, Şi de aceea tre- 
bue să r&spundă civilminte». 

După acest sistem, acela care, văzînd că cine-va e 
atacat de tilhari, ar refusa să sară în ajutorul: lui; acela 
care, văzînd un început de incendiu la o casă vecină, a 
neglijat de a-l stinge, devine respunzător faţă de “victimă 
pentru rănile suferite, sau pentru arderea casei 3). 

Domat, pe care de almintrelea s& razămă Toullier, 
susţine acelaş principiu, dar cu oare care limitaţiuni. «A- 
cela care, avînd posibilitate, omite totuşi a împedica o 

  

1) Demolombe, vol. VIII, pag. 417; Proudhon, Zruite des droits 
Vusufruit, d'usage ete., vol. III, No. 1489, 

2) Vezi Sourdat, opera citată. vol. 1, pag. 560. 
3) Toullier, vol. VI, pag, 117.
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nenorocire ce s'ar putea întîmpla, zice acest autor, devine 
răspunzător, după împrejurări, de dauna ocasionată» , 

Părerile acestor doi autori au r&mas absolut izolate 
ŞI n'au putut exercita nici o înrîurire asupra dreptului po- 
sitiv şi asupra jurisprudenţei instanţelor judecătoreşti. 

Ne-am pune alăturea de părerile lui “Toullier şi Do- 
mat, zice civilistul Demolombe, dacă ar trebui să decidem 
chestiunea după regulele moralei, după datoriile de uma- 
nitate şi după caritatea creştină. Sfera şi rolul nostru însă 
sunt cu totul diferite. După regulele dreptului positiv, 
simpla abstenţiune nu poate constitui încă un delict sau 
quasidelict, şi cine-va nu dsvine respunzător de daune 
faţă de un terţiu de cit atunci, cînd a omis a îndeplini o 
obligaţie legală sau o clausă contractuală 2), 

  

1) Domat, Lois cuviles, liv. 2, pag. î8. 
Cicevon, în tratatul său De officiis, pune pe acceaşi treaptă pe acela care face răul, cu acela care omite a'l împedica. Sunt două fe- luri de nelegiuiri, zice el, acea pe care rine-va o face. „şi acea pe care o lasă să se intimple, putind a o impedica.... Acela care nu sare în ajutorul celui oprimat Şi care nu se opune nelegiuirei, este tot atit de condamnabil, ca şi acel ce'şi părăseşte părinţii, patria şi a- mirii. Vezi și M. Desjardins, Essai 'sur la morale de Ciceron, pag. 125, 126, unde acest autor califica omisinuile ca un „delicte grave de inertie“. Cancelarul de L'Hospital, zice de asemenea că acțiu sea este dată nu numai contra celui ce a pricinuit dauna, dar şi contra tutu- vor acelora cari avînd posibilitatea a a împedeca, omit a face aceasta: „qui peat et m'empche, peche“. Vezi Traită de la reforine, de la Jus- tice, pag. 170. 

2) Demolombe, vol. VIII, pag. 415.
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Excluderea faplelor altruiste din sfera sancțiunei legale.—Egoismul ca principiu predominant în actualul cod civil, -— Protejarea de câtră legiuitor excluziv numai a intereselor egoiste.— Morala socială a dreplului nostru civil, — Articolele y98 şi 999 cod. civil și criteriul legal de conduită socială — Legiuitorul nu crează din altruism un principiu obligator de activitate socială. — Altruismul necunoscut în Codul civil de cît sub forma lvi negativă, — Conflictele dintre legali- tate şi moralitate.— Sfera imoralitaţei delictuoase şi nedelictuouse.— Consecințele desastroase ale sistemului preconisat de legiuitur.— Mo. tivele pentru care legiuitorul a consacrat o asemenea stare de lucruri. --Dreptul şi morala ; raportarile lor reciproce. — Separaţiunea dreptu- lui de morală.—Precauţiunea legiuitorului de a nu alinge libertatea imslividuală. — Filosofia veacului trecut Şi concepția individualistă a dreptului. — Erorile acestei concepţii. — Mişcarea filosofiră Și socială actaală şi noua orientare în drept. 

Din cele expuse în capitolul precedent, am putut con- 
stata în mod neindoios că legiuitorul a exclus din sfera 
sancţiunei legale faptele altruiste, a evitat de a crea din 
altruism un principiu obligator de activitate socială, şi de 
a-l impune ca normă călăuzătoare în raporturile reciproce 
dintre oameni. 

Codul civil, prin multiplele sale dispoziţiuni _referi- 
toare la drepturile personale, la drepturile familiare, la 
drepturile de propietate, la drepturile succesorale, la ma- 
teria obligaţiiior, a contractelor, a prescripţiei etc, a căutat 
să legitimeze şi să proteagă in mod exclusiv numâi înte- 
resele egoiste ale individului, izvorite din instinctul firesc 
al conservărei de sine. In ce priveşte relaţiile individului 
faţă de cei-lalţi membri ai societăţei, legiuitorul s'a ferit de 
a stabili aci un criteriu osii de conduită socială, ca şi 
cind, în afară de instinctul de conservare proprie, omul, 
ca ori care fiinţă organică, n'ar avea un alt simţ, tot atit 
de puternic, acel al conservărei speciei. 

Unica normă legală, pe care legiuitorul o statorni-
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ceşte in această privinţă, este disposiţia art. 998 şi acea a 
art. 999 Cod civil, a căror cuprins am văzut că se resumă 
la prescripţia «de a nu face r&u altuia», Acest principiu 
negativ sintetisează în sine intreaga morală socială a Co- 
dului nostru civil, întregul complex de îndatoriri ale omu- 
lui faţă de aproapele s&u, violarea cărora atrage după sine 
sancţiunea legală (punitur, ne peccetur). 

«Reţine-te de a face rău aituia»,—iată singura poruncă 
pe care ne-o dă legiuitorul, iată criteriul legal de condu- 
ită omenească. 

Legiuitorul nu caută a sugera individului principiul 
binelui, ca mov posiliv îndemnător pentru faptele sale 
externe. Preocuparea de căpetenie şi exclusivă a sa a fost, 
după cum se vede, de e regula numai conflictele de egoism, 
ivite între membrii societăţei. Practica binelui nu este obli- 
gatoare, căci cerinţele legei sunt pe deplin satisfăcute cu 
atitudinea pasivă, nepăsătoare, indiferentă a omului, cu 
menţinerea sa în marginele stricte ale legalităfei, care 
constă pur şi simplu în stăpinirea pornirilor agresive, rău- 
tăcioase şi avide faţă de aproapele.  Atit, şi nimic mai 
mult. 

Altruismul nu e cunoscut dar Codului nostru civil, 
de cit cel mult sub forma lui negalvă: de a nu face rău 
altuia. Faptele altruiste positive, precum sunt binefacerile, 
actele caritabile, îndatoririle ŞI serviciile desinteresate, etc,, 
nu €e nimene ținut legalminte să le facă, chiar în casurile 
in care asemenea fapte sunt imperios reclamate de utili. 
tatea socială, chiar cînd prin neefectuarea lor sar da loc 
la nenorociri şi calamităţi iminente, 

Deci, după sistemul Codului nostru civil şi chiar a 
celui penal, ori de câte ori utilitatea socială vine în coli- 
siune cu principiul legalităţei, cea dintăi trebue tot-deauna 
sacrificată, dindu-se preferință acestui din urmă. ÎIntere- 
sele individuale sunt puse înaintea celor sociale,
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Citeva exemple ne vor lămuri mai: bine. 
Văd, la câţi-va paşi de mine, un copil mic tirîndu-se 

la marginea unei fântini, în pericol de a cădea in ea. Nici 
un text de lege neobligându-mă de a-l retrage imediat de 
la marginea pericolului, pasivitatea şi nepăsarea mea în 
asemenea caz e ferfect legală. Nimene nu mă poate trage 
la răspundere de nenorocirea ce s'ar putea intimpla ; a- 
ceasta chiar în casul cind eu aş fi nutrit în mine senti- 
mentul criminal de a vedea cu ochii peirea copilului. Po- 
trivit principiului legal enunțat mai sus, singura obligaţi- 
une ce aş fi avuto cra de a nu împinge ei însumi pe 
copil în fintână ! 

Curentul apei este atit de puternic şi primejdios în- 
tr'un loc, în cit, chiar pentru un bun înotător, ar fi ris- 
cant să se scalde acolo. De şi ştiu aceasta, eu neglijez 
însă să înştiinţez pe cine-va, care voeşte să facă bae toc- 
mai în acel loc. Ştiu că podul de peste rîu e atât de slab, 
în cât ori ce călător s'ar aventura să treacă cu trăsura 
pe el, ar fi ameninţat să piară în furia valurilor. Totuşi 
eu nu voesc să pun in vedere aceasta unei persoane ce 
trece cu trăsura in spre acel pod. In ambele cazuri, ati- 
tudinea mea nepăsătoare este pe deplin legală, chiar dacă 
din causa ei a urmat vre-o nenorocire 1), 

Este invederat dar că scopul suprem pe care l'a ur- 
mărit legiuitorul a fost de a ohţinea din partea individu- 
lui nu moraiitatea, ci zwnai legalitatea ; aceasta încă de 
strictă interpretare. Şi să nu uităm că legiuitorul inaugu- 
rează o asemenea stare de lucruri tocmai întro epocă, în 
in care din nenorocire, religia şi morala au perdut rolul! 
lor de povăţuitoare a faptelor omeneşti, în care tendința 
În NI 

1) Fapte de asemenea natură se pot intimpla adese ori in zi- lele noastre, în care lupta înverşunată pentru existenţă şi predomi- uare a transformat pe oameni în hestii, impingeud pănă Ja extrem duşinăniu dintre ei ; aceasta mai ales când e vorbu de indivizi din acelaş mediu social, dar aparţinind unor rase deusebile.
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este de a se guverna popoarele numai prin codice delegi ! 
Care este oare tipul cetăţeanului normal şi satisfă- 

cător din punctul de vedere a cerinţelor legei ? 
La această întrebare să poate da următorul răspuns; 

egoistul, care să reţine de a face acte nelegale şi dăună- 
toare altuia, numai pentru motivul că asemenea acte sunt 
calificate de lege ca infracțiuni, şi pentru că comiterea lor 

"atrage după sine sancţiunea legei (pedeapsa penală, sau 
răspunderea de daune). Un ast-fel de cetăţean, trăind strict 
conform prescripţiunilor legei, nu e obligat să-şi infrâneze 
în folul pornirile sale egoiste şi avide, ci să le stăpânească 
numai întru atit, ca să nu cadă doar sub lovitura legei. 
Ori de câte ori însă va fi îndeajuns de viclean ca să poată 
evita o asemenea lovitură, sau mai bine zis ori de câte 
ori va şti să se strecoare prin canoanele legei, nimica nu'l 
împedecă de a fi fără milă şi îndurare faţă de aproa- 
pele stu”). 

  

1) Nu credem să existe în altă parte indivizi, cărora să se po- trivească mai bine caracteristica „cetățeanului suficient sub raportul legal“, cum să potriveşte la noi în Romăuia unor anumite tipuri so- ciale. La noi, unde minciuna Şi făţărnicia este prelutindene: în presa zilnică, în raporturile sociale, în comert, ete., unde „politicianismul“ a pervertil caracterile, a smintit conştiinţele şi a destrăbălat adâne moravurile publice, este deajuns ca cine-va să nu fi înfundat încă puşcăria, pentru ca să aibă dreptul să-şi revundice în fie-care mo: ment în ochii lumei calificativul de „tetăţean onorabil şi nepribănit”. Cine nu cunoaşte cât de mare e numărul acelora, cari în viata lor s'au dedat la speculaţiunile cele mai neomenoase, la manoperile cele mai nerinstite pentru a putea parveni la situaţii materiale avan!a- joase, dar cari totuşi n'au putut fi traşi la bara justiţiei, numai pen- tru că au ştiut să nu depăşască sfera „imoralităţei nedelictuvase“, cu alte cuvinte au știut să se menţină in marginile „legalilăţii“ ? Si chiar dacă au la pasivul lor fapte delictuoase, cine ar îndrăzni însă să Je scormoniaseă trecutul, să le conteste reputatia de „oameni ima- enlaţi“ ce ș'o impun, când se ştie cât de greu este de administrat înaiutea tribunalelor o dovadă legală, şi la câte riscuri te expui? Marele jurisconsult 1. Von Ihering, în opera sa „La lutte pour le droit“ (pag. 104—105), are mare dreptate când observă că teoria pro- delor din dreptul modern este una din aberatiunile cele mai funeste ce a putut exista vre odată, Să pare, zice el, că această teorie a fost născocită inadins pentru « se putea eluda dreptatea. Dacă toti debi- torii pamintului star fi conjurat „peniru a zădărnici drepturile vicli- melor şi a creditorilor, mat fi puiut să iscodeasea un mijloc mai efi-
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Legiuirile în vigoare, civile sau penale, cer de la ce- 
tăţeanul tip păzirea unui anumit «minimum de moralitate», 
consistând în a nu comite fapte de acelea cari pot întruni 
elementele legale ale _delictului, şi pot cădea sub sanc- 
țiunea iegei. Formula <nullum crimen sine lege, nulla po- 
ena sine lege», cuprinde basele libertăţei civile ale indivi- 
dului şi determină limitele înlăuntrul cărora el îşi poate 
manifesta fără jenă activitatea sa. Intre legiuitor şi cetă- 
țeanul egoist pare a fi intervenit următoarea convenţiune 
tacită : Dacă vei face cutare sau cutare faptă, calificată de 
lege ca delictuoasă, ai să fii tras la răspundere. In afară 
însă de această sferă a imoralităţei delictuoase, care bine 
înţeles este de strictă interpretare, eşti liber să faci ori 
ce “ţi place, căci legea nu zre a se amesteca în sfera 
imoralităței nedelictuoase. 

Cu chipul acesta, legea neavend dreptul a cere de la 
cetăţeanul tip mai mult de cât îndeplinirea acelui «minimum 
de moralitate» de strictă iaterpretare, evident că Şa tăiat 
prin aceasta posibilitatea ori-cărei înriuriri educative asu- 
pra indivizilor. 

Dreptul positiv nu este în stare să facă pe om mai 

cace în această privință, de cât acela pe care jurisprudenţa noastră Va inventat prin faimoasa teorie a probelor. Nu mai insist asupra a- buzului infricoşat ce se face aci cu dreptul, sub masea bine înțeles a „legalităţei”. Una însă n'o bot inăbuşi în mine; uci de acuzator în proces, firice de acuzat !! Datornicul, nu creditorul e acela pe care leoria probelor crede că trebue să 7] apere, Ma; bine să, indure nedreptatea pe față o sută de creditori, de cât sa fie un singur de- bitor tratat cum-va cam aspru !... Ce abis de depravurea simţimintu- lui simplu şi sănătos de dreptate,—ecând te cobori în literatura aces- tei teorii! Ai crede că te găseşti în societatea unor castrați morali. Avrare ori întaineşti acum justițiabili, cari să nu fie conştienţi de uvantajele pe cari legea le oferă situaţiei debitorului sau acuza: tului, cari să nu ştie că, din punctul de vedere al legalitătei, drep- tatea este pe partea nu a aceluia ce în adevăr o are, ci a aceluia care o. poate dovedi, după procedura formală a probelor. Până şi o» mul de la ţară, cind îl înculpi ca antoral vre unui fapt, îți r&spunde azi „ce m& năpăstueşti domnule ? Mai prins, mai doveail«? EI îți spune de-a-dreplul că buna crediață și nevinovația lui se presupune de drep!, pănă când contrariul nu va fi deplin doveait.
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bun, mai moral, sau să îndrepte moravurile sociale, pentru 
că îi e închisă calea ori cărui control mai adinc în activi: 
tatea individuală, îi este interzis a se atinge din sfera imo- 
ralităței nedelictuoase; aceasta din urmă interesând numai 
conştiinţa personală a omului, pe care el e suveran absolut, 

Uşor e de inţeles că o atare concepţie a conduitei şi 
a raporturilor individuale este unilaterală şi eronată, ŞI că 
basele pe care legiuitorul a voit să zidească viaţa noastră 
socială sunt şubrede şi nesănătoase. 

Legiuirile cari proclamă sus şi tare asemenea prin- 
cipii nu numai că nu pot contribui la inblânzirea moravu: 
rilor, la desvoltarea sentimentului de umanitate Şi de so- 
lidaritate socială, dar din contra sunt menite a înăduşi ori 
ce avint nobil şi desinteresat, a spori chiar inrăutăţirea şi 
aviditatea omenească. De sigur numai bună nu se va pu- 
tea chema organizarea acelei societăţi ai cărei membri în 
raporturile lor reciproce vor căuta să se țină strict numai 
în marginele legalităței, vor socoti că singura lor obliga- 
țiune faţă de aproapele constă pur şi simplu in a nu-i face 
reu, în a-şi reprima faţă de el pornirile egoiste Şi agresive. 

Omul, despre a cărui conduită socială nu se poate 
zice alt ceva de cât că e strict legală, care nu'şi poate 
insuşi alt merit de cât că a observat «minimul de mora- 
litate» impus de lege, nici într'un cas nu poate fi un om 
ireproşabil din punctul de vedere al cinstei ŞI corectitudi- 
nei!). Cel mult purtarea unui asemenea individ ar putea fi 
calificată de guasi-morală 2). Nu e oare de'o mie de ori 

  

1) Expresiunea „minimum de moralitate“ este inventată de 
marele criminalist german Fr. Liszt, Ea ar putea insă fvarte bine fi înlocuită prin expresiunea „maximum de precautiune* a omului vi- 
clean, care ştie să evite responsabilitatea legală, îndosindu-se tot-dea- 
una după textele legei. Vezi Liszt, Lelrbuch des deutschen Strafrechts, 
editia a zecea, pag. 65. 

2) Cunoscutul scriitor englez Sutherland, în cartea sa intitu= 
lată „Zhe origin and gromih of the moral instinct“, London. vol. II, 
pag. Î16, divizând motivele de activitate socială în etice şi legale, 
califică pe uceste din urmă de guasi-morale (quasi-morai impulses).
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mai condamnabil și mai primejdios individul care cu în- 
tenţiune perversă n'a voit să retragă copilul de la mar- 
ginea pericolului, de cât deţinutul care zace în închisoare 
pentru că a comis delictul impins de necesitate ? 

*% * E 

Pentru a se justifica o asemenea stare de lucruri, 
consacrată de legiuitor, s'a invocat dou& motive, 

S'a spus mai întăi că legiuitorul n'a impus ca obli- 
gatorii oare cari îndatoriri de conştiinţă, reclamate de uti- 
litatea socială, pentru că a voit să stab'lească odată pen- 
tru tot-dea-una o limită neschimbată între drep? şi morală, 
a voit să creeze un criteriu sigur de distincţiune între o- 
bligaţiunile legale şi îndatoririle pur de conștiință, apli- 
când sancţiunea legei numai celor dintăi, ear pe aceste 
din urmă lăsându-le la libera apreciare a fie 'căruia, 

Cu chipul acesta legiuitorul ar fi izbutit să curme 
starea de lucruri existentă în evul mediu, când dreptul ca. 
nonic avea putere legală, şi infracțiunile morale erau pe- 
depsite in acelaş mod ca şi infracțiunile de drept comun!)). 

  

1) In dreptul canonic omisianile şi negligenţele, reprobabile 
din punctul de vedere al moralei creştine, constituese un deliut. Aşa 
de pildă scriitorul bisericesc Lactanţiu zice: gui enim non repellit a 
socio înjuriam, si potest, tam est invitio, quam ille, qui fecit ; eur în 
alt loc afirmă pur şi simplu: gui suceurrere perituro potest, si non 
succurrerii. occidit, adică : acel care, avind posibilitate, wa sărit în 
ajutorul altuia, aflat în pericol de moarte este în realitate un ucigaș, 
Vezi Louis Kahn. Etude sur le delit et la peine en droit canon, 1898, 
pag. 112: Briland, Principes du droit eclsiastique, 1897, pag, 318 
şi următ, 

Disposiţiunile dreptului canonic nm'au rămas fără înriurire bine- 
făcătoare asupra dreptului positiv. Aşa vechiul drept german admi- 
tea în totul principiile moralei creştine în privinta obligațiunei de a 
veni în ajutorul altuia. In veacul al 17-lea, în Elveţia, un individ a 
fost condamnat Ja tortură, pentru că n'a sărit de u salva nişte nâu- 
fragiați din riul Aar, de si avea posibilitate a face aceastu, fiind un 
bun înotător, Juriseonsultul Gaudinnus zicea : „Etenim si morte po- 
tuisti hominem liberare et non liberasti, oecidisse videris ; et licet 
forsan. non debetes eudem poena, qua delinquena puniri, tamen es 
paulo minori poena multandus.—În vechile noastre legiuiri exista de 
asemenea obligaţiunea de a veni în ajutorul altuia, mai ales când 

7
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Separaţiunea dreptului de morală, iată dar idolul la 
care s'a închinat legiuitorul frances, când a exclus de sfera 
sancţiunei legale faptele altruiste reclariate de utilitatea 
socială. 

Acest motiv însă nu mi se pare serios, pentru că, în 
defiritiv, ori cât s'ar căuta să se. separe dreptul de mo. 
rală, totuşi aceste două discipline nu pot rămânea isolate 
una de alta; din contra, între ele trebue să existe o per- 
manentă reciprocitate !), 

Istoria dreptului demonstrează că limita despărţitoare 
între domeniul acestei ştiinţi şi între morală, să schimbă 
mereu în sensul că dreptul face adesea ori incursiuni în 
domeniul moralei, pentru a-şi însuşi oare cari principii, 
reciamate de noile necesităţi. sociale, şi a le transforma în 
Jegi positive. Așa de exemplu usura şi clausa penală, cari 
altă dată erau considerate numai ca fapte imorale, repro- 

era vorba de vre o rudă. Pruvilele lui Vasile Lupu, la paragraful 
despre mcereetarea ucigătorilor de oameni ce li se cade după deala 
lor“ obligă pe erede de a căuta cu doctori buni, la casuri de boală, 
pe testator, sub pedeapsa de a perde dreptul la clironomie, ramă» 
nînd loală averea domnului ţărei. le asemenea bărbatul „care nu 
va chema vraci la boala muierei Jui şi să-i cumpere de tot felul de 
vracevuanii şi de altele de toate bucatele ce "i vor trebui. şi de va 
muri atuncea dintr'acea boală, perdeva bărbatul tot venitul ce ra 
avea de pe ocinele muerei. Vezi Pravilele lui Vasile Lupu. editate 
de Gh, Sion. pag, 44. In ce priveşte înriurirea exereilată de dreptul 
canonic asupra legiuirilor moderne, se poate consulta: D'Espinay, 
De Vinfiuence du droit canonique sur la legislation francaise, 1856. 
pag. 117—184; Hue, De Vinfluence du droit canoniqu2 sur la lcgis- 
lation criminelle, pag. 441-- 466, in Revue cvilique de legislution et 
de jurisprudence, vol. XIII. 

1). Cel dintai care şliinţificeşte a separat dreptul de morală 
este filosoful Em. Kant. După ce în opera sa „Critique de lu ruison. 
pratique“ aşterne basele fundamentale a acestor duuă ştiinti, cau= 
sacră apoi fiecăreia die ele câte o lucrare specială. Aşa în „Elements 
meâtaphysiques de la doctrine du droit“ el restringe domeniul dreptu- 
lui numai ja reglementarea faptelor externe ale omului, pe când în 
„Filements metaphysiques de lu doctrine dela vevtu", susține că sfera 
moralei nu poale cuprinde de cât reglementarea actiunelor interne. 
tu toate acestea Kant nu înţelege a separa definitiv una de alta a- 
ceste donă ştiinți. Faptele externe, zice el, m'au prin ele insăşi o 
valoare juridică reala. de rât numai dacă linem sumă de inotivele 
subiective psihice cari le-au determinat, adecă dacă le punem în le- 
gălură cu actele interne, cari fac parle din domeniul moralei. 
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bate de dreptul canonic, în timpul din urmă au fost ad- 

mise în dreptul positiv, căpătind sancţiune legală. 

Se poate întâmpla ca oscilarea limitei dintre drept şi 

morală să se facă foarte încet. Dreptul, fiind un produs 

nu numai al inteligenţei, ci şi al voinţei, e natural ca tran- 

siția de la o stare de lucruri la alta să nu poată avea loc 

de cât cu oare care greutate și întârziere. Intocmirile vechi, 

moştenite prin tradiţie de la străbuni, nu pot fi înlocuite 

prin altele noi, de cât atunci când devin cu totul netreb- 

nice, când cad doborite în lupta cu noile cerinţi ale vieţei. 

In acest proces de prefacere a dreptului positiv, rolul prin- 

cipal îl joacă idealul de orientare morală al omenirei 

din epoca dată, temperamentul şi caracterul rasei, pre- 

cum şi evenimentele sociale prin care trecem. 

Ori cum ar fi e netăgăduit faptul, că cu cât senti- 
menteie altruiste sporesc într'un popor la o epocă dată, 

cu atit dreptul positiv al acelui popor împrumută tot mai 

multe elemente din morală. Din această causă dreptul şi 

morala nu pot fi definitiv separate una de alta nici o dată, 

«Obiectele acestor două ştiinţi, zice academicianul E. 

Beaussire, sunt unite nu numai prin raporturile lor striase, 

dar şi prin dependinţa lor reciprocă. Ar fi periculos să le 
jsolăm ; după cum ar fi iarăşi periculos să le confundăm»!). 

În primul caz, dreptul ar ajunge la principiul că el trebue 

să rămină indiferent faţă de cerinţele moralei, mărginin- 
du-şi sfera sa de activitate numai la delimitarea libertăţe; 
externe a oameniior, fără a se preocupa câtuşi de puţin 

dacă aceştia se folosesc sau nu de libertatea lor conform 

prescripţiunilor moralei; în al doilea caz, dreptul ar căuta 

să ingereze asupra conştiinţei individuale, ar pretinde să 
i 

1) Vezi Emile Beaussire, Les Principes du Droit, Paris, 1888, 
pag. 25 şi urm. Asupra raporturilor dreptului cu morala se poate 
consulta .şi Paul Janet, Science politique dans ses rapporis avec lu 
morale, asemenea şi Herbert Spencer, Les boses de la morale 6volu- 
tioniste, ediția a şasea, 1895.
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reglementeze valoarea morală a tuturor acţiunilor omenești, 
chiar a celor mai intime, ceea ce iarăşi este inadmisibil. 

Al doilea motiv, pentru care legiuitorul a exclus din 
sfera, sancţiunei legale faptele altruiste, ar fi acela că el 
s'a ferit de a aduce vre-o ştirbire dreptului sacru şi invio- 
labil de libertate individuală, care, împreună cu cele-Palte 
drepturi naturale, ar avea o valoare absolută, alcătuind e- 
lementul cel mai esenţial al personalităței omeneşti. 

Pentru a înţelege însă mai bine acest motiv şi pentru 
a demonstra în acelaş timp netemeinicia lui, este de nea- 
Părată nevoe să intrăm în o analisă mai adincă a spiritu- 
lui de care e pătruns în această privință întregul Cod ci- 
vil, şi să cercetăm ideile filosofice, principiile de intocmire 
socială cari au inspirat pe legiuitor. 

S& ştie că Codul civil francez, care a servit de pro: 
totip legiuirei noastre, a fost redactat la inceputul veacului 
trecut, adecă în urma marilor frămiîntări politice şi sociale, 
cari au avut loc în epoca revoluţiei franceze. Ast-fel fiind, 
nu mai poate r&mânea îndoială că principiile codului civil, 
cari guvernă în special materia raporturilor legale dintre 
indivizi şi responsabilitatea del:ctuală, au fost formulate de 
legiuitor sub înriurirea ideilor noi sociale, cari agitau spi- 
ritele în acel timp, şi cari la rîndul lor răsărise din teo- 
riile filosofice ale veacului al XVIII. 

Filosofia veacului al XVIII, în explicarea fenomene- 
lor sociale, pleacă de la teoria otiginei mecanice a socie- 
tăţei, adecă de la ideia că societatea omenească s'a întoc- 
mit pe basa consimţimentului mutual al indivizilor, cari 
renunțind la starea lor primitivă de libertate absolută 
(bellum omnium contra omnes) s'au hotărit a-şi înjgheba 
o viaţă socială colectivă '). Societatea omenească represintă 
DN NI 

1) Sintesu acestei tearii o găsim în „Contractul social“ a lui J. J. Rousseau, care a şi servit ca bază de orientare marilor reformu-
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dar un agregat de fiinţi autonome, cari de bună voea lor 
s'au decis a-şi mărgini, în anumite limite, drepturile lor 
primitive absolute, legindu-se printr'un contract reciproc. 

Individul, intrînd în viaţa socială, ş'a menţinut totuşi 
din autonomia sa anterioară o anumită sferă de drepturi 
inalienabile, dintre cari dreptul de libertaţe, de conservare 
a persoanei şi a bunurilor sale sunt cele mai însemnate !). 

După acest sistem, individul formează factorul prin- 
cipal al colectivităţei sociale; el nu represintă un element 
subaltern, un produs al mediului social, ci societatea însăşi 
este resultatul voinţei indivizilor. Dreptul nu este alt ceva 
de cît un complex de norme, cari reglementează exerci- 
tarea în afară a libertăței fie cărui membru al societăţei 
şi determină sfera obiectivă de manilestare a voinţei şi a 
intereselor sale. Ordinea socială constă în observarea ca 
nu cum-va vre-un individ să depăşască marginile contrac- 
tului social şi să facă vre-o incursiune agresivă în sfera 
dreptului şi libertăţei altuia, 

Cind e vorba însă de sfera psihică subiectivă a vo- 
inței individuale, aci chestiunea s& schimbă cu totul. In a- 
ceastă privinţă individul n'a renunţat la libertatea lui pri- 
mitivă absolută. De aceea în domeniul psihic subiectiv vo- 
inţa individului domneşte ca un suveran absolut. Nimenea 
nare dreptul să-i ceară socoteală sub impulsiunea căror 
motive lăuntrice a lucrat în cutare sau cutare chestiune, 
cum se foloseşte de libertatea ce io garantează legea, în 
ce scopuri o întrebuințează şi dacă aceste scopuri cores- 
pund sau nu idealurilor morale şi intereselor superioare: 

  

tori şi legiuitori din epoea revoluţiunei franceze. Vezi Alfred Fonillse, 
Jvidee moderne du droit, pag. 19; Ch. Beudant, Le droit îndividuel 
et Vetat, pag. 235 şi urmat. 

1) Din această ordine de idei a răsărit faimoasa şi mult trim- 
bitata „Declaraţiune a drepturilor omului şi cetăţeanului“, cuprinsă 
în Constituţiuneu din 3—14 Septembrie 1791. Vezi Dalloz, Repertoire, 
vol. Î, pag. 2.
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ale sucietăţei. Toate aceste sunt lucruri, cari fac parte din 
sfera subiectivă a libertăţei individului şi privesc exclusiv 
forul intern al conştiinţei sale, iar societatea n'are dreptul 
a-l trage la r&spundere, chiar cînd a lucrat în detrimentul 
ei, destul numai să nu fi călcat marginile formale ale legei. 

De aci necesitatea de a se separa dreptul de morală 
şi de a se zice că la interpretarea și aplicarea legilor fie 
civile sau penale nu trebue să se ţină seamă de principiile 
moralei. Aci însă începe partea detestabilă a sistemului. 
Căci dacă e aşa, dacă admitem că dreptul trebue să r&- 
mină indiferent faţă de cerințele moralei, apoi inevitabil 
trebue să recunoaștem caracterul de legalitate chiar şi ac- 
telor imorale, ori de cite ori individul n'a depăşit margi- 
nile formale ale legei (imoralitatea nedelictuoasă), sau, în- 
trebuințind o expresiune cunoscută avocaţilor noştri, ori 
de cîte ori individul a fost îndestul de şiret ca să sestre- 
coare frumuşel printre articolele legei. Cele mai înalte 
idealuri morale trebuesc, după acest sistem, să cedeze lo- 
cul, să fie sacrificate înaintea cerințelor formale ale legei. 

In atari condițiuni se poate întîmpla adese ori că a- 
plicarea riguroasă a normelor de drept să dea loc la cea 
mai mare nedreptate: summum jus, summa înjuria. Cite 
fapte odioase scapă astă-zi de sancţiunea legei numai din 
causă că nu întrunesc unul din elementele formale ale in- 
fracţiunei ! 

Din acest punct de vedere dreptul positiv capătă o 
nuanţă pur formalistă : de a garanta exercitarea obiectivă 
mecanică a drepturilor şi libertăţei individului, fără a se 
preocupa cituşi de puţin de valoarea şi conţinutul imoral 
al acestei libertăţi. Cum însă cel mai important dintre a- 
ceste drepturi, am văzut, că este dreptul de conservare a 
persoanei şi a bunurilor sale (drepturile personale şi reale), 
de aceea legiuitorul francez s'a mărginit a legifera (prin 
art. 998 şi 999 C. civ.) numai obligaţiunea de a n aduce
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vre-o vătămare altuia, adecă de a-i respecta viaţa şi bu- 

nurile sale, fără a impune în acelaş timp ca obligatoare 

faptele altruiste, cel puţin în casurile urgente, cind ase- 

menea fapte sunt reclamate de utilitatea socială. Şi aceasta 

din causă că practica binelui priveşte conştiinţa personală 

a fie cărui individ, care trebue să r&mină liberă şi fără 

constrîngere din afară, 

lată pentru ce dreptul ast-fel cum se interpretă de 

jurisprudenţa modernă presintă -un caracter egoist, ultra 

individualist şi de multe ori chiar antisocial. 

” Să ilustrăm argumentarea noastră prin citeva exemple. 

Trec indiferent pe lingă un bolnav în agonia morţei, 
fără a-i arăta cel mai mic ajutor; observ la marginea pră- 

păstiei un om în stare de complectă beţie, fără să-l retrag 

de la acel loc periculos; întilnesc in pădure un om rătăcit 

amenințat a peri de foame şi frig, fără să-i indic calea a- 

devă&rată. Ori ce nenorocire s'ar intîmpla in asemenea ca- 
zuri, eu nu pot fi r&spunzător, pentru că datoria de â face 

bine altuia e lăsată la libera mea apreciare. Individul are 

dreptul să ceară de la altul numai de a nu-i face r&u, de 

a-i respecta viaţa şi bunurile sale. Respectul poate ori 

cine să-l ceară în mod imperios; bine-facerea trebue s'o 

implore cu umilință. 
Un critic modern observă cu multă ironie, dar în a- 

celaş timp cu perfectă dreptate, că pentru a înţelege prin- 

cipiul raporturilor legaie dintre membrii societăţei, consa- 

crat de legiuitorul francez, trebue să plecăm de Ja acea 

stare primitivă de desagregare şi incoherenţă, pe care fi- 

losofii naiuralişti ai veacului al XVIII o presupuneau că 

a existat înainte de injghebarea primelor societăți omeneşti 
(înainte de formarea «contractului social»), şi care e carac:- 

terisată cu denumirea de «bellum omnium contra omnes». 

In această stare priinitivă norma care guverna raporturile 
individuale era «/omo homini lupus est. In urmă lupii,
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pentru ca să poată întocmi o viaţă socială comună, s'au 
hotărît să-şi pue unul altuia botniţă, impunindu-şi reciproc 
obligaţiunea de a nu face râu alia, sub pedeapsă de a fi 
traşi Ja r&spundere, Cu chipul acesta s'a legiferat acel e- 
goism animalic, care limitează pe fie care numai întru atit 
ca să nu poată face r&u altuia, şi pe care "| găsim în o- 
pera marilor legiuitori ai. revoluţiunei franceze. 

O asemenea concepţie a raporturilor individuale s'a 
caracterisat cu drept cuvint în filosofia contimporană cu 
denumirea de :ndividualism, 

Individualismul, răsărit din frămîntările de idei ale 
marei revoluțiuni franceze, a alcătuit în tot decursul vea- 
cului al XIX idealul măreț al civilisaţiunei burgheze ; el a 
domnit pînă în timpul din urmă în filosofie, în drept, în 
economia politică, în literatură, etc., fiind considerat ca 
ultima expresiune a științei sociale, | 

Pe terenul pur teoretic, concepția individualistă a luat 
o fasă exagerată în operele cîtor-va scriitori moderni, pre- 
cum de pildă e Herbert Spencer, care în lucrarea sa re- 
centă D'/narvidu contre L'Etat (Man versus State), com- 
bate sub ori ce formă asistenţa publică sau privată, 

In operile ultimului filosof german Nietzsche indivi- 
dualismu: a ajuns la proporţii chiar monstruoase. In lume 
zice acest filosof, trebue să domnească dreptul celui mai 
tare, dreptul aşa zisului Supra-om (der ueber Mensch), care 
e caracterisat printr'o individualitate puternică şi represintă 
aristocrația rasei omeneşti. Supra-omul este despreţuitor 
şi crud faţă de acei ce nu-s deo potrivă cu el, urînd co- 
munitatea cu mulțimea. Pentru aceşti representanţi ai o- 
menirei nu există puterea tradiţiunei şi nici respectul de 
persoara şi bunurile altuia: ei sunt stăpini şi-şi crează 
după propriul lor plac normele morale, pe care au să le 
urmeze; ei nu se uită la canoanele de prin cărți, pentru 
dînşii nu există simţul istorie al dreptăţei, Morala din zi-
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lele noastre, care propovădueşte milă pentru cei slabi, 
respect faţă de persoana altuia, e o morală pentru sclavi 
şi neputincioşi, căci numai aceştia cer misercordie ; numai 
cei fără voință şi individualitate caută sprijin în voinţa al- 
tora. Omul trebue să fie r&u, căci răutatea este cea mai 
mare putere a lui; Plăcerea egoistă a trupului şi a sufle- 
tului să chiamă «virtute» )). 

* ” > 

Din cele expuse mai sus uşor se poate vedea că 
teoria dreptului absolut şi inviolabil de libertate individuală 
este o adevărată rătăcire, care după ce a ameţit mult timp 
capetele legislatorilor din Europa, a trebuit în cele din 
urmă să cadă sub propria ei excentricitate, împreună cu 
întreaga doctrină a originei contractuale a societăței. 

Ca o reacţie contra erorilor şi exageraţiunilor vechiu- 
lui sistem, apare pe terenul sociologiei teoria nouă a şcoa- 
lei organice, care explică cu totul în alt mod atit originea 
societăţei, cît şi chestiunea drepturilor naturale ale omului. 

După această teorie, originea vieţei sociale nu mai 
este contractul; societatea nu constitue o întocmire dato- 
rită acordului voinţelor unor fiinţi autonome, ci e resulta- 

  

1) Vezi Pages Choisies de Frederic Nietzsche, publices par 
Henri Albert, 1903, pag. 114—119. Oamenii de azi soeotese ea hunuri 
morale acea ce convine imulțiimei şi intereselor ei. Aceasta însă e 
o părere falşă. După Nietzsche, religiunea creştină şi curentul uma- 
nitar modern însamoă 1&scoala sclavilor în morală: triumful creşti- 
nismului, e triumfal moralei sclavilor. Aceaşi părere are el şi despre 
democratism. Drepturile politice şi economice cerute de democrați 
i Sau părut a fi semnele unei noi revolte pe care sclavii o pregătese 
acum pe alt teren, după ce au triumfat în morală prin creștinism, 
Nu altruismul şi mila pentru cei suferinzi, zice el, a contribuit la 
propăşirea şi mărirea plantei-om, ci din.contea noi credem că toemai 
asprimea, violența. sclavia, frica, viclenia, stoicismul, rătăcirile şi 
drăciile de tot soiul, tot ce e râu, îngrazitor, tiranic, rapitor, au ser- 
vit spre înălţarea speciei om mai mult de cit celelalte condițiuni. 
Vezi Fr. Nietzsche, Par de la le Bien et le Mal, pag. 56; asemenea 
şi C, Rădulescu-Moiru, Pr, W. Nietzsche, viața şi operile sale, pag. 
45, 46,
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tul necesar şi inevitabil al propriilor însuşiri firești ale 
omului, 

Sociologia dovedeşte că oamenii primitivi în starea 
lor naturală n'au trăit rătăcind singurateci şi isolaţi unul de 
altul pe întinsele continente ale pămintului, nu s'au bucu- 
rat de acea autonomie şi libertate nețărmurită, pe care au 
visat'o filosofii veacului al XVIII. Din contra, chiar din 
primul moment oamenii apar in lume ca fiinţi sociale prin 
excelenţă, ducind o viaţă colectivă de familie şi trib, şi deci 
aflîndu-se între ei în strînsă dependenţă şi subordonare 
reciprocă. 

Dacă e aşa atunci voinţa individuală nu mai e facto. 
rul principal, care a determinat întocmirea socială. Din 
contra, individul e subordonat aceşteia, căci nu represintă 
alt ceva de cit un produs necesar şi firesc al organismu- 
lui social, în care rolul său e echivalent cu acel al unei 
simple ceiule din organismul animal. Aşa dar tendinţa 
teoriei organice este de a supune pe individ societăţei, iar 
nu vice-versa!). 

O dată cu căderea teoriei contractuale, s'a schimbat 
cu des&verşire şi chestiunea drepturilor naturale ale omu- 
lui şi în special chestiunea libertăţei individuale. De astă 
dată s'a văzut cît de mult s'a abuzat de cuvântul iibertate 
în drept şi mai ales in ştiinţile politice. 

| Pentru iatîia oară să face deosebire tranşantă între 
libertatea înțeleasă în sens pur filosofic şi libertatea înțe- 
leasă din punct de vedere social, înlăturiîndu-se posibilita- 
tea ori-cărei confusiuni a acestor două acceptaţiuni a ace- 
luiaș cnviat. In primul caz libertatea are în adevăr o va- 
loare absolută, pe cînd în cazul al doilea înțelesul cuvin- 
tului libertate este foarte relativ şi mărginit. 

  

1) Representanţii cei mai însemnați ai acestei teorii sunt H. 
Spencer. Principes de Sociologie ; Lilienteld, Gedanken îibe» die So- 
cialavissenschaft der Zukunft, 1879; Shăfile, Bau und Leben des s0- 
cialeu Korpers, 1881.
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Cînd e vorba de determinarea libertăței individuale, 

adecă de precisarea unei stări de fapt a indivizilor cari 

trăesc în societate, aci libertatea nu mai poate fi ințeleasă 

de cit în sensul din urmă, adecă în sens riguros social. 

Marea greşeală a legislatorilor revoluţiei franceze constă 

tocmai în faptul că ei, deducend toate principiile dreptului 

exclusiv numai din rațiune, au stabilit şi legiferat rapor- 

turile dintre membrii societăţei pe basa noţiunei vagi a 

libertăţei înţeleasă din punct de vedere filosofic. 
Dacă e aşa, atunci evident că teoria tradiţională cla- 

sică despre «drepturile absolute ale omului şi ale cetăţea- 

nului> trebue dată la o parte. În locul ei apare concepția 

socială a dreptului, după care «drepturi absolute», în sen- 

sul technic al cuvîntului, nu există ; ele nu mai formează 

nişte norme intangibile ca altă dată. 
Noţiunea însăşi de «drept absolut» este o noţiune 

neexactă în sine şi anti-socială. Individul care trăeşte în 

mediul social nu poate pretinde să i se recunoască şi să-şi 

exercite oare cari drepturi personale, de cit într'o anumită 

măsură, anume ca ele să nu vie în colisiune cu scopurile 

superioare ale societăţei 1). 

După noua concepţie sociologică, dreptul nu mai este 

un complex de norme destinate a reglementa numai exer- 

citarea libertăţei şi intereselor particulare ale indivizilor; 

din contra el trebue să aibă în vedere în primul loc ga- 

rantarea conviețuirei sociale, cu alte cuvinte urmăreşte 
z 

1) Un asemenea mod de întelegere a dreptului este adoptat şi 
de unii comentatori mai noi ai Codului francez, precum sunt M. Pla- 
nioi şi R. Saleilles. „A fost o mare eroare, zice Planiol, dea se con- 
sidera oare cari drepturi, precum e dreptul de libertate şi de pro- 
prietate, cu avind o valoare absolută. Idea de drept absolut este o 
«ubtilitate, care implică în sine o concepţie anti-socială şi neexactă“. 
Vezi M. Planiol, opera citată, vol. 1, No. 908 şi 909; R. Saleilles, 
oper. cit., pag. 312; Vezi de usemenea şi Noţiunea dreptului subiectiv 
şi obiecti», de Em. Antoncesen, studiu publicat în Revista de drept şi 
Sociologie, No. 1 şi 2 pe anu. 1902,
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protejarea acelor interese cari corespund atit utilităţei so- 
ciale, cit şi sentimentului de dreptate. 

In acelaş timp rolul dreptului nu poate fi mărginit 
numai la apreciarea externă, pur formală a acţiunilor o- 
meneşti, fără a ţinea seamă de caracterul lor intrinsec, de 
valoarea lor morală. De aci necesitatea unei noi apropieri 
între drept şi morală. Concepţia sociologică a dreptului 
nu numai că nu admite ca dreptul să r&mină indiferent 
faţă de cerințele moralei, dar din contra tinde al subor- 
dona aceştia !). 

Pe de altă parte dacă e adevărat că viaţa socială nu 
derivă din contract, ci e resultatul fatal al necesităţilor or- 
ganice ale firei omeneşti, dacă starea naturală a oameni- 
lor nu e o stare de individualisare şi de autonomie per- 
sonală, ci din contra 'o stare de dependenţă şi subordonare 
reciprocă, atunci evident că dreptul positiv nu se poate 
mărgini simplu numai la legitimarea intereselor egoiste ale 
indivizilor, nu poate reduce relaţiile lor mutuale exclusiv 
la obligaţia negativă de a nu face r&u altuia 2), 

  

1) Cel dintii care a îneereat această nouă apropiere între drept şi morală este filosoful Hegel. El susține că scopul dreptului este realisarea principiilor moralei, cari cu chipul acesta părăsesc sfera lor subiectivă şi trec în cea obiectivă. De aceiaşi părere sunt şi uu- torii recenți lellinek şi Wallaschek, cari afirma că rapurturile dintre drept şi morală sunt echivalente cu acele ce există îutre formă şi eu- prinsul ei. Moialu indică idealurile activităței omeneşti, ir dreptul represintă încercarea de realisare a acestor idealuri, Vezi Iellinek, Die socialistische Bedentung von Recht, Unrecht und Strafe, 19388, pag. 42; Wallaschek, Studien zur Rechisphilosophie, 189, pag. 52; Balis, Les fondements de la morale et de droit, 1890, pag. 119. 
2) Tevria mecanică (contractuala) u socielăței este astazi ca- zută definitiv şi nu pcesintă de cit doar importantă istorică. In so- ciologia actuală, mai ales după aplicarea in domeniul ei a metoade- lor formulate de biologie, domneşte în mod esrlusiv teoria organică, care am văzut că a apărut ca o reacţie contra erorilor interpretărei mecanice a fenomenelor sociale, In timpul diu urmă însă, din causa Oare căror exagerațiuni a teoriei organice, a apărut pe orisontul fi- losofiei, o nouă încercare de reibviere a vechei teorii mecanice, sau mai bine zis, o încercare de reconriliare a acestei teorii cu teoria or- gunică. Representantul acestei încercări este actualul filosof Alfred Pouillce. In renumita sa operă La science sociale contemporaine, Fouillce emite părerea că societatea, de şi la obirşia sa nu este un
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Indiferenţa şi pasivitatea individului, faţă de ceilalți 
membri ai speciei sale, nu poate fi justificată pentru raţiu- 
nea foarte simplă că interesele lor sociale sunt comune ŞI 
solidare. Toate bunurile materiale şi morale, de care omul 
se bucură în viaţă, le datoreşte în mod principal traiului 
său in societate, Din acest punct de vedere putem zice că 
fie care din noi este debitorul colectivităţei sociale. 

Dacă este aşa atunci evident că ori care membru al 
acestei colectivităţi are dreptul a cere de la aproapele stu 
nu numai un respect negativ şi steril a vieței şi a bunu- 
rilor sale, ci şi unele servicii positive, cel puțin în cazuri 
de acelea (calamităţi, nenorociri), in cari societatea, care e 
obligată a veghea la conservarea bunurilor membrilor sei, 
nu poate veni imediat în ajutorul celui aflat în primejdie. 
Văd că cine-va e atacat de fărători de rele Şi societatea, 
prin persoana agenţilor puterei publice, nu-i poate pro: 
cura ajutor urgent. În asemenea caz, eu nu pot rămânea 
spectator, impasibil, ci, dacă am posibilitate şi fără a'mi 
compromite propriele mele interese, trebue să fiu obligat 
a interveni la salvarea bunurilor aproapelui meu, pentru 
că utilitatea socială reclamă aceasta. 

Principiul preconisat de Codul actual, că «nimene nu 
este obligat a veghea la conservarea bunurilor altuia», nu 
mai corespunde noilor concepţii doctrinale, şi deci trebue 
înlocuit prin alt principiu diametral opus, că adecă «fie 
care este obligat a veghea la conservarea bunurilor al- 

r 

  

contract, ci este în adevăr un pr dus organic al însuşirilor fireşli ale omului, lotuşi procesul de evoluţie treptată a societaței constă toc- mai în tendinţa de a se desbrăca de caracterul ei primitiv organic si a” deveni un produs al voinței omeneşti, cu alte cuviute, a deveni, după propria sa expresiune, un organism contractual. Acenşi idee v 
exprimă un alt .seriitor modern, dar numai sub o altă forma. Soeie- talea. zice Kuref, în procesul s&u continuu de desvoltare, tinde a nu mai fi un fenomen natural, ci a deveni un produs al artei omenești. Vezi Korkounot, Theorie generale du droit, Paris, 1943, pag. 187; Gumplowicz, Grundris, der Sociologie, 18%i, pag. 8.
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tuia, întru cît prin aceasta nu-şi periclitează propriele sale 

interese». | 

Iată cum ş'au făcut loc în domeniul dreptului tendin- 

ţele altruiste de solidaritate socială, principiile noi de co: 

laborare reciprocă, care astă-zi năzuesc a prinde tot mai 

mult teren şi a combate pornirile individualiste şi anti-so- 

ciale încuibate în jurisprudența modernă. 

Obirşia acestui curent salutar de prefacere şi rege- 
rerare a ştiinţei dreptului o găsim, precum am văzut, în 

mişcarea filosofică şi sociologică contemporană. 

In legislaţie asemenea principii sunt introduse de că- 
tre noul legiuitor german. 

  

IUL 

Altruismul, ea principiu obligator, preconisat pentru înlăia oară 
de legiuirea civilă germană.— Articolul 826 din noul cod gerinan.— 
Problema altruismului legal în noua doctrină german3.— Noţiunea de: 
lictului: civil în doctrina şi jurisprudeuta germană.— Teoria hunelor 
moravuri.— Opinia publică cu criteriu al bunelor noravuri.— Sistemul 
civilistului Marcel Planiul şi critica lui. 

Altruismul pentru intîia oară este-introdus în Codul 

civil, ca normă obligatoare, de către legiuitorul german 

actual. La capitolul «despre delicte» din acest Cod, găsim 
articolul 826 conceput în termenii următori: «Wer in einer 

gegen die guten Sitten verstossenden Weise einem An- 

deren vorsătzlich Schaden zufigt, ist dem Anderen zum 

Irsatze des Schadens verpflichtet». lată şi traducerea lui 
rominească : Ori cine, printrun mod de procedare contrar
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bunelor moravuri, causează alluia o daună, este obligat să o 

repare. 

Ca să putem stabili mai bine sensul acestui articol, 

vom recurge la însăşi «Expunerea de motive a Codului 
civil», cum şi la comentatorii germani cari Pau interpretat, 

| Acest text, zice «Expunerea! de motive», are în ve: 

dere actele aşa numite nef/oiale («illoyale Handlungen») ; el 

califică ca ilicită (contrară legilor) ori-ce faptă, care de şi 

nu este interzisă printr'un text expres de lege, totuşi, prin 

caracterul ei imoral şi modul intenţionat cu care e săvâr- 

şită, jigneşte bunele moravuri !). 

Această «importantă complectare», zice Planck, a 

principiilor Codului german în materia delictelor civile, a 

fost determinată de necesităţile reale ale vieţei sociale, 
cari În multe cazuri, neprevăzute de lege, reclamă ca 
dauna, causată printr'un fapt contrar bunelor moravuri, să 

fie supusă responsabilităţei. 

Ca exemple de ucest gen autorul citează următoa- 
rele : construirea unui zid în scop răutăcios de a face nu- 
mai în ciuda vecinului (e/Veidbau») ; vopsirea cu negru a 
peretelui alăturat de fereastra vecirului, în scop intenţio- 
nat de a-i produce rea impresie şi a împedeca r&sfringerea 
lumiaci; darea unei informaţiuni greşite sau a unui sfat 
mincinos ; divulgarea intenţionată a unui secret industrial; 
intentarea unui proces -numai în spirit vădit de şicană ; 
cântarea dintr'un instrument muzical în scop intenționat 
de a impedeca somnul vecinului, sau de a distrage elevii 
din pensionul său etc.2). 

A 1). „Als widerreehilich (Delikt) gilt hiernach die zwar Kraft der 
allgemeinen Freiheit an sich evlaubte, aber vrllanbte, uber illoyale, 
gegen die guten Sitten verstossende Handlungswerde, wenn sie einem 
Anderen zum Schaden gereicht (Motive), und dies auch dann. wenn 
lemand, selbst in Ausiibung eines formalen Rechts, einem Anderen 
vorsălzlich in einer gegeu die guten Sitten verstossenden Weise Seha- 
deu zufigi* (Feichts. Kommis. Verhăltiniss asupra art, 826), 

2). Vezi Planck, Kommentar, vol [, pag. 279; asemenea şi Von 
Liszi, Die Deliktsobligationen în, System des Biirgerlichen Gesetzbuchs. 
Berlin, 1898 pag. 18.
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«Principiul bogat în consecinţi, consacrat de art. 826 

C. civ., zice comentatorul Endeman, complectează lacuna 

ce există in Codul german şi în alte legiuiri în materia 

delictelor şi quasidelictelor, prevăzând obligaţia de r&s- 

pundere de daune, ori-de câte ori ea este reclamată de 

bunele moravuri ca/s zechilich bestătiglen Sittenanschaur- 

muugen». Dacă, potrivit art. 138 C. civ. german (cores- 
punzător art. ş din Codul nostru), ori-ce convenţie care 

deroagă de la legile ce interesează bunele moravuri este 

nulă şi nu poate fi validată judecătoreşte!), apoi tot aşa 

Şi ori ce act imoral trebue socotit, conform art. 826, ca 

fiind contrar legilor (ilicit), şi deci autorul trebue supus 

responsabilităţei pentru dauna causată altuia. Arlicolele 

138 şi 826, precum şi art. 226 C. civ. german, care inter- 
zice şicana, alcătuesc un întreg sistem de norme destinate 
a ne înălța ideile noastre despre scopul justiliei şi a ne 

sfabili adevăratul crileriu de distingere între dreptate sau 

echitate şi cerintele formale ale legei ?). 

Şi trebue să notăm că toţi comentatorii germani de 

comun acord recunosc că art. 826 are în vedere nu numai 

faptele de comisiune (in comittendo), contrare bunelor mo- 

ravuri, dar și simplele negligenţe şi omisiuni (in omittendo) 

care au un asemenea caracter (aus Vorsatz oder.Fahrlăs- 

sigkeit 5).  Iasăşi Endemann, care în această privinţă e 
  

1) Art. 138 din Codul german, nu vorbeşte ca art. 5 din Codul 
nostru, şi despre ordinea publică, dar anulează ori ce act juridic care 
ar aduce vre-o utingere bunelor moravuri „Ein. Rechisgeschăt, das 
gegen die guten Sitten verstosst, ist 1vichtig“. Asupra acestui lext vezi 
R. Șaleiiles De Za decluration de volonte. Paris, 1901, pag. 251 şi urm.; 
Huehenburg, Das biirgerliches Gesetzbuch fir dus deutsche Reich, 
pag. 25|. 

2). Vezi Fndemann, Einfiikrung în das siudium des Biirger- 
lichen Geselzbuchs, vol. ], pag. 196 şi 20V. 

3). Planck. opera, citată, vul. Î. pag. 278; Dernburg, Das biir- 
gerliche Rechts, vol. LI. pag. 617; Cosack Lehrbuch des deuischen biir: 
gerlichen Rechts, vol. |, pag. 587. Expresiunea „fapt ilicit“ în Codul 
german ate o însemnare cu totul erasivă. După sistemul subiectivist 
adoptat de legiuitorul nostru, prin faptilicit se ințeleze un fapt con- 
trar legilor ; pe cind în Codul german se înţelege mai de grabă un 
fapt contrar principiilor de dreptate şi echitate.
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mai scrupulos de cât alţii, recunoaşte că principiul respon- 
sabilităței, prevăzut de art. 826, să aplică fără restricţiune 
fie că e vorba de acte intenţionate, fie numai de simple 
omisiuni !), 

Aşa dar doctrina germană în unanimitate decide că 
omisiunea intenţionată din partea cui-va de a face cea ce 
cer bunele moravuri, constitue un adevărat delict civil, 
autorul căruia e ţinut legalminte de a repara dauna oca- 
sionată. | | 

În ce priveşte elementul intenţional («vorsătzlich») al 
omisiunei, toţi autorii sunt de acord în a zice că art. 826 
nu cere de loc o dorință hotărită de a face rău altuia, 
de a-i pricinui dauna 9). E de ajuns numai că autorul să-și 
fi dat samă de posibilitatea daunei, chiar dacă în cele din 
urmă dinsul n'ar fi putut prevedea proporţiile reale ale 
unei asemenea daune 3). 

Primul proect al Codului civil german mergea mai 
departe în această privință. In el art. 826 era redactat în 
sens mai larg, că adecă reeponsabilitatea prevăzută de a. 
cest text să poată avea loc chiar îu casuri de fapte con- 
trare bunelor moravuri provenite din simple neprecautiuni, 
Comisiunea a doua de redacţie a restrâns sancţiunea pre- 
văzută de art. 826 numai la actele neloiale intenţionate, 

  

1), Endemanu, opera citată, vol. |, $ 196. 
2). Bernburg, opera citută, vol. |. pag. 640. 
3). Planck, opera citută, vol. |. pag. 279—E greu de explicat 

pentru ce legiuitorul german în materia delietelor civile mai cere şi 
elementul subiectiv al culpei, pentru a putea avea loc responSabili- 
tatea. Intelegem să n ceară aceasta în dreptul penali, unde e voiba 
nu numai de o reparaţiune intividuulă, dar şi de v pedeapsă pubii- 
că. A pretinde aceasta însă şi în dreptul civil, acolo unde nu poate 
fi vorba de cât de n despăgubire dată cnira pentru violarea dreptului 
său, ni se. pare cuntrar tuturor principiilor pe care se reuzemă ideia 
de drept într'o surietate. Qare în mitrrie de obligaţii, când un de- 
bitor devine insolvabil, se întreabă cine va ducă insolvabilitatea lui 
provine sau nu dia culpa sa? De sigur că nu. Odată ce s'a violat 
dreplul altuia, fie că autorul violațianei a fiicut'o aceasta cu inten- 
tiune sau fărz, el tot e dator să repare prejudiciul cauzat. În aseme- 
ea caz repurațiunca se impune independeut de ori ce ideie de culpă. 

8
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pentru motivul că faptele neloiale provenite din lipsa de 

precauţie s'ar întîmpla mai rar, .ş'apoi ele nu constitue o 

violare a bunelor moravuri atât de strigătoare la cer, în 

cât să fie nevoe de o intervenţie aci din partea legiui- 
torului )). ” 

Acestea fiind principiile admise de doctrina germană 

nu mai r&mâne îndoială că, in toate casurile enumărate 

mai sus, va exista o adevărată acţiune în reparaţiune con- 

tra aceluia care, printr'un fapt contrar bunelor moravuri 
sau printr'o omisiune neloială, va pricinui altuia o daună. 

Aşa dar va fi r&spunzător civilmente de daune acela care 

n'a sărit în ajutorul altuia aflat în primejdie, care n'a stîns 

imediat incendiul ivit la casa vecinului, care n'a făcut 

semn maşinistului de a opri trenul pentru a evita deraia- 
vea, care a dat altuia o informaţie greşită sau un sfat min- 

cinos, care a construit un zid numai in scop răutăcios de 

a şicana pe vecin, care a cântat din piano în scop inten- 

ționat de a impedeca somnul vecinului, sau a distrage pe 

elevii din pensionul s&u, etc, În toate aceste cazuri există 

atât un fapt sau. o omisiune contrară bunelor moravuri, 

cât şi conştiinţa posibilităţei unui prejudiciu material sau 

moral. 

Legiuitorul german de sigur a fost isbit de caracterul 

„imoral şi chiar antisocial al fapteior şi omisiunelor. con- 

trare bunelor moravuri, a fost adinc pătruns de conştiin- 

ţa insuficienței legilor în ce priveşte reprimarea unor ase- 
menea fapte. De aceea vedem că aplică sancţiunea respon- 

sabilităţei civile în general asupra tuturor faptelor şi omi- 

siunilor intenţionate, ear pe de altă parte obligă pe ins- 

tanţele judecătoreşti a căuta criteriul nelegalitătei în con- 

cepția «bunelor moravuri». 

1). Vezi R. Saleilles, Bhude su» lu iheovie gencrale de Pobliga- 
tion d'apres le premie» projet de Code cicil allemand, 1901, pag. 365.
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C) dată cu aceasta evident că. se schimbă, într'o m&- sură insemnată, întreaga problemă juridică a raporturilor individului faţă de bunurile altuia. Chestiunea relaţiilor re- ciproci dintre oameni întră În o nouă fasă. : 
Dacă principiul Codului nostru civil şi a celui fean- ces zice că «nimene nu e obligat a veghea la conservarea bu: nurilor altuiac, legiuitorul german insă consacră sistemul o- pus că «fie care e obligat să se îngrijască de interesele. altuia atât întru cât bunele moravuri cer aceasta». Cu alte cu. vinte: pe când legiuitorul nostru sancţionează complecta îndiferență, faţă de interesele altuia, legiuitorul german din contra impune obligaţiunea de a „Veghea la conservarea bunurilor aproapelui şi, în anumite împrejurări, a-i. aduce chear servicii. 

_Aşa dar altruizmul, care după doctrina. franceză e'nu- „mai facultativ, aparținând exclusiv domeniului subiectiv a] moralei, în Codul german a devenit ob/igator, fiind intro- dus în sfera obiectivă a dreptului, Da Nu pare oare atrăgătoare o asemenea stare de lu- cruri? Nu e rezolvită oare in mod satisfăcător chestiu. nea raportunilor legale dintre oameni? ŞI n trebue oare recomandat legiuitorului nostru ca în viitor să introducă şi el în Codul civil un articol analog cu art. 825 din Co- dul german? pc 
Aci e locul să arătăm dacă acest: text, ast-fel cum e redactat, poate sau nu să aducă roadele dorite, cu „alte cuvinte, dacă bunele intenţiuni. ale legiuitorului german de a impune altruismul ca călăuză pentru conduita. socială a omului s'au realizat sau nu, 

E 

% % 

La prima vedere Situaţiunea se prezintă sub o înfă- tişare foarte simpatică. Ce poate fi în adevăr mai lăudabil Şi mai demn de imitat, de cât mesura luată de legiuitor
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:de a'combate r&utatea, pornirile egoiste şi antisociale din- 

tre oameni, stimulind în acelaş timp acţiunile desinteresate 

şi iubirea de aproapele ? 

Valoarea unei disposiţiuni legale trebue apreciată însă 

nu numai în mod aprioric, după ideile morale şi umani- 

tare ce conţine, dar după resultatele practice ce se pot ob- 

ţinea de la aplicarea unei asemenea  disposiţiuni in viața? 

reală. Dacă examinăm lucrurile mai de aproape din acest 

punct de vedere, apoi faimosul art. 826 din Cod. civi! ger- 

man, ni se prezintă sub o nuanţă atât de problematică şi 

dubioasă, în cât involuntar ne vine să ne întrebăm dacă 

mai poate sau nu avea loc un asemenea text în Codul 

civil ? 

Inainte însă de a demonstra aceasta, să vedem mai 

înt&iu ce motive de fapt şi de drept au determinat pe le- 

giuitorul german de a legifera o asemenea disposiţiune. 

De mult deja, zice „Expunerea de motive a Codului 

german“, se aud numeroase plângeri că leginirile actual: 

minte in vigoare în cele mai multe State din Europa, nu 

oferă garanţii suficiente pentru protejarea drepturilor vic- 

timei. Aceste plângeni, de şi în unele privinţi par exage- 

rate, totuşi în mare parte sunt drepte şi intemeiate. Sa 

încercat de a se înlătura lacuna prin lărgirea sferei sanc- 

țiunei legale, interzicându-se comiterea cutăror sau cutăror 

fapte speciale, dar nu s'a ajuns la nici un rezultat satisfă- 

cător. Prin aceasta s'a pus în evidenţă mai mult încă de- 

fectuositatea şi insuficienţa! sistemului 'de sporire al numă: 

rului delictelor speciale, cari în Codul civil au straniul ca- 

racter al unor disposiţiuni izolate, de sine stătătoare, fără 

a fi cârmuite de vre-un principiu juridic general. Doctrina 

şi jurisprudenţa civiiă ne arată cu prisosinţă că prin ase- 

menea metoade nu s'a putut complecta lacuna simțită. 

Pentru aceasta trebue întrodus în lege un principiu juridic 

general, care să cuprindă şi se resume îa sine toate dis-
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posiţiile speciale isolate, şi să satisfacă pe deplin cerințele 
vieţei actuale“?), 

Un asemenea criteriu juridic general legiuitorul ger- 
man pretinde că Pa găsit în concepţia bunelor moravuri 
(die guten Sitten), de şi pe de altă parte el singur îşi dă 
seamă că acest criteriu va da naștere în practică la nume- 
roase încurcături şi va pune instanţele judecătoreşti în si- 
tuaţiuni foarte dificile. „Evident, zice mai departe expu- 
nerea de motive, aplicarea în practică a principiului arătat 
va trebui să se facă cu multă Brecauţiune şi moderație, dar 
credem că judecătorii vor şti să. ducă la bun sfârşit pro-. 
blema grea ce li s'a încredințat“, 

Din ideia exprimată în expunerea de motive, s'ar pă- 
rea «că rezultă că legiuitorul german n'a voit să se înde- 
părteze de sistemul adoptat în Codul francez şi în alte le- 
giuiri, cari, pentru definirea delictului şi quasidelictului, în- 
trebuințează formule generale şi simple, înadins pentru a 
putea fi aplicate la toate modaiităţile de acte ilicite şi pre- 
Judiciabile, iar pe de altă parte pentru a evita metoada de- 
fectuoasă a enumerărei bunurilor personale, pe cari Codul 
civil voeşte să le proteagă, și a căror violare o consideră 
ca delict, 

Articolul 1387 din Codul francez, consacrând formula 
„Tout fait. quelconque de /'homme, qui cause â autrui un 
dommage, oblige celui, par la faute duquel il est arrive, 
ă le r&parer“, este tipic in. această privinţă. Acelaşi lucru 
se poate zice şi de art. nostru 998, care nu este de, cat o 
reproducere fidelă a textului francez, 

Cum că aceasta a fost intenţiunea primordială. a le- 
giuitorului german, se poate vedea lămurit din. modul cum 
e redactat art. 704 din primul proiect de redacţie al Co- 
dului civil german, care defineşte deiictul civil în termeni 

  

1). Vezi Motive, vol. II, $ 736,
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tot atât de abstracţi şi generali, ca şi textul arătat francez, 
Articolul 704 din primul proect german declară pur şi 
simply, că orice faptă ilicită, resultată din o culpă inten- 
ţionată, sau din negligență, care causează altuia o daună, 
atrage după sine responsabilitatea !). 

Criticele posterioare aduse primului proect al Codu- 
lui german au găsit că sistemul formulelor generale, con- 
sacrate de art. 704 şi împrumutat din Codul francez, este 
defectuos. S'a obiectat în special că formula abstractă din 
Codul francez, nu precizează în deajuns bunurile, pe care 
legea voeşte să le proteagă, nu delimitează cercul intere- 
selor individuale, recunoscut în drept ca intangibil, şi a 
cărui valoare constitue un delict, Misiunea legei este toc- 
mai de a determina anume care interese individuale, sau 
cari sferi de activitate sunt garantate de lege 2). 

De acea şi vedem că în urmă, Comisiunea de cerce- 
tare a Reichstagului german aduce modificări însemnate 
art. 764 din'proect, care în actualul Cod a devenit art. 823, 
adoptând un sistem diametral opus sistemului francez. 

La prima vedere s'ar părea că art. 823, cu care se 
începe rubrica delictelor din Codul germ., este mai prac- 
tic, mai concret şi mai lămurit, de oare-ce el, evitând for- 
mula generală, procede de a dreptul la enumerarea bunu- 
rilor materiale şi morale, cari aicătuesc elementele esen- 
ţiale ale personalităţei omeneşti şi a căror violare legea o 
consideră ca' delict. Aşa de pildă. aliniatul 1 din art. 823 
vorbeşte despre violarea vieţei, a sănătăţei, a onoarei, a 
libertăţei individuale, a proprietăţei, sau „a vre unui alt 
drept analog“. Aliniatul II din acelaş art. prevede respon- 
sabilitâtea în cazurile de violare a vreunui text de lege, 

1). Vezi R. Saleilles, opera citată, pag. 362, nota 1. 
2). Asupra istoricului redactărei art. 823, C. civ. ger. a se ve- 

dea Bericht der Reichstags Kommission, pag. 57; vezi şi Planck; 
Biirgerliches Geselzbuch, vol. IL ,. pag. 592, 605 şi urm,
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care are de scop protejarea persoanei altuia („gegen ein 
den Schutz eines Anderen bezweckendes Gesetz“), Art. 
824 prevede responsabilitatea pentru răspindire de veşti 
defăimătoare şi mincinoase, în scop de a lovi în creditul 
cuiva; ear art. 825 vorbeşte despre seducţiune şi violarea 
onoarei femeei. | 

O asemenea formulă enumerativă a delictelor după 
genul lor a fost inadins adoptată de redactorii Codului 
civil german. Legiuitorul, zice Denkschrift, ma putut să 
se mulţumească cu principiul „Vag şi nedeterminat“ din 
Codul francez; el a voit să clădească principiul responsa- 
bilităţei delictuale pe o bază mai precisă, mai practică, pen- 
tru ca cu chipul acesta să creeze pentru hotărârele Jude- 
cătoreşti un fundament legal mai solid „um dadurch eine 
feste gesetzliche Grundlage făr die richterliche Entschei- 
dung zu schaffen“ !). 

Faţă de o ast-fel de metoadă descriptivă a delictelor 
civile, noi credem că instanţele judecătoreşti germane vor 
avea mult mai dese ocaziuni, de cât cele franceze, să se 
plângă contra insuficienţei şi imperfecţiunei legei în aseme- 
nea materie. Dacă din punctul de vedere a] sistemului 
francez, se intâmplă câte o dată. că cu greu putem califi- 
ca ca delict civil cutare sau cutare fapt, apoi de sigur că 
va fi cu mult mai greu să se facă aceasta din punctul de 
vedere al Codului german, după care trebue neapărat să 
se precizeze dacă faptul întră sau nu sub cutare sau cu- 
tare categorie de delicte. “ 

Tocmai pentru a evita această dificultate legiuitorul 
german a găsit de cuviinţă de a mai adăuga şi faimosul 
art. 826, prin care crează un criteriu mai larg de apreci- 
cre a responsabilităţei, declarând că, pe lângă categoriile 
delictelor prevăzute de articolele precedente (823, 824 şi 

1). Vezi Denksehriit, oper, ciț, pag. 100,
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825), se va mai considera, încă ca delict şi orz ce mod de 

Brocedare 'contrar bunelor moravuri. Dar prin aceasta nu 

face alt ceva de cât mai adaugă la rubrica delictelor o 

nouă categorie: actele sau omisiunele contrare „bunelor 

moravuri“, 

Să vedem acum ce trebue să înțelegem prin aşa zi- 
sele „bunele moravuri“. 

In această privinţă observăm că toţi autorii sunt de 

acord în a recunoaşte că concepţia „bunelor moravuri“ nu 

corespunde şi nu e echivalentă cu noţiunea moraiităţei. 

Așa de pildă comentatorul Endemann, care am văzut mai 

sus, că atribue o însămnătate etică foarte mare disposiţiu- 

nilor art, 826 Cod. civ. german, în alt loc al operei sale 

zice: „nici într'un caz nu poate fi lăsată instanţelor jude- 
cătoreşti latitudinea nețărmurită de a întroduce principiile 

eticei în sfera raporturilor juridice, căci în asemenea caz 

acţiunea obiectivă a dreptului pozitiv ar atârna în mare 

parte de sentimentul moral subiectiv şi tot deauna schim- 

bător al fie-cărui magistrat, Nimene nu poate pretinde că 

ideile sale personale despre moralitatea sau imoralitatea 
unui caz dat, să le impue ca ceva obligator altora. Legiu- 

itorul, încredinţând magistratului aplicarea principiilor mo- 
ralei şi paza ordinei sociale, a fixat in acelaş timp şi anu- 

mite limite pentru apreciarea lui: el nu poate aplica de 

cât acele principii morale, cari în efoca dată sunt general: 

minte recunoscute ca atare şi practicate în viată !), 

„Bunele moravuri, zice comentatorul Leonhard, sunt 

departe de a echivala şi a fi identice cu cerinţele moralei. 

Moravurile se reazimă pe regulele convenţionale ale bunei 

cuviinţi şi ale politeţei (Anstand), moralitatea insă repre- 

zintă o stare lăuntrică a conştiinţei. Dreptul, morala şi bu- 

nele moravuri coincid împreună numai în ce priveşte sco- 

1). Vezi Endemana, Finfiihrung în dus Studium des Biiig. 
Gesetzbuchs, vol. ], pag. 435.
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pul lor final, care este fericirea omului. În manifestările 
lor externe însă, ele se diferenţiază, pentru că depind şi 
sunt cârmuite de factori deosebiți. Aşa dreptul este un 
produs al inteligenţei şi al voinţei, bunele moravuri au ca 
bază opinia publică, iar moralitatea reprezintă tendinţa in- 
dividului de a fi totdeauna împăcat cu conştiinţa sa. O per- 
soană cu cel mai curat şi mai inofensiv suflet, poate fi a- 
cuzată, din cauza naivităţei şi a lipsei de tact, că a lesat - 
bunele moravuri, pe când din contra un seducător viclean, 
un păcătos ascuns şi faţarnic, poate trece în ochii opiniei 
publice drept model de virtute şi de bună cuviinţă. Mai 
mult” încă, în epocele de adâncă decadenţă morală, imora- 
litatea cea mai vădită poate părea că nu atinge de lo= bu: 
nele moravuri, căci într'o asemenea stare socială ele nici 
nu există, pe de altă parte bunele moravuri ale unui po- 
por nu s& presintă ca ceva unitar şi invariabil, ci ele tot- 
deauna variază după diferitele pături sociale şi după dife- 
rite epoci. Adese ori ele interzic unele lucruri, cari pot f 
resultatul tendinţilor celor mai nobile şi mai morale. Așa 
de pildă să socoate în genere ca contrar bunelor moravuri 
traiul impreună a două persoane dz sex diferit, fără a fi 
legate între ele prin căsătorie, sau prin înrudire apropiată 
cu toate că în realitate un asemenea trai poate fi deter- 
minat de scopurile cele mai oneste şi mai cinstite. De a. 
semenea e considerat ca contrar bunelor moravuri ori ce 
fapt, care, după părerea dominantă (opinia publică), poate 
servi ca rău exemplu, de şi în sine faptul poate fi săvâr: 
şit cu cele mai curate intenţiuni?). 

lată dar că însăşi comentatorii germani concep „bu- 
nele moravuri“ ca ceva cu totul independent şi distinct de 
morala propriu zisă, ca ceva. relativ şi schimbător în spa- 
țiu şi timp, având ca- bază nu preceptele moralei, ci anu- 

1). Vezi Leonhard, Das Recht des Biirg. Gesetzbuchs in Ein- 
zeldarestellungen, Berlin, 190, pag. 372—374.



122 V. ERBICEANU 

  

mite regule convenţionale de bună cuviinţă şi politeţi ge- 
neralminte acceptate de conştiinţa socială, sau mai bine zis 
de opiniunea publică. 

„Bunele moravuri“, fe care nu trebue să le confun- 
dăm cu morala, zice comentatorul francez T. Hac, sunt 
obiceiurile dobândite pentru bine, întru cât ele sunt prote- 
jate sau determinate prin legile pozitive !). 

Curtea din Turin a decis în sensul că trebue socotit 
ca fiind contrar bunelor moravuri tot cea ce opintunea pu- 
dlică consideră ca ilicit față de toată lumea, sau faţă nu- 
mai de anumite clase de persoane 2). 

La dreptul vorbind, chestiunea bunelor moravuri nu 
e nicăeri tratată de lege, de aceia doctrina şi jurispruden- 
ţa franceză, spre deosebire de cea germană, decide că 
chestiunea de a să şti dacă un fapt este sau nu contrar bu- 
nelor moravuri este cu totul lăsată la suverana apre- 
ciare a judecătorilor 3), Această latitudine neţărmurită 

  

1). Vezi Th. Hue, Coment. iheorique el pratiquc du Code civil 
vol, I, pag. 174. 

2). Vezi Dalloz, Repertoire, la cuvântul Culte, No. 114. 
Laurent critică definiţiunea Curţei din Turin. El zice că, în ce 

priveşte bunele moravuri, nu trebue făcut nici o distincţiune între 
diversele cluse ale sorietăţei.. Morala trebue să fie aceiaşi pentru toți 
oumenii. In asemenea caz însă care este morala, pe care trebue să o 
aplice judecătorul ? Sa fie oare imorala religioasă ? Dacă atât ju- 
decătorii cât şi intreaga societate ar fi catolică, atunci afirmativa n'ar 
mai suferi îndoială. Cum însă oamenii prufesează diferite religiuni, 
care nu sunt de acord înire ele asnpra principiilor moralei, atunci 
ne întrebăm iarăşi: care morală va servi ca regulă judecătorului ? Vom 
decide oare că uceasta să fie morala filozofică? Dar şi sistemele fi- 
lozofice diferenţiază între ele în această privință. Atunci putem zice 
oare că judecătorul este fără normă conducătoare în chestiuni de 
morală? De sigur nu. Morala este progresivă, ea se schimbă ne- 
contenil, şi organul acestui neincetat progres este conştiinţa ume- 
nească, Fie care epocă a istoriei are o doelrină de morală care, fără 
a se ținea samă de disensiunile parţiale, este acceptată de conştiinţa 
generală. Din acest punct de vedere avem tot-d'a-una o morală pu- 
blică, ca şi o opinie publică ; convențiile contrare acestei morale, vor 
fi în acelaş timp contrare bunelor moravuri, şi deci nule. Laurent, 
Prinoipes de Droit civil, vol. |, pag. 9. 

3). Baudry-Lacantinerie et MI. Houques-Foureard ; vol. I, ed:- 
tia din 1902, pag. 236; Dalloz, Repertoire, pag. 146; Laurent, vol, XI, 
vag. 491.
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dată judecătorilor, este criticată de unii autori mai noi. 
Aşa de pildă civilistul Marcel Planiol, inspirat .de sigur de 
autorii germani, în recentul s&u tratat de drept civil, zice 
în această privinţă următoarele: «Le pouvoir que les tri= 
bunaux tiennent ainsi de Part, 6 (art. 5 Cod romin) d'an- 
nuler les contrats et autres actes des particuliers comme 
immoraux est un des plus redoutables qu'ils aient recus - 
de la loi. Supposez-le exerce par des hommes passiones, 
par des moralistes trop rigides ou par des esprits sec- 
taires, la liberte civile pourrait y sombrer. Ze seu contre- 
Poids possible est ici Popinion Publique, le courant gencral 
des idâes gui regle le niveau moral d'un feuple et qui cree 
une sorte de tolerance necessaire. On dit qwun peuple a 
toujours le gouvernement qu'il merite; on peut dire de 
meme qu'il a toujours une jurisprudence approprice â son 
degre de moralite» 1). 

Vedem dar că şi autorii francezi, de astă dată de 
acord cu cei germani, recunosc că bunele moravuri nau 
nimic comun şi nu trebuesc confundate cu morala, întru 
cit ele constau în nişte obiceiuri şi norme de conduită so- 
cială, aprobate şi generalminte recunoscute de opinia pu- 
blică din epoca dată. 

Deosebirea intre doctrina franceză şi cea. germană 
constă numai în aceea, că pe cind cea dintiiu lasă chestiu- 
nea bunelor moravuri la suverana apreciare a judecăto- 

  

19). M. Planiol, vol. I, pag. 419 (ediția a doua).— Singura legi laţie care, pe cât cunoaştem, defineşte bunele moravuri, este Codul 
civil al principatului Muntenegro, care la art, 785 zice: „bunele mo- ravuri sunt nişte principii de oneztitate zi de drept la observarea cărora autorităţile nu pot tot-d'a-unu să constrângă pe particulari, însă sentimentul public prescrie fie-căruia datoria de a le respecta”, Vezi D. Alexundreso, Droit ancien et moderne de la Roumanie, pag. 137, nota 4, asemenea şi volumul V al Comentariilor sale pag. 13, 
nota 2, Chestiunea bunelor moravuri o găsim tratată de d, Alexan- dresco şi într”o adnotațiune, pe care distinsul profesor ne-a făcut o- noare a o udăuga ia o hotărâre a noastră, publicată în Curierul Ju» 
diciar din 1902, No. î7. .
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rului, care cu chipul acesta este instituit în adevărat cen- 

sor asupra usanţelor şi moravurilor publice, cea d'a doua, 
din contra, fixează în această privință nişte anumite limite 

pentru apreciarea judecătorului, anume că el neapărattre- 

bue să ţină seamă de acele regule de conduită socială, 
cari sunt recunoscute ca atare de opinia publică. 

Deci după sistemul francez (şi cel romînesc) criteriul 

bunelor moravuri residă in apreciarea subiectivă şi în con- 

vingerea intimă a judecătorului, precum în definitiv aceasta 

o cere şi echitatea. După sistemul german, criteriul bu- 

nelor moravuri constă din contra în regulele obiective ale 
bunei cuviinţi, recunoscute ca atare de opinia publică, şi 

cari prin urmare se impun judecătorului ca ceva de-a gata 
venit din afară. 

Acest din urmă sistem, am văzut, că e preconisat şi 

de civilistul Marcel Planiol, către părerea căruia pare a 

înclina în timpul din urmă şi d-l profesor Alexandresco 2). 
Noi nu numai că nu putem împărtăşi modul de a vedea 

a lui M. Planiol, dar din contra credem că sistemul fran- 

cez, aplicat şi de jurisprudența noastră, este de preferat 

sub toate raporturile celui german. 

Mai întîi bunele moravuri, ast-fel precum le înţelege 

doctrina germană, sunt departe de a avea acea importanță 

etică, pe care am văzut că le-o atribue comentatorul En- 

demann. Cum pot oare bunele moravuri să ne «înalțe i- 

deile noastre despre scopul justiţiei şi să ne dea criteriul 

de -distincţiune între echitate şi formalismul legei> cînd 

ştim că în realitate se -poate foarte bine întîmpla că acţiu- 

nea cea mai inocentă şi mai ireproşabilă din punctul de 
vedere moral, să fie calificată ca s//cz7ă, numai din pricină 

că şochează formele rutinare ale conveniențelor sociale, 

20). Vezi apreciarea d-lui ID). Alexandresco asupra opiniei lui 
Planiol în Curierul Judiciar, 1902, No. 17.
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sau contrazice curentul opiniunei publice, care domină spi: 
„ritele într'o epocă dată ? 

Bunele moravuri nu merită de locde a fi încununate 
cu aureola strălucitoare sub care voesc să ni le presinte 
comentatorii germani. Ele, în loc să represinte ceva înăl- 
ţător şi nobil, în loc să ne îndrepte cugetarea noastră că- 
tre o stare de lucruri ideală, ne țin legate privirile noas- 
tre de mediul pămintesc, de conveniențele sociale banale, 
cari alcătuesc adese ori un sistem urzit din cele mai jos= 
nice compromisuri, 

Dacă este aşa atunci evident că bunelor moravuri nu 
li se poate atribui vre-o importanţă absolută, vre-o putere 
obligatoare inexorabilă, pentru motivul foarte simplu că 
ele nu sunt expresiunea convingerei noastre subiective, ci 

„epresintă acea ce opiniunea publică ne prescrie să facem, 
Și ştiut este că opinia publică nu tot-dea-una e oglinda a: 
devărului, a raţiunei şi a dreptăţei. 

Pe de altă parte, dacă părerea comentatorilor art. 
826 Cod civ. german este că criteriul bunelor moravuri 
residă nu în convingerea intimă şi luminată a judecătoru- 
lui, ci in regulele externe ale bunei cuviinţi, sau mai bine 
zicind în opinia publică, atunci evident că aceasta din urmă 
capătă ast-fel un rol extrem de important în aprecierea 
faptelor omeneşti, un rol pe care dinsa nu Pa avut nici 
o dată în decursul evoluţiei sale istorice, 

Se dă aşa zicînd car/e blanche opiniei publice de a 
„stabili criteriul legalităței şi al nelegalităței şi a crea nor- 
mele obligatoare de condută socială Bentrut individ. Prero- 
gativa excepţională de apreciare a faptelor omeneşti şi de 
stabilire a regulelor de conduită socială, care pînă în pre- 
sent aparținea exclusiv numai puterei legiuitoare a statului, 
ce acum înainte esfe deferită oare cum unui factor strein, 
ocult şi încoherent, numi! opinia publică, care cu cipul a- 
cesta este înstiiuită în rolul de leginitor.
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Din punctul de vedere principial o asemenea proce- 
dare este nu numai nefolositoare, dar chiar periculoasă. 
Inainte insă de a demonstra aceasta să vedem mai întii 
ce trebue să înțelegem în drept prin denumirea de opinie 
publică. 

IV 

Opinia publică ca problemă de vsihologie colectivă. — Părerea 
lui Scipio Sighele.—Rolul opiniei publice in drept.-—Critica la adresa 
legiuitorului gerinan.—Vederile opiniei publice şi apreciarea subiec- 
tivă a judecătorului. 

Unul din fenomenele cele mai curioase, mai puţin 
studiate şi mai grele de definit din psihologia colectivă 
este de sigur opinia publică. După Voltaire, opinia publică 
este «un bruit. qui est Pecho de mille autres bruits» ; după 
Servan, ea este «le cri d'un fou sorti d'une caverne»; după 
Ieremia Bentham, este <une parole suspecte». 

Profesorul Scipio Sighe!e, unul din cei mai adinci 
cercetători a problemelor de psihologie colectivă, zice că, 
«opinia publică este aproape tot-d'a una în lumea noastră 
acea ce D-zeu este în ceriuri: un judecător invizibil, imper- 
sonal de care trebue să ne temem; ea €, ca şi religia, o 
putere ocultă în numele căreia s'au săvîrşit eroismele cele 
mai sublime, alâturea de faptele cele mai laşe și mai ne- 
drepte; ea e ca şi o lege ce se poate interpreta & forzor 
A raison în fie care moment al vicţei; ea represintă ex- 
presiunea adevărului dar cele mai adese ori a erorei; ea 
e ca şi un drapel care se desfăşură în partea din cotro
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bate vintul. Despre dinsa poţi spune ori ce voeşti şi tot- 
d'a-una vei avea dreptate. Opinia publică, adaogă el, este 
un fenomen aproape nedefinibil, pentru că pină în present 
a fost foarte puţin studiată» !). 

In studiul nostru precedent întitulat «Problema meto- 
dologică în dreptul nostru civil» (pag. 40—42) am arătat 
care este caracterul intim al opiniei publice, şi în ce cu- 
lori nefavorabile sub raportul juridic ni se presintă ea, 
Acolo am văzut că, din punctul de vedere al politicei 
dreptului, opinia publică nu poate avea nici un rol serios, 
şi că nici întrun caz nu poate servi de călăuză pentru in- 
terpretarea magistratului. | 

Dacă este așa atunci putem oare admite sistemul 
doctrinei germane, preconisat şi de civilistul M, Planiol, 
care, crează din cpinia publică un adevărat criteriu al bu- 
nelor moravuri, obligînd pe judecător ca, la aprecierea 
faptelor omeneşti, să se conducă nu de convingerea sa 
personală, ci de vederile stabilite de curentul opiniei publice? 

Popoarele actuale au cheltuit deja multă trudă şi au 
vărsat mult sînge pînă ce au ajuns să-şi întocmească cum 
sE cuvine organele lor legiuitoare, chemate a crea normele 
de conduită socială a omului. Actualminte însă, alăturea 
de aceste organe, vedem rădicindu-se de o dată, cu ace- 
ieaşi pretenţii, opinia publică, o putere ocultă, haotică, 
schimbătoare, lipsită de ori ce normă de orientare. 

Sunt cazuri în cari legiuitorul ține mai mult sau mai, 
puţin samă de opinia publică, dar tot-de-auna are grija a 
o controla şi verifica de aproape. De astă dată însă ve- 
dem că, sub masca bunelor moravuri, să deschid larg por- 
țile opiniei publice, permiţindu-se aceştia a pătrunde în do- 
meniul dreptului positiv, fără cel mai mic control şi su- 
praveghere. 

  

1) Vezi Sripio Sighele, La foule criminelle (essai de psycholo- gie colleclive), Paris, 1901, pug. 212 (ediția a daua).
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Pînă în present am fost deprinşi să ascultăm numai 
de poruncile legei; de acum înainte însă vom trebui să ne 
supunem despotistnului opiniei publice, care are şi ea pre- 
tenţii de lege. 

E greu de prezis ce resultate practice ar putea da 
aplicarea conştiincioasă a sistemului german. Însăşi redac- 
torii art. 826 am văzut că recomandă judecătorilor de a 
aplica cu prudenţă şi moderaţiune textul arătat. Aceasta 
dovedește că însăşi legiuitorul s'a temut de pericolul ce 
ar putea resulta din o interpretare largă Şi fără restricţie, 

„a principiului bunelor moravuri. 
Evident că dacă legiuitorul german dă asemenea con- 

silii magistratului, aceasta denotă că înțelesul şi conţinutul 
art. 826 sunt mult mai largi, de cit marginele în cari le- 
giuitorul a voit să fie el interpretat. Totul deci e lăsat aci 
la prudenţa şi chibzuința magistratului, care, ori de cite 
ori va avea de aplicat art, 826, va trebui să-şi amintească 
de sfaturile ce i se dau în această privință. Des&virşirea 
operei începută de legiuitor e lăsată cu chipul acesta pe 
sama judecătorului, care este chemat a stabili sensul şi 
modul de aplicare a art, 826 şi a-l pune în concordanţă 
cu cerinţele reale ale vieței. Iata dar aruncată în sarcina 
judecătorului o problemă dificilă, pe care legiuitorul n'a 
fost în stare să o resolve in mod complect. 

Codul german crează de astă dată din magistrat un 
fel de cultivator al «bunelor moravuri», un controlor aj 
moralităţei private, un fel de censor cu puteri mult mai 
mari de cit censorul roman. E drept că legiuitorul are 
grija a şopti necontenit acestui nou censor: «fii precaut, 
fii moderat». Aceste cutinte însă r&mîa nişte simple con- 
silii binevoitoare, de oarece legiuitorul nare posibilitatea 
de a țărmuri puterea judecătorului în fiecare caz dat, şi 
a-i reţinea apreciarea lui in limitele dorite. 

Cu cit mai largă şi mai importantă va fi puterea JU=-
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decătorului, cu atît suntem mai în drept să ne întrebăm: 
cine este oare acest judecător? Unde avem garanţiile că 
in această înaltă funcţiune vor fi chemate tot-de-una per- 
soane, cari vor întrupa în sine idealul dreptăței, al raţiunei 
şi al moralităţei? Dar mai întii este posibilă oare existența 
unor atari garanţii, şi avem dreptul să cerem ca judecă- 
torul să fie un ast-fel de om ideal ? 

Ce ar zice pare criminaliştii despre un Codice penal 
care ne-ar opri să facem cutare sau cutare faptă determi- 
nată, şi pe lingă aceasta ar mai stipula că e proibită în 
genere ori ce faptă rea (contrară bunelor moravuri) ? Răs- 
punsul credem că n'ar fi altul, de cit că cu un asemenea 
Codice nu se poate trăi. 

Cam in acest sens se exprimă despre art. 826 cele- 
brul jurisconsult german Frants von Lisa, 

«E posibil, zice el, ca instanțele judecătoreşti să is- 
butească a da o definiţiune mai clară Şi mai precisă no- 
ţiunei bunelor moravuri, de cit acea pe care a formulat:o 
pînă în present literatura juridică. Cu toate aceste sunt 
convins că ele nici o dată nu vor fi în stare să înlăture 
dificultăţile enorme ce au de întimpinat pe această cale. 
Ar fi un lucru prea îndrăsneţ să credem că în toate păr- 
ţile imperiului german şi în toate păturile sociale ale po- 
pulaţiunei domnesc aceleaşi idei despre cea ce reclamă sau 
interzic bunele moravuri, despre cea ce e licit sau ilicit, 
N'avem de âît să ne aducem aminte că la noi, în unele 
provincii, concubinajul e privit ca ceva scandalos, iar pef- 
soanele cari se dedau la asemenea relaţiuni sunt boicotate 
de public; în alte provincii din contra concubinajul e so- 
cotit ca un fenomen absolut normal, ca o adevărată insti- 
tuţiune sucială, care 'după cutumele locale altă dată în vi- 
goare, putea da naștere şi oare căror raporturi de drept. 
Putem oare pretinde că instanțele judecătoreşti, în frunte 
cu Curtea de casație, sunt chemate a unifica moravurile 

9
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“noastre sociale şi a impune în;toate provinciile, ca şi în 
toate păturile populaţiei aceaşi coricepţie despre bunele 
moravuri ? Unii cred aceasta cu putință ; eu însă văd aci 
“unul din cele mai serioase pericole ale vieţei noastre na- 
ționale» 1). 

Am văzut mai sus că legiuitorul german, in art. 823, 
824 şi 825 Cod. civ., a adoptat metoda enumerativă a bu. 
nurilor materiale şi morale, a căror violare legea o con- 
sideră ca delict, tocmai pentru a evita fermula generală 
din art. 1382 Cod francez, pe câre a găsit'o defectuoasă, 
întru cît lasă judecătorului o prea mare latitudine de a. 
preciare. Textul din Codul francez sa părut legiuitorului 
german că e prea evasiv şi nehotărit; el a voit a crea o 
basă de apreciare mai Sigură şi mai obiectivă pentru ins- 
tanţele judecătorești. A reușit oare în încercarea sa ? Art. 
826 Cod german să fie mai puţin vag şi mai obiectiv de 
cît art. 1382 din Cod. francez ? 

Noi credem că în această privinţă tendinţa legiuito- 
rului nu numai că nu s'a realisat, dar din contra, în sis- 
temul german, pericolul unei invazii din partea elementu- 
lui subiectiv în jurisprudenţa civilă ameninţă la fie care pas. 

Mai întii ori cit am căuta teoreticeşte să separăm bu- 
nele moravuri de principiile moralei, în practică însă o a- 
semenea separare va fi cu neputinţă ; căci magistratul in- 
voluntar chiar va inclina a considera concepţia sa subiec- 
tivă despre moralitate, drept noțiunea obiectivă a bunelor 
moravuri formulată de opinia publică. Cine oare va fi în 
stare să-şi separe într'atita ideile sale personale de ideile 
opiniei publice, în cit în “aprecierile ŞI raţionamentele sale 

  

1) Fr. von Liszt, Die Delihisobligationen im System des burg. geseleb., 1898, p. &3,
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să plece tot-de-una exclusiv de la acestea din urmă? Şi 
chiar dacă am presupune că e posibilă o asemenea-ope- 
raţie intelectuală complicată, -ne întrebăm : prin ce mijloace 
va putea judecătorul 'afla care sunt ideile opiniei publice 
asupra fie cărui caz dat, cînd, am văzut mai sus, cit de 
nestatornică şi capricioasă este ea în manifestările sale ? 
Aci judecătorul va întilni contraziceri şi dificultăţi, din cari 
nu va putea eşi de cit tot prin ajutorul propriei sale ori- 
entări subiective. De almintrelea însăşi «Expunerea de 
motive a Codului german» recunoaşte în parte aceasta, 
cînd recomandă magistraţilor de a interpreta cu prudență 
şi moderaţiune art. 826. 

Dacă e aşa, atunci Situaţia devine foarte curioasă. 
Legiuitorul german în materia delictelor civile sa ferit de 
a adopta formula generală din art. 1382 Cod. francez, pen- 
tru motivul că n'ar fi îndeajuns de precisă, înlocuind'o prin 
principiul «bunelor moravuri», adică printr'o noțiune. mai 
nehotărită încă. El n'a găsit nimerit a lăsa la înţelepciunea 
şi prudenţa instanţelor judecătoreşti aplicarea formulei ge- 
nerale din Codul francez, pe cînd a găsit cu cale să facă 
aceasta cînd e vorba -de aplicarea principiului «bunelor 
moravuri». Introducînd în Cod art, 826, el n'a făcut alt 
ceva de cit doară a înlocuit X francez prin Y german, cu 
deosebire numai că acest Y, de Şi mai sentimental, este 
însă în acelaş timp și mai confus de cît X francez, 

E adevărat că pînă la un punct, în locul formulei ge- 
nerale, este de preferat un sistem mai precis şi. mai con- 
cret, care în acelaş timp pare a fi mai în conformitate cu 
principiul de drept: «nulla poena sine lege». De cît atunci 
legiuitorul trebue să aibă grija a individualisa fie care caz 
delictuos în parte, descriindu-l 'cu exactitate. Dacă nu face 
aceasta, de teama de a nu lungi prea mult rubrica des- 
criptivă a delictelor, atunci e mult mai de preferat formula 
generală franceză ; cel puţin ea nu pune în sarcina magis-
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tratului resolvirea unei probleme atît de încurcate cum e 
acea a «bunelor moravuri», 

„ In fine avem de făcut încă o observaţie. Comentato- 
rii germani, interpretînd art, 826, pretind a găsi o însem- 
nată analogie între acest text şi acţiunea din dreptul ro- 
man numită ac/o doli, care se acorda victimei, după apre- 
ciarea pretorului, în caz cînd nu mai exista alt mijloc de 
reparaţie a daunei cauzate "), 

In realitate însă nu există nici o analogie între art. 
826 şi actio doli. 

In dreptul roman, acordarea actio doli victimei de- 
pindea exclusiv de voința pretorului, care se ştie că nu 
avea rolul de judecător în sensul actual al cuvîntului. EI 
era un magistrat a cărui activitate nu se mărginea numai 
la aplicarea legilor, ci indeplinea chiar rolul legiuitorului, 
întru cît edictele date de dinsul aveau puterea unor norme 
obligatoare pentru întregul imperiu roman, 

In asemenea condiţii acordarea actio doli nu avea 
caracterul obişnuit al unui act judecătoresc, ci pînă ia un 
punct era un adeverat act de legiferare, un act de suve- 
ranitate. EI forma nu jur/sdictio ci imperium. | 

Judecătorul, adecă purdex Brivatus, căruia apoi era 
transmis procesul spre cercetare şi resolvire definitivă, 
primea de la pretor instrucţia (formula), în care se descria 
cu deamăruntul caracterul particular al afacerei, Deci ju- 
dex privatus nici odată nu putea fi chemat să aprecieze, 
în fie care caz dat, dacă un fapt oare care este sau.nu 
contrar «bunelor moravuri». Asupra acestei chestiuni tre- 
buea să se pronunţe numai pretorul, şi apreciarea acestuia 
era obligatoare pentru judecător. 

Așa dar dreptul roman nici 0 dată n'a riscat a lăsa 
pe sama judecătorului de fond resolvirea acestei probiems, 
precum face legiuitorul german. 

  

1) Vezi Dernburg, oper. cil., pag. 639—640.



Art. 826 din codul civil german și chestiunea omisiuniior în- tenţionate.—Obligaţivnea de a veghea la ecnservarea bunurilor al. uia.—Părerea jurisconsultului Fr. von Liszt.—Cazurile în care omi- siunea de a vegheu la conservarea bunurilor altuia ar putea atrage o sancțiune legală.—Situaţiunea problemei în dreptul comparat. — Gestiunea de afaceri, «a instituțiune menită a încuraja actele altru- iste.—Defectuositatea şi insuficiența ei.—Necesitutea de a se adopta de cătră legiuitor nişte măsuri mai pozitive pentru stimularea fapte- lor altruiste.— Sistemul preconisat de Raul de la Grasserie.—Impor- tanța chestiunei din punct de vedere juridic şi sociologie, 

Nu ne îndoim că instanţele judecătoreşti germane, 
credincioase sfatului dat de legiuitor, vor aplica cu multă 
prudenţă şi numai în rare cazuri art. 826, Acest text face 
parte din categoria acelor disposiţiuni legale, cari promit 
mult, dar puţină ispravă fac. E] constitue o frasă juridică 
frumoasă, foarte ademenitoare pentru profani, dar care 
pentru magistrați rămâne aproape o frasă goală, fără im- 
portanță mare practică, 

E deajuns să ne aducem aminte exemplele, pe cari doctrina germană le invoacă pentru interpretarea acestui 
„articol (construirea unei clădiri numai în spirit de şicană, 
divulgarea unui secret profesional etc. etc.), şi ne vom 

„convinge îndată că în cazurile arătate este vorba nu atit 
de violarea «bunelor moravuri», ci de nişte fapte cu ca- 
racter juridic foarte determinat, Toate aceste fapte ar pu- 
tea fără îndoială să atragă după sine o acţiune în daune 
şi pe basa art. nostru 998, fără a mai fi nevoe de 
principiul «bunelor moravuri». Cu alte cuvinte, jurispru- 
dența noastră germană nu credem să meargă în această 
privinţă mai departe de cît jurisprudenţa noastră Şi cea 
franceză.
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Este însă o chestiune, în care se pare: că jurispru- 
denţa germană va depăşi cu mult limitele pînă unde 
a ajuns actualminre practica judecătorească franceză ŞI cea 
romînească. Aceasta este chestiunea omisiunilor. 

Am văzut mai sus că doctrina şi jurisprudenţa fran- 
ceză, precum şi cea rominească, în unanimitate admit prin- 
cipiul că omisiunea sau negligenţa numai atunci atrage 
după sine r&spunderea de daune întîmplată, cînd autorul 
unei asemenea omisiuni era obligat în virtutea unui text 
expres de lege sau a unei clause contractuale de a nu r&- 
minea în inacţiune, ci a veghea la conservarea bunurilor 
prejudiciate. Omisiunea constă deci în violarea legei sau 
a unei clause contractuale (care, potrivit art. 969 Cod. civ. 
are de asemenea putere de lege între părți), iar respon- 
sabilitatea din cauza omisiunei nu poate avea loc de 
cît în aceste două cazuri. 

In această privință legiuitcrul german merge mai de- 
parte şi declară că nu numai omisiunile contrare legilor 
sau unei clause contractuale atrag după sine o acţiune în 
reparaţiune, ci şi acele omisiuni cari sunt contrare pur şi 
simplu numai «bunelor moravuri» admise de opinia publică. 

Aci avem de observat că o asemenea lărgire a sfe- 
rei omisiunilor ilicite ni se pare foarte îndoelnică. Şi pen- 
tru a ne convinge de aceasta, vom recurge -la autoritatea 
aceluiaş Liszt, pe care Pam citat mai sus, 

«În practica judecătorească, zice el, aplicarea art. 826 
poate da loc la dificultăţi greu de resolvit. Acest text, 
transformind ori ce datorie prescrisă de bunele moravuri 
într'o: adevărată obligaţie legală, lărgeşte atit de mult sfera 
omisiunilor ilicite, în cît aproape e imposibil de a zări mar- 
ginile -ei>. 

«Atit de multiple şi atit de largi sunt cerinţele bunelor 
moravuri în ce priveşte datoria de a veghea la conserva: 
rea bunurilor altuia, în cit e foarte greu de a stabili o
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limită juridică aci, şi tocmai de la aceasta va depinde re- 
zolvirea chestiunei responsabilităţei pentru dauna întimplată>. 

«Să luăm cîte-va exemple: ME plimb pe țărmul unui 
riu şi vă&d că cineva a căzut în apă ; fiind un bun înotător, 
aş fi putut cu uşurinţă să-l scap, fără nici un pericol pen- 
tru mine; de şi ştiu că omul căzut în apă nare altă posi- 
bilitate de salvare, eu însă nu sar în ajutorul lui. Aci nu 
mai rămîne indoială că voi fi răspunzător de daune pe 
basa art. 826. Şi aceasta mai cu samă în casul. cînd eu 
23 fi pntut să-l scap, aruncindu-i pur şi simplu în apă o 
fringhie sau un inel de salvare ce aş fi avut la mine». 

«Chestiunea responsabilităței ar deveni însă mult mai 
grea dacă eu n'aş fi ştiut să înot, sau m'aş fi avut la mine 
inelul de salvare, sau dacă. individul s'ar fi aruncat în apă 
cu scop intenţionat de a se sinucide». 

«Alt exemplu: Călătoresc din Berlin la Halle, împreună 
cu altă persoană, pe care o ştiu că are interes să se o- 
prească tot în aceşt din urmă oraș. Ajuns aci, mă pogor 
jos din tren, lășind pe tovarăşul meu de drum dormind în 
vagon. Eram eu oare obligat să-' trezesc din somn şi pot 
fi eu tras la răspundere pentru dauna ce i sa pricinuit 
din această omisiune a mea? Ce s'ar putea întîmpla însă 
în casul cind eu aş fi în relaţiuni duşmăneşti cu această 
persoană ? Mai eram eu obligat să-l] trezesc. din somn 
sau nu ?> 

«Am fost înşălat de un escroc şi ştiu că acesta se 
pregăteşte să întindă aceaşi eursă unei persoane cunoscută 
mie. Ei bine, dacă eu aş omite să o înştiinţez despre a- 
ceasta, aş putea fi tras la răspundere pentru dauna cei 
sar fi ocasionat? Numărul exemplelor de acest gen, con- 
chide Liszt, poate fi adaos la' nesfirşit. Ele ne arată în chip 
evident unde putem ajunge, dacă confundăm dreptul cu 
morala» !). 

4) Vezi Fr. von Liszt, opera citată, pag. 72, 73.
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Ori cine poate vedea ce grea sarcină ne impune art. 
826, obligîndu-ne de a veghea la conservarea intereselor 
altuia, şi cum fie care pas din Viaţa noastră poate fi în- 
soţit de riscul unei enorme respunderi materiale, 

Ascult intr'un restanrant conversaţia a două persoane 
şi aflu că una din ele trebue neapărat să se presinte la 
tribunal pentru o afacere la orele 2 fix ; ştiind că pînă la 
această oară mai este puţin timp, sunt eu oare obligat s'o 
previn despre. aceasta? Văd că cineva a scăpat pe stradă 
un pachet, sunt eu obligat oare să il rădic? Aflu că com- 
panionul meu din tramvai doreşte să meargă la D-rul X, 
pe care 7] ştiu că locueşte tocmai în strada pe unde trecea 
în acel moment tramvaiul; sunt eu oare obligat să-l în- 
ştiinţez, pentru a putea opri tramvaiul chiar în dreptul lo- 
cuinţei D-rului ? etc,, etc, 

Dacă vom cerceta ce prescriu «bunele moravuri» în 
asemenea cazuri, de sigur că vom găsi soluțiuni diverse ; 
se poate intimpla însă să dăm şi peste Judecători, cari să 
zică că în casurile arătate «bunele moravuri» ar fi cerut 
ca eu să fi făcut acea ce reclama interesele aproapelui meu. 

S'ar pute obiecta că art. 826 cere ca omisiunea mea 
să nu fi fost resultatul unei simple scăpări din vedere, ci 
să. fi fost intenţionată, şi deci intru cât nu există intenţi- 
unea de a face rău, nu poate fi vorba de răspundere. Am 
arătat însă mai sus că prin intenţiune doctrina germană în 
unanimitate înțelege simpla conştiinţă a posibilităţei unui 
prejudiciu. Or, în toate cazurile citate, nu se poate zice că 
nu a existat conştiinţa posibilităţei oare cărei daune. 

De sigur că in această privinţă aprecierile judecăto- 
rilor pot fi şovăitoare ; unii vor interpreta mai restrâns, 
alții mai larg chestiunea intenţiunei. In tot cazul însă situ. 
aţiunea autorului omisiunei va fi destul de riscantă Şi ne- 
plăcută. 

Cele expuse pănă aci sunt îndestulătoare credem pen-
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tru a demonstra starea de lucruri precară creată de le- 
giuitorul german, şi pentru a ne convinge cât de largă 
este deschisă aci intrarea tuturor parțialităţilor, hatârurilor 
şi aprecierilor subiective ale judecătorului, 

Sunt fără îndoială cazuri de indiferenţă şi nepăsare 
față de nenorocirea altuia, pe cari legiuitorul mar trebui 
să le treacă cu vederea. Ast-fel este de pildă când cineva 
refuză de a interveni la salvarea altuia din primejdia mor- 
ței, cu toate că are deplină posibilitate de a face aceasta, 
fără să-şi pue în rizic viaţa sau bunurile sale proprii. In- 
tr'un asemenea caz este absolută nevoe de o coerciţiune 
din partea legei, şi aceasta nu atât în vederea cerinţilor 
«bunelor moravuri», ci mai ales în interesul utilităţei so- 
ciale, în interesul conservărei vieţei unui membru din so: 
cietate. 

Acolo unde societatea nare posibilitate a interveni 
pentru salvarea vieţei individului aflat în primejdie (din cau- 
za insuficienței serviciului de siguranță şi de salvare), nu 
rămâne alta de făcut, de cât a impune membrilor societă- 
ţei obligaţiunea de a-şi face unul altuia servicii reciproce 
de acest gen, pe cât bine înţeles le este cu putinţă. In ca- 
zul de faţă ne aflăm înaintea unei necesităţi urgente şi i- 
nexorabile, înaintea unei situaţiuni extreme din care nu 
putem eşi în alt mod. | 

Chestiunea însă nu e atât de simplă. 
Pentru a se stimula în sens altruist voinţa şi activi- 

tatea membrilor societăței, n'ar fi oare mai nimerit şi mai 
efectiv de a se înlocui responsabilitatea civilă printr'o sanc- 
țiune penală? Afirmativa credem că nu poate suferi dis- 
cuţiune. 

Mai întăi este o adevărată inadvertență de a se zice 
că în specia noastră (neintervenirea pentru salvarea vieţei 
altuia), dauna materială întâmplată familiei mortului este 
consecința directă şi exclusivă a omisiunei de a interveni
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la salvarea lui. Această daună derivă de sigur din altă 
cauză, cu totul independentă, ear autorului omisiunei nu i 
se poate imputa de cât doar că n'a luat măsuri, pentru e- 
vitarea ei. In al doilea loe represiunea penală poate fi mai 
uşor acomodată cu gradul de culpabilitate a autorului o- 
misiunei în fiecare caz dat, cea ce în materie civilă ar fi 
poate mai greu. O asemenea soluțiune a chestiunei a scă- 
pat din vedere noului legiuitor german. 

Pe de altă parte e natural să ne întrebăm: care bu 
nuri oare trebuesc socotite a fi atât de importante, în cât 
protejarea lor să poată justifica intervenirea unei represi- 
uni penale? In care anume cazuri apararea intereselor a- 
proapelui devine obligatoare? 

Noi credem că obligaţiunea de a veghea la conserva- 
rea bunurilor altuia, nu poate fi impusă de cât cel. mult 
când e vorba de apărarea vieţei, a sănătăţei, a libertăţei, a 
onoarei, etc., cu alte cuvinie 'când sunt amenințate bunu- 
rile pur personale ale cui-va. 

În societatea actuală asemenea bunuri sunt corside- 
rate ca elemente esenţiale ale personalităjei omeneşti, sunt 
considerate ca fiind în acelaş timp atât de preţioase, în 
cât.ori ce nepăsare faţă de ele ar putea fi calificată ca 
delict, şi deci pedepsită în consecință (exceptându-se doar 
cazurile de sinucidere). 

In vechiul drept german, nu numai că exista obliga- 
ţia de a veghea la conservărea bunurilor altuia, dar am 
văzut mai sus (nota de la pagina 97) că in veacul al AVII, 
a fost condamnat la tortură un individ care omisese de a 
sări în ajutorul unor naufragiaţi din riul Aar. Disposiţii de 
asemenea natură întâlnim, sub o formă mai atenuată, ŞI în 
legiuirile germane mai târzii, pănă pe la începutul veacu- 
lui trecut. 

Aşa în codul german din veacul al XVIII găsim art. 
782 care zicea: «Ori cine are posibilitatea, fără a-şi cum-
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promite serios viaţa, de a salva pe altul din mânile tâlha- 
rilor, a ucigaşilor, sau din priraăejdia focului, a apei sau 
din altă calamitate care "1 ameninţă, şi omite a face aceasta 
se va pedepsi cu închisoare corecțională de r4 zile». Ar- 
ticolul 32 din Codul contravenţiilor polițienești al ducatu- 
lui de Wurtemberg prescrie că: <Ori cine are putinţa de 
a salva pe altul dintr'o primejdie şi omite, fără motiv se- 
rios, de a face aceasta, va fi pedepsit cu amendă, ear în 
cazurile mai grele, când victima a murit, sau ş'a vătămat 
sănătatea, va fi pedepsit cu arest de 4 săptămâni». Codul 
contravenţiilor poliţieneşti din Hanovra, la art. 195, pres- 
crie asemenea că: <Ori cine refuză a da unui individ, a- 
flat în pericol de moarte, adăpost, hrană, imbrăcăminte 
ete. va fi supus unei amenzi de 40 lei». Acelaş Codice la 
art. 196 zice: «Ori cine, cu pericolul vieţei. sale, scapă pe 
altul de la moarte, capătă prin aceasta dreptul la recunoş- 
tinţa publică sau la recompensă. Dacă n'a reuşit în încer- 
carea sa, atunci trebue apreciat, după împrejurări, în ce 
măsură merită să i se acorde recunoştinţa sau recompensa 
publică» |), 

Din prima jumătate a veacului al XIX, încep a că- 
pătă în. Europa importanță precumpănitoare teoriile indi- 
vidualiste, a căror înriurire se manifestă mai ales prin sno- 
rirea exagerată a trufiei şi a ambițiilor personale, prin ră- 
cirea şi înăsprirea raporturilor sociale dintre indivizi, In- 
dividualismul ş'a găsit ultima sa formulare teoretică în o- 
pera «Despre libertate» a logicianului Stuart Mill, care cu 
drept cuvânt este considerat ca unul dintre principalii cam: 
pioni ai filozofiei sociale burgheze, Mai pe urmă, în ope- 
rile lui Fr. Nietzche, am văzut, că iudividualismul dege- 
nerează într'un fel de doctrină 'cu caracter direct antiso- 
cial, consacrând chiar principiul «homo homini lupus est», 

  

1). Vezi Geib, Lehrbuch des deutschen Sirafrechis, vol. L. pug. 
192,
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Sub înriurirea teoriilor individualiste, chestiunea o- 
bligaţiei altruiste de a veni în ajutorul altuia, a început a 
fi rezolvită în sens negativ în doctrină şi în legislații. Toc- 
mai târziu, în ultimul pătrar al veacului al XIĂ, sub in- 
riurirea noilor concepţii sociale, constatăm iarăşi un fel de | 
reintoarcere cătră vechile principii, cari impuneau obliga- 
ţia altruistă de a veghea la conservarea bunurilor altuia. 
Disposiţii de asemenea natură găsim deja în Codul actual 
danez, în Codul olandez, pus în vigoare la 1886, şi în 
Codul italian, promulgat la 1896. 

Aşa art. 199 din Codul danez zice: «Ori cine, avînd 
posibilitate şi fără a-şi pune în pericol viaţa sau sănătatea, 
omite a veni în ajutorul altuia aflat în primejdie de moarte, 
va fi pedepsit, în caz cînd acesta va fi murit, cu închisoare 
sau cu amendă. Maximul inchisorei pentru o 'asemenea o- 
misiune va fi de 2 ani, iar a amenzei de 4000 crone», 
Articolul 450 din Codul olandez zice: <Ori cine, fiind 
martor ocular la nenorocirea iminentă îniîmplată altuia, nu 
Sare indată în ajutorul lui, va fi pedepsit cu închisoare 
pină la 3 luni sau cu amendă pînă la 300 guldeni». Codul 
italian din 1890 pedepseşte cu amendă de .la so pînă la 
500 franci pe acela, care găsind un copil mai mic de 7 
ani părăsit ori rătăcit, sau un bolnav, sau un individ a- 
meninţat de o primejdie, nu-i va da ajutor imediat sau nu 
va înştiința autoritatea în drept !). 
CR 

1). Legiuitorul nostru n'a fost de loc umanitar în această pri- vintă. EL n'a fost în stare să se debaraseze de tendinţile individua- liste untisociale, de care e copleşită legiuirea franceză. Singura omi- siune, pe care el o consideră ea delict, este acea prevăzulă de art. 276 Cod. pen,, care pedepseşte numai pe acela care găsind un „prune de curînd născut,“ nu'l dă celor însăreinati cu creşterea lui. Cu alte cuvinte, ori de cite ori găsim! părăsit, rătăcit, sau-în primejdia mor- ței, un individ, căruia nu i se poate aplica calificativul de „prunc de curînd născut“, nu putem fi obligaţi legalminte a-i da vre-un ajutor, pentru că în asemenea caz aplicarea art. 276 nu mai are loc, dispe: sitiile lui fiind de cea mui strictă interpretare şi neputindu-se aplica prin analogie la alte cazuri, de cit acele prevăzute de Cod.
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lată dar trei legiuiri noi din Europa, cari prevăd o- 
bligaţia altruistă de a veghea la conservarea vieţei şi să- 

nătăței aproapelui, sancţionind'o prin pedepse destul de 

aspre. 

In ce priveşte conservarea burilor materiale pro- 

Briu zise, aci credem că soluţiunea nu poate fi de cit cu 
totul alta. Pe calea coerciţiunei penale, ori care ar fi ea, 

nu suntem de părere că se poaie ajunge la un resultat 
satisfăcător in această privinţă. 

Mai întîi o asemenea coerciţiune ar da loc la mari 
nedreptăți şi nu s'ar putea împăca de loc cu întocmirea 

socială în care trăim. In adevăr ar fi foarte stranie acea 

disposiţie legală, care m'ar obliga să stîng începutul de 
incendiu apărut la casa aproapelui meu, în timp ce acesta 

mă lasă să mor de foame şi de frig la poarta casei sale. 
Mai este încă un lucru de ţinut în samă. Pagubele şi 

riscurile materiale se intimplă mâi adese ori celor bogaţi 
cari dispun de avuţii însemnate; or, oamenii săraci fiind 
cu mult mai numeroşi, o lege care ar face obligatorie da- 

toria de a veghea la conservarea averei altuia, ar veni 
de sigur numai în. avantajul indivizilor bogaţi şi în sarcina 
celor săraci. 

Sunt şi motive de ordine pur juridică, cari pledează 
contra impunerei obligaţiei de a veghea la conservarea 
intereselor materiale ale altuia. Ori cine are avere şi trage 
foloase din ea, e dator să fie diligent şi să ia toate pre- 
cauţiunile pentru a evita riscurile şi pagubele ce eventual 
i Sar putea ocasiona. În caz de incendiu de pildă, sunt în 
drept să cred că acesta a provenit din nsîngrijirea şi lipsa 
de precauţiune a proprietarului casei incendiate, care, pen- 
tru a preintimpiaa dauna, trebuea Să-şi asigure casa la o 
societate de asigurare. Se poate apoi foarte bine zice că, 
tot ce se petrece într'o proprietate străină, este cu ştirea 
proprietarului.
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Dacă, faţă de consideraţiuniie expuse mai sus, dato- 
ria de a veghea la conservarea bunurilor materiale ale 
altuia nu poate fi impusă în mod imperativ, legiuitorul are 
însă la îndămină alte mijloace, prin care, pînă la un punct 
poate stimula în societate sporirea sentimentelor umani: 
tare şi altruiste, poate desvolta spiritul de îndatorire reci- 
protă, combătind in acelaş timp indiferența şi nepăsarea, 
cari, în multe cazuri, dau loc la consecinţele. cele mai re- 
gretabile. 

Aşa de pildă avem în Codul civil quasi-contractul 
gestiunei de afaceri (art. 987—991), după care acel ce, in 
absenţa proprietarului Şi fără prealabila înştiinţare a lui, 
a intervenit, din propria-i inițiativă, la administrarea patri- 
moniului s&u, este obligat prin lege a da gesliunei sale 
îngrijirea unui bun părinte de familie (art. 989) şi a con- 
tinua pină cînd insăşi proprietarul va putea îngriji de ea 
(987). In asemenea cas art. nostru g9gr impune proprieta- 
rului, ale cărui interese materiale au fost bine administrate, 
îndatorirea de a îndeplini obligaţiunile contractate în nu- 
mele s&u de girant, a-l indemnisa de toate acele ce ela 
contractat personalmiate, şi a-i plăti toate cheltuelele utile 
Şi necesare ce a făcut. 

Ast-lel, luînd exemplul citat mai sus, dacă eu intervin 
la stingerea incendiului ivit la casa vecinului meu, fără în- 
doială că îndeplinesc o afacere utilă lui, ŞI deci dînsul este 
obligat a-mi repara ori-ce daune aş fi suferit din interve- 
nirea mea la stingerea focului (precum ar fi distrugerea 
hainelor, sau remediarea rănilor şi lesiunilor ce mi s'ar fi 
pricinut etc.). 

Legiuitorul pune la disposiţia girantelui acţiunea ne- 
goliorum gestorum contraria, prin care el poate sili pe 
proprietar a-şi îndeplini toate obligaţiunile ce decurg pen. 
tru el din o asemenea gestiune utilă. Şi pentru apreciarea 
utilităţei actelor făcute de girant, doctrina juridică în una-
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nimitate admite, că trebue să se aibă în vedere momentul 
săverşirei lor, fără a se ținea seamă de întîmplările poste- 
rioare, cari au putut face să dispară utilitatea acelor acte, 
dacă bine înţeles aceste întîmplări nu se datorese însuşi 
faptului girantelui: su/fici/ şi ab initio utililer gestum fue- 
rii, dicet utililas postea non duraverii, 

In ce priveşte responsabilitatea girantelui, legiuitorul 
nostru prin art. 9oo, care nu există în Codul francez, de- 
clară că dinsul nu poate fi răspunzător de cît numai de 
dol, dacă fără intervenţia lui afacerea sar fi putut com- 
promite. Noul Cod german cuprinde o dispoziţie identică 
în art. 680, care zice; «Bezweckt die Geschăftsfihrung die 
Abwendung einer dem Geschăfisherrn drohenden dringen- 
den Gefahr, so hat der Geschăftsfiihrer nur Vorsatz und 
grobe Fahrlăssigkeit zu vertreten»> ?). 

Gestiunea de afaceri există aproape în toate legiuirile 
contemporane din Europa, fiind împrumutată din dreptul 
roman, unde această instituţiune îşi avea aplicaţiunea mult 
mai dese ori, din pricina frecventelor r&zboaie Şi invasiuni, 
cari făceau ca proprietarii bunurilor să absenteze, iar a- 
cestea să r&mină în voea întîmplărei. Astă-zi însă, cind 
rEzboaele nu mai sunt atît de fregvente, cînd călătoriile se 
fac cu atita uşurinţă graţie desvoltărei căilor de comuni- 
caţie, rare ori se va întimpla ca să se gireze. bunurile 

  

2). Dacă gestiunea a tost întreprinsă contra voinței reale san presupuse u proprietarului, zice art, 678 din noul Cod german, giran- tul, care cunoştea areastă vvinţă, este vbligat a despăgubi pe pro- prielar, chiar dacă el n'a comis nici o culpă. Art. 679 din noul Coa german adaogă însă. că vvinţa contrară a proprietarului nu se ia în considerație, cind în lipsa gestiunei, o datorie a cărei îndeplinire este de interes public, sau o datorie legala de alimente, care ar incumba stăpinulai, par fi fost îndeplinită la timpul oportun. In asemenea caz girantul are drept la reîntoarcerea chieliuelilor sale (art. 683 din a- celaş Cod). Din doctrina germană vezi Dernburg, opera citată, vol. II, pag. 381—385; Endemann, idem, vol, 1, $ 178. Din doclrina francesă vezi Demolombe, vol. XXXI, pag. 144; Laurent, vol. XX, pag. 336; Pandect. Fr. Obligation, vol. |, pag. 1154. La noi vezi Paucescu, vol, II, pag. 63; Alexandresco, vol. V, pag. 322.
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unui absent. Cele mai de multe ori proprietarul este pre- 
sent, şi dacă el r&mîne străin de oare cari afaceri, care 
cer 0 Îngrijire mai de aproape şi mai urgentă, se presupune 
că aceasta se datoreşte negligenţei sau ignoranței sale. 

Legiuitorul consideră gestiunea de afaceri ca fiind 
pornită dintr'un sentiment altruist, dintr'un sentiment de 
afecţiune şi prietenie, de acea ea este esențialmente gra- 
tuită, girantul neputînd cere nici un onorar pentru servi- 
ciile sale 1). 

Motivul care a determinat înfiinţarea unei asemenea 
instituțiuni legale, nu poate fi altul de cit consideraţiunea 
de ordine pur morală că serviciile benevole făcute în 1ute- 
resul altuia merită toată încurajarea, căci ele contribuesc 
la desvoltarea spiritului de îndatorire reciprocă şi de soli- 
daritate socială, 

Pe de altă parte gestiunea de afaceri foloseşte şi eco. 
nomiei generale a unui stat, fiind că ea tinde la conser- 
varea şi desvoltarea unor bunuri, a căror valoare ar fi 
fost depreciată prin lipsa de îngrijire din partea proprie- 
tarului. Dacă n'ar exista în lege o disposiţiune care să 
rEsplătească pe girant de perderile suferite cu ocasiunea 
gestiunei sale, de sigur că casurile de intervenire benevolă 
in favoarea intereselor altuia s'ar impuţina foarte mult în 
societate, căci riscul perderilor personale ce s'ar putea 
ocasiona, ar constringe pe fie care de a-şi înăduşi senti- 
mentele sale altruiste- faţă. de “aproapele --s&u. 

Gestiunea de afaceri, departe de a fi obligatoare din 
punct de vedere legal, este lăsată din contra la facultatea 
şi libera apreciare a fie căruia, ast-fel că în această pri- 
vinţă nu se poate zice că regulele ei formează nişte dis- 

  

1). Nu vor putea deci să se prevaleze de regulele gestiunei de afaceri samsarii şi alți agenli, cari S'ar fi amestecat in afacerile altuia intrun scop egoist şi în vederea unui interes personal, cu intenţiunea neruşinata de a speculu şi a-şi face un venit din administrarea pa: trimoniului altuia. Vezi Pandect.Fr, vol, IV, Gestion d'affaires i, şi urm.
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poziţiuni legale eficace şi energice pentru încurajarea ac- 
țiunilor desinteresate şi desvoltarea intensivă a principiilor 
altruiste, atit de necesare vieţei sociaie. 

Din acest punct de vedere ar fi de dorit ca legiuito- 
rul să introducă nişte măsuri mai Bositive, cari să oblige 
pe indivizi să-şi aducă servicii reciproce, cel puțin în ca- 
Suri urgente şi extreme. Măsuri de acest gen nu există 
nicăeri în legiuirile actuale, şi, după părerea noastră a- 
ceasta constitue una din principalele lor lacune, 

Această lacună este atit de adine Simţită, în cit unii 
jurisconsulţi şi sociologi, pentru a o putea înlătura mai 
curînd, fac oare cari propuneri foarte originale şi curioase. 
Ei cer de a se înființa, alăturea de Codul penal, un Cod 
de recompense, care să aibă în vedere organisarea unui 
sistem de recompense sau răsplată, în scop de a în- 
curaja virtuțile, actele filantropice şi desinteresate săvirşite 
în folosul altuia şi reclamate de utilitatea socială. 

«<Altruistul, zice Raul de la Grasserie, constitue anti- 
tesa făcătorului de rele «ces? un contre-crimitnel>, Actele 
caritabile ale altruistului, excedând cu mult limitele ori că: 
rei datorii sociale, nu poate oare da naştere unui drept în 
folosul s&u, întocmai precum agresiunea şi violenţa naşte 
dreptul victimei contra agresorului? Simetria morală pare 
a cere aceasta, În casul de faţă avem nu numai sub ra- 
portul etic 272 excedent de fapte bune, dar şi din punctul 
de vedere social avem n excedent de uitate. Există o 
supra abondenţă de altruism, întocmai după cum fapta rea, 
infracţiunea, oglindește în sine o supra abondență de ego- 
25m. Criminologiei trebue să corespundă deci ca ştiinţă a- 
vistologia sau agalologia. Aceasta din urmă are de scop 
de a fixa în ce condițiuni anume binele, indeplinit în afară 
de ori ce obligaţiune legală, poate da loc la un drept de 
recompensă. Infracţiunei, adecă violărci dreptului, trebue 
să opunem virtutea, eroismul neconstrâns. Virtutea ŞI erc- 

10
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ismul, ca şi infracţiunea, trebuesc apreciate nu numai sub 
raportul moral (printr'un sentiment de admiraţiune — şi 
simpatie), dar şi din punctul de vedere al utilităţei sociale 
pentru că asemenea escedente de altruism sunt foarte a.- 
vantajoase şi chiar indispensabile societăţei. Aşa sunt de 
pildă faptele eroice îndeplinite pe câmpul de luptă etc. 

Chestiunea însă esenţială este de a se şti dacă vir- 
tutea şi eroismul trebuesc sancţionate printr'un premiu, 
printr'o recompensă, întocmai precum infracţiunea are sanc- 
țiunea sa în pedeapsă, şi dacă dreptul positiv trebue să or- 
ganizeze un Cod premuial, alăturea de Codul penal ? 

Virtutea şi eroismul sunt acte, cari întrec cu mult 
marginele unei obligaţiuni legale ; eroul, omul virtuos sin- 
gur poate fi opus criminalului ; cu toate aceste există vir- 
tuţi de diferite grade, după cum alăturea de crime avem 
delictele şi contravenţiile. Dar oare recompensa trebue să 
aibă caracterul unei obligaţiuni sociale, ca și pedeapsa, 
sau să fie numai facultativă ? In fine ea trebue sa fie ma- 
terială, sau numai morală, onorifică ? 

La aceste chestiuni aproape toate legislaţiile actuale 
răspund în mod negativ ; ele se ocupă numai de pedepsi- 
rea infracţiunilor, ear nici de cum de recompensarea fap- 
telor eroice şi virtuoase, Aceastea din urmă par a avea 
în ochii legiuitorului o importanţă socială nieinsemnată, de 
acea nici nu se ocupă de ele. S'a spus chiar că dacă vir- 
tutea s'ar recompensa materialiceşte, atunci n'ar mai fi 
virtute. Cu chipul acesta principiile de drept par a spune 
că trebue să se ţină samă numai de faptele rele ale cui-va 
nici de cum însă de cele bune, trebue să pedepsim, nici 
cum să recompensăm, să blamăm, iar nu să lăudăm. In 
mod cu totul sporadic Şi arbitrar este recompensat de pildă 
eroismul pe câmpul de luptă, printr'o decorație, adecă 
prinir'un semn de onoare, care formează antitesa pedep- 
selor infamante. Atât și nimic mai mult, Acest sistem de
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recompense să mai aplică încă şi în alt mod. Să decorează 
nu numai virtuoşii şi eroii, dar şi oamenii de talent, de ştiinţă, 
funcţionarii vechi etc. O asemenea procedare însă constitue 
o adevărată inadvertență, căci cu sistemul acesta, decorația 
este deturnată de la adevărata ei destinaţie, care constă în 
a răsplăti numai virtuțile săvârşite afară de ori ce obligaţie. 

Exceptându-se acest sistem, de a se răsplăti prin de- 
coraţii meritele cui-va, nicăeri nu sa organisat îacă un 
drept permiai, un Cod dz recompense, precum avem de pildă 
un Cod de pedepse. Cu toate aceste primul pare a fi com- 
Pleciarea necesară a acestui din urmă; unul nu pare a fi 
legitim fără altul. Dacă eu am datoria de a Suporta pe- 
deapsa, trebue să am în acelaş timp şi dreplul de a fi re- 
compensat; aceasta mi-o spune sentimentul meu intim de 
dreptate. Societatea trebue să recompenseze binele în sine, 
după cum pedepseşte răul în sine, afară doar dacă admi: 
tem determinismul absolut, şi chiar în asemenea caz, ea 
tot e datoare să recompenseze binele, în interesul propriei 
sale conservări. Recompensarea binelui este un stimulent 
tot atât de puternic, ca şi pedepsirea răului; ea va de- 
termina sporirea virtuţilor şi actelor altruiste tot atât de 
necesare societăţei, ca şi scăderea infracțiunilor. Ce ar de- 
veni oare societatea dacă n'ar obținea din partea mem- 
brilor ei de cât numai nacfiuni; dacă toţi cetăţenii ar urma 
riguros principiului lega! «de a nu face r&u altuia», şin'ar 
voi să-şi întindă reciproc tnâna de ajutor? 

Recompensa nu trebue să fie numai morală, ci şi mate- 
rială, să coastee chiar în o sumă de bani, căci şi infracţiunea 
este pedepsită cu amendă. Ea poate coasta şi în compensarea 
eventuală a a greşelelor ce sar putea comite în viitor. Recom- 
pensa trebuesă fie nu administrativă, ci juridiciară, adecă. 
să emane de la însăşi magistratul care aplică pedeapsa» !). 

  

1). Vezi Raoul de la Grasserie, Des Prineipes sociologiques de 
ia Criminologie, avec une preface par C, Lombroso, Paris, 1901, pag. 
98—33.
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Ori cât de originale şi curioase s'ar părea ideile lui 
R. de la Grasserie, totuși, faţă de scăderea simţitoare a 
faptelor altruiste ce să observă în ziua de astă-zi, ele me- 
rită o deosebită atenţiune. 

Sunt şi la noi unele legi speciale, în care găsim stre- 
curate disposiţii destinate a stimula prin recompense ac- 
tele altruiste. Disposiţii de acest gen întâlnim de pildă în 
legea poliţiei noastre rurale"); ele însă, nederivând din- 
tr'un principiu statornic şi general manifestat de legiuitor, 
remân cele mai de multe ori uitate şi nebăgate în seamă. 
Cel puţin noi, pănă în present, nu cunoaștem nici un caz 
de aplicarea lor. 

Să ştie că în dreptul roman, acel ce găsea un lucru 
perdut, era de obiceiu considerat faţă de proprietarul seu 
ca un negotiorum gestor, şi de acea avea dreptul a re- 
clama de la acesta cheltuelele făcute cu păstrarea şi în- 
treţinerea lucrului. Proprietatea asupra lucrului găsitorul 
nu o putea căpăta nici chiar prin prescripţie. Despre vre 
o recompensă acordată găsitorului nici vorbă nu putea fi ?). 

Cu toate acestea la romani exista obiceiul, că pro- 
prietarul lucrului perdut sau furat, făgăduia un premiu bă- 
nesc aceluia care ar fi găsit şi i-ar fi remis lucrul. Ace- 
laș obiceiu se observă şi astă-zi. De câte ori, pentru a se 
stimula sentimentul altruist al aflătorului, nu citim în ziare 
asemenea promisiuni publice, prin care se oferă <o bună 
recompensă» sau cutare sumă,de bani, aceluia care va 
găsi şi remite păgubaşului un obiect oare care perdut; de 
şi altmintrelea credem, că îndeplinirea unei asemenea pro- 

  

1). Aşa avem art. 27 care statuiază că acel care, văzînd o vită că strică sămănăturile altuia, o va prinde şi 0 va duce la oborul pri- măriei, 'va "primi ca recompensă a zecea parte din amenda la care ar fi condamnat proprietarul vitei. 
Asemenea şi art. 79 şi 80 eari acordă recompense bănești ace. luia care, sărind iu prinderea făcătorilor de rele. aflaţi cu lucruri de furat, ar primi vre-o rană în lupta ce ar fi avuto cuei, 
2). Vezi Dernburg, Pandekten, vol, I, $ 206.
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misiuni, este o chestiune numai de onoare, fiind lăsată la 
absoluta facultate a promiţătorului, întru cât aflătorul n'ar 
putea avea nici o acţiune în această privinţă !). 

Legiuitorul nou german a transformat un asemenea 
uz într'o adevărată obligaţie legală, stipulând anume re- 
compense băneşti aceluia care, găsind un lucru străin, îl 
remite păgubaşului. Articolul 971 din Codul civil german 
statorniceşte în această privință următoarea normă: pen- 
tru obiectele de o valoare până la goo mărci, recompensa 
e fixată la 5%/0 procente din valoarea obiectului; pentru 
obiectele de o valoare mai mare, cum şi pentru animale, 
recompensa e fixată la 10%/0 din valoarea totală. In ca- 
surile, în cari obiectul găsit n'are o valoare materială 
intrinsecă, nepresentând importanță de cât numai pen- 
tru păgubaş (precum ar fi de pildă o scrisoare, o fo- 
tografie, nişte chitanţe etc.), fixarea quantumului recom- 
pensei este lăsată la apreciarea tribunalului, care decide 
ținând samă de împrejurări şi de echitate. Această regulă, 
atât de importantă pentru încurajarea actelor altruiste, o 
găsim introdusă şi în codicele altor state 2). 

Aflarea şi remiterea lucrului petdut alcătueşte fără 
îndoială unul din modurile cele mai frecvente de mani- 
festare a activităţei altruiste. Dacă practica zilnică şi insăşi 
legiuitorul a recunoscut că este în interesul utilităţei so- 
ciale de a fixa o anumită recompensă aceluia „care de bună 
voea lui aduce servicii altuia, apoi nu este oare. natural 
să ne întrebăm : n'ar fi oare folositor ca aplicarea unui 

1), Găsitorul lucrului perdut credem că w'ar putea avea o acţi- 
une pentru obtinerea sumei promise de proprietarul lucrului, pentru 
motivul că remiterea lucrului păgubaşului este impusă ca o obligație 
imperioasă găsitorului prin însăşi art, 327, 328 Cod penal, care cali- 
fica ca abuz de incredere faptul de a nu remite păgubaşului un lucru 
perdut, despre care acesta a întrebat, 

2). Vezi Stobbe-Lehman, Kandbuch des deutschen Privatrechis, 
vol. ÎI, $ 131. In codul nosiru, ea şi în cel francez, au se prevede 
nimie în această privință, afară doar de casul descoperirei unui tesaur 
pe un loc strein, cînd art, 649 Cod civ. acordă descoperilorului ju- 
mătate din valoarea tesaurului.
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asemenea sistem să nu se mărginească numai la casurile 
restrânse de găsire a lucrurilor perdute ? N'ar fi oare din 
contra necesar să dăm o extensiune mai mare sistemului 
recompenselor, aplicându!l şi la alte modalităţi de fapte 
altruiste ? 

Afirmativa credem că nu mai poate suferi discuţiune 
căci dacă acel care, găsind un lucru ŞI remiţându-l păgu- 
başului, are dreptul la o recompensă, apoi cu atât mai 
mult trebue să aibă un asemenea drept aceia care con- 
tribue la salvarea lucrurilor altuia de la peire, sau carei 
oferă concursul s&u pentru a evita o daună ce eventual 
ar putea să i se întâmple. 

* * * 

Introducerea în dreptul positiv şi generalisarea prin- 
cipiilor destinate a îndemna iniţiativa individuală la fapte 
altruiste şi a redeştepta între membrii societăţei spiritul 
de solidaritate, de îndatorire şi de simpatie reciprocă, 
constitue una din problemele legislative cele mai impor- 
tante ale timpurilor moderne, de la care atârnă buna stare 
şi fericirea omenirei. . 

Deslegarea cât mai grabnică a acestei probleme este 
„cu atât mai de dorit, cu cât epoca în care trăim este o 
epocă de crisă generală morală, politică şi socială, din 
care causă legea are astă-zi de îndeplinit o misiune cu 
mult mai grea şi mai vastă, de cât acea pe care a avut'o 
acum 100 ani în urmă, când s'au elaborat Codicile noastre 
civile şi penale. Pe atunci autoritatea religiei şi a moralei 
era încă neştirbită, înriurirea lor educativă asupra mase- 
lor populare era în plină vigoare, ast-fel că rolul disci- 
plinar al legei putea fi îndeplinit cu mai mare uşurinţă. 

Epoca actuală însă constitue unul din acele momente 
critice, în care totul să clatină, totul e pe cale de trans- 
formare.



CONCEPTIA ALTRUISTA A CREPTULUI ISI 
  

Doi factori găsim mai cu seamă la basele acestei 
transformări. Primul este căderea principiilor religioase şi 
morale din rolul lor de povăţuitoare a faptelor omeneşti, 
dărămarea idealurilor politice şi sociale, pe care se rea- 
zămă elementele civilizaţiei noastre burgheze. Al doilea 
factor este rădicarea progresivă a unei puteri noi, a pu- 
terei mulţimei, a democraţiei (Sufragiul universal). Deasu- 
pra ruinei ideilor religioase şi politice, cari pănă atunci o 
infrânau, să ridică puterea uriaşă a maselor, haotică Şi a- 
meninţătoare, singura suverană a timpurilor presente. 

Aşa dar distrugerea credințelor religioase şi trans- 
formarea progresivă a maselor populare în clase dirigu- 
itoare, alcătuesc cele două fenomene caracteristice ale epo- 
cei noastre de transiţie. Dacă este aşa, atunci ne întrebăm: 
cine va îndeplini rolul disciplinar şi moralisător exercitat 
altă dată de religie? Cine va pregăti masele populare pen- 
tru viața politică şi va tempera avânturilor lor anarhice ? 
Evident că nimene altul de cât Codicele de legi. Dar cum 
oare va pulca indeplini legea această grea misiune edu- 
cativă, când ştim că ea nu impune principiul binelui ca 
criteriu positiv de conduită socială, când cerinţele sale 
sunt satisfăcute pe deplin numai pur şi simplu prin atitu- 
dinea pasivă şi indiferentă a omului, prin stăpânirea por- 
nirilor răutăcioase şi avide ale acestuia faţă de aproapele 
său? Dreptul positiv nu consacră ca Obligatoare practica 
binelui, căci tendinţa supremă a sa este de a obținea din 
partea individului nu moralitatea, ci numai legalitatea. 

Ce înrîurire moralisătoare pot avea Codicele de legi, 
şi cum se poate întreprinde pe basa lor o operă de asa- 
nare şi regenerare a moravurilor publice, când am văzut 
in capitolul al doilea al acestei lucrări, că legea n'are po- 
sibilitate de a controla mai adânc activitatea individuală, 
nu se poate atinge de sfera cimoralităţei nedelictuoase», 
aceasta privind exclusiv numai conştiinţa personală a in- 
dividului, pe care el e stăpân absolut?
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Omul pe care am încerca să-l moralisăm, ar putea 
cu drept cuvint să ne replice: voi îmi vorbiţi de onesti- tate, de corectitudine, de cinste, căutaţi să-mi infiltraţi sen- 
timentele de blindeţă, de îndatorire către aproapele, pe „cind legea şi tribunalul nu-mi cere de cit să mă rețin de 
a comite fapte calificate ca delictuoase; despre bunătate, 
cinste şi îndatorire pentru Altul, legea nu-mi pomeneşte absolut nimic. Din contra pot fi ori cit de r&ă, imoral şi 
crud, dacă în acelaş timp, voi fi îndeajuns de şiret ca a- 
ceste calităţi să nu le manifest prin fapte pedepsite de 
lege, pot trece uşor drept «cetăţean-tip> din punctul de 
vedere al legalităţei 1), 

Dacă acesta este duhul în care sunt concepute legiui- rile noastre civile şi penale, mai poate fi oare vorba de 
o inriurire moralisătoare a lor asupra maselor adinci ale 
populaţiunei? De sigur că nu. Mulțimea nu pricepe subti- 
litatea distincţiunei dintre drept şi morală. Ea înțelege un 
singur lucru, că sentimentele umanitare, faptele altruiste, 
cinstea, corectitudinea şi onestitatea predicate de morală 
şi religie nu sunt de cit nişte simple sfaturi (pia desideria), 
fără a avea citu-şi de puţin caracter obligator. 

lată dar că distincţiunea pe care logica o face intre 
drept şi morală e departe de a fi utilă din punctul de ve. 
dere practic, şi afară de aceasta, credem, că ea nu exclude 
posibilitatea întroducerei în dreptul positiv a principiilor 
moale de solidaritate socială. 

Nu putem termina acest studiu a] nostru, care a luat 
proporţiuni prea mari, fără a reproduce părerile a doi 
scriitori celebri cu privire la necesitatea de a se elimina 

1). Distinsul protesor univeisitar, Ion 'Tanoviceanu, într”o operă a sa recentă de mare valoare, afirmă de a dreptul că nimic n'a stria cat mai mult caracterul rominesc de cit legislaţiuneu noastră exotică şi nechibzuită, care e condusă de principiul nefast al favorisărei ele. mentelor anti-sociale. Vezi România sub raportul moral, 1902, pus. 15 şi 4,
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din ştiinţa dreptului tendinţile individualiste actuale şi a se 
îndruma pe o cale umanitară sănătoasă. 

Herbert Spencer, unul din cei mai adinci cugetători ai 
timpului de faţă, a dat la lumină, acum la adinci bătrineţe, 
o nouă operă pe care elo numește cea din urmă în viața 
sa, şi în care, revenind în parte asupra unor păreri ale 
sale anterioare, testează oare cum omenirei ultimele sale 
convingeri, El afirmă că sensaţiile au în noi o putere co. 
verşitoare, iar inteligența noastră nu este de cît sluga lor. 
Din această causă educafiunea morală are Pentru om o 
împortanță incomparabil mai mare de câ! instrucția intelec- 
tuală. Statul, în ori-ce ramură de activitate a sa, legisla- 
tivă, judecătorească sau administrativă, trebue să aibă in 
vedere în primul loc şi înaintea tuturor celorlalte interese, 
disciplinarea şi educaţiunea morală a poporului. Intoemi- 
rile sociale şi legiuirile cari nu-s în stare a contribui la 
realisarea acestui scop suprem, nu au rațiune de a exista 
şi trebuesc privite ca un pericol naţional. O societate com- 
pusă din capacităţi poate fi cea mai nenorocită din causa 
ambițiilor, a egoismului neînfrînat al membrilor ei ŞI a 
luptei încordate pentru trai. Din contra, o societate aică- 
tuită din oameni mediocri sub raportul intelectual poate fi 
foarte fericită, dacă în relaţiile lor reciproci domneşte uma- 
nitatea, blîndeţea şi spiritul de indatorire mutuală 1), 

Domnia capitalismului şi legile de fer ale luptei pen- 
tru existență, zice scriitorul recent H. Chamberlain, au 
născut în ştiinţă, în filosofie şi mai ales în drept «cultul 

1), Din nefericire, zice Spencer, la cele mai multe popoare din 
Europa instrucţia intelectuală joacă rolul principal, ear educaţia mo: 
rala e lăsată în părăsire, ca şi cînd nu sar observa îndeajuns că în- 
telectualismul, artivind funcţiunarea sensurilor, aduce după sine maă- 
rirea pasiunilor, predominarea sensurilor interioare asupra celor su- 
perioare. De acea .tendința către desordine, turburări şi destrăbălurea 
moravurilor e foarte accentuată lu intelectuali. La fie-care pas ne pu- 
tem convinge că instrucția intelectuală, fără educație moraiă, face pe 
om mai rău de cit este el din fireo lui. Vezi H, Spencer, Facts and 
Comments, London 1902, pag. 66.
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individualismului», care a avut ca consecinţă mărirea peste 
măsură a apetiturilor egoiste, răcirea şi înăsprirea relaţii- 
lor dintre oameni, spoliarea celui mai slab de către cel 
mai tare, în fine înăduşirea ori căror sentimente umanitare 
de îndatorire reciprocă. Viaţa omenească a devenit un abis 
clocotitor de miserii, în care dreptatea mai tot-de-una este 
învinsă de forță, Tragedia vieţei omeneşti provine tocmai 
din pricină că tot dreptul nostru public şi privat în vi. 
goare este basat nu pe principiile eticei, ci pe legile ne- 
îndurate ale luptei economice. Oamenii nu mai cunosc 
marginea pornirilor lor egoiste, din zi în zi devin mai răi, 
mai lacomi, asemănindu-se fiarelor, cari în viaţa lor între- 
buinţează numai unghiile şi dinţii. 

Salvarea de multe meserii sociale ce ameninţă timpul 
nostru, zice acest scriitor, trebue căutată în legiferarea sub 
diferite forme a principiilor umanitare şi altruiste, menite 
a desvolta spiritul de solidaritate socială şi de îndatorire 
reciprocă !). 

  

1). Vezi Houston $. Châmberlain, Die Grundlagen des neun zehnten lahrhunde»ls, 1901, vol, I, pag. 44
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DREPTULUI DE PROPRIETATE A IMAGINE 
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Progresele enorme realisate în timpul din urmă în 
diferite ramuri de activitate omenească, au adus la ordi- 
nea zilei nenumărate chestiuni noi juridice, cari caută so- 
luţiuni precise şi urgente în dreptul positiv, şi cari cele de 
mai multe ori nu se potrivesc sub calapodul principiilor 
codului civil—acesta representînd mai curînd o sintesă a 
trecutului, de cît o programă pentru viitor. 

Mintea omenească zilnic născoceşte «noi bunuri Ju- 
ridice» —neue rechtsgiiter—aşa numite de terminologia doc- 
trinară, cari reclamă o protejare legală sigură,
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Una din aceste chestiuni de o actualitate arzătoare, 
care nu e rezolvită încă de lege, şi care, întrun timp 
foarte scurt a atras asupra sa atenţiunea întregei lumi 
juridice, este de sigur chestiunea drepiuiui asupra propriei 
îmagini (das Recht am eigenen Bilde, Bropriete de la 
Bhysionomie). Această chestiune a fost deja supusă în 
toamna anului trecut (1902) deliberărei congresului juris- 
consulţilor germani ţinut la Berlin, cu care ocasiune au 
avut loc desbateri atât de vii şi controversate, în cât so- 
luţiunea ei definitivă a fost amânată pentru viitorul con. 
gres. E vorba chiar ca prob!ema ce ne preocupă să fie 
trânşată pe cale legislativă. In Germania s'a şi alcătuit un 
proect de lege în această privinţă. 

Altă dată, când arta fotografică nu era inventată, 
când nu erau cunoscute incă actualele procedee technice 
de reproducere instantanee a imaginei omeneşti în diferi- 
tele ei momente şi situaţii, nici vorbă nu putea fi despre 
vre un drept personal asupra propriei imagini. 
„De când însă perfecţionarea și simplificarea aparate- 

lor fotografice a făcut accesibilă această îndeletnicire pen- 
tru ori cine, de când moda cărţilor poştale ilustrate a luat 
proporţiile unei adevărate manii, zilnic vedem represen- 
tându-se în public mii de ilustraţii, tablouri Şi portrete, re- 
presentând tipuri de persoane în posiţiile şi în atitudinile 
cele mai variate şi mai bizare. Sau înfiinţat chiar adevă- 
rate fabrici, în care sute de lucrători lucrează la repro= 
ducerea şi răspândirea unor asemenea portrete şi ilustraţii, 
cari de altmintrelea alcătuesc obiectul special al unui co- 
merţ foarte rentabil. | 

Cu chipul acesta a eșit la iveală chestiunea de a se 
şti dacă reproducerea şi răspândirea în public a imaginei 
altuia este sau nu permisă, In fine mulţi artişti, scriitori, 
pictori, sau poate chiar multe femei frumoase, ar dori să'și 
creeze din propria lor imagine un obiect de venit bănesc,
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în sensul de a le fi reservat numai lor monopolul desfa- 
cerei în comerţ al proprisi lor mutre, De aici problema 
Juridică a «dreptului asupra imaginei», care actualminte 
este una din cele mai dificile din domeniul drepiului şi 
care s'a presentat deja în câte-va rinduri înaintea instan- 
ţeloz judecătoreşti din alte țări. 

Problema ce ne preocupă este la ordinea zilei în spe- 
cial de când îndeletnicirea fotografică a devenit un fel de 
sport, o ocupaţie de diletant. Astăzi la fie care pas întâl- 
neşti asemenea diletanţi, cu aparatul subsuoară, avend po- 
sibilitate a fotografia pe furiş ori-ce persoană, surprin- 
zind'o intr'o atitudine sau într'o posiţie neobişnuită, în 
momentul când vorbeşte cu cineva în stradă, sau participă 
la o adunare publică. Unii din aceşti fotografi amatori îşi 
permit chiar a urmări dame onorabile, spre a le surprinde 
şi fotografia într'o situaţie indiscretă, cum ar fi de pildă 
în momentul când se scaldă etc. Asemenea fotografii 
pot fi reproduse în sute de exemplare Şi răspândite prin- 
tre un anumit public, 

Ordinea legală evident că nu admite o asemenea stare de 
lucruri, care poate fi foarte prejudiciabilă, poate da loc la inci- 
dente foarte neplăcute. Asupra acestui punct toţisuntde acord. 

Ce caracter juridic au însă aceste fapte? Constitue 
ele oare o violare a dreptului, şi în ce constă această vi- 
olare? Constă oare în faptul că mi s'a fotografiat, mi s'a 
răspândit, sau mi s'a expus numai în public imaginea, fără 
sau chiar contra voinţei mele? Cu alte cuvinte, poate fi 
vorba aci de violarea vre unui drezt personal şi exclusiv 
ce aş avea asupra propriei mele imagini,—drept în basa 
căruia aş fi putut să mă opun la reproducerea ei? Sau, 
din contra, aci nu poate fi 'vorba de violarea vre unui 
drept personal; nu pot să mă plâng că fâră voea mea, 
mi s'a reprodus imaginea, de cât numai în acele casuri, 
când prin modul cum ea a fost reprodusă şi vulgarisată,
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mi Sar aduce o atingere onoarei şi Prestigiului meu. Cu alte cuvinte, n'aş avea alt mijloc de apărare contra fap- tului că, fără voea' mea mi s'a reprodus imaginea de cât <actio injuriarum»,. | 
lată în adevăr chestiuni asupra cărora de curând S'a iscat între învăţaţi cea mai serioasă şi mai interesantă 

controversă. | | 
Teoriile existente în această privinţă în doctrina ju- 

ridică contemporană sunt în număr de trei. Prima teorie împărtăşită de doctrina francesă, ear în parte şi de cea germană, representată prin: Zlpo Keyssner, magistrat, şi 
Gareis, actual profesor la Universitatea din Miinchen. 

A doua teorie susținută de Georg Cohn, actual rec.- tor şi profesor al Universităţei din Zurich; în fine, a treia teorie este emisă de curînd de 7. Kohler, profesor al Uni: versităței din Berlin. 

  

După prima teorie, individul are asupra propriei sale 
imagini identic acelaşi drept de proprietate absolută şi 
exclusivă, pe care îl are autorul asupra producţiunilor sale 
literare, dramatice, musicale şi artistice. Conform acestui principiu, nimenea n'are dreptul să reproducă şi să expună în public imaginea altuia, fără prealabila sa învoire. Ori 
ce abatere de la principiul arătat, constituind o violare a 
dreptului personal asupra imaginei, poate da loc la o ac- ţiune în daune, resultată din quasi delict, din partea indivi- 
dului a cărui imagine a fost representată, 

Nici chiar fotograful, care contractează cu clientul 
seu ca, în schimbul unui preţ determinat, să-i reproducă 
imaginea şi să-i dea cîte-va copii de pe densa, nu capătă 
prin aceasta vre-un drept asupra, imaginei clientului. De Şi 
clişeul fotografic, care a servit la facerea portretului, r&-
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mîne în păstrarea şi în proprietatea fotografului, totuşi el 
nu poate face nici un us de el; nare dreptul, fără ştirea 
şi consimţimentul clientului, să'i reproducă imaginea, să i-o 
expună în public. De asemenea el nu poate vinde clişeul 
separat, ci numai împreună cu întreaga instalaţie şi între- 
gul fond comercial al atelierului său. 

De la acest principiu general există Şi oare cari ex- 
cepţii. Aşa e considerată ca permisă reproducerea foto- 
grafică a imaginei altuia în scopuri polițienești şi adminis- 
trative, precum ar fi de pildă fotografiarea indivizilor im.- 
plicaţi în crime şi delicte, fotografiarea servitorilor cu li- 
bret, a persoanelor ce doresc a obținea un bilet de. abo- 
nament la căile ferate, etc. 

In al doilea loc, e permisă fotografiarea în grupă a 
persoanelor aflate în procesiuni şi în adunări publice, ase- 
menea şi a persoanelor aflate ocasional. în localităţile acele 
a căror privelişte pitorească ar dori cine-va să o reproducă. 

Sistemul arătat mai sus este în vigoare actualminte 
în Franţa, unde de şi nu există un text de lege special, 
care să stipuleze vre-un drept de propristate a persoanei 
asupra propriei sale imagini, totuşi doctrina ŞI jurispru- 
denţa în unanimitate aplică prin analogie la această mate- 
rie normele legale, cari regulamentează Crepturile autoru- 
lui asupra operilor sale !), 

Deci după doctrina francesă, dreptul individului asu- 
pra imaginei sale are acelaşi caracter Juridic şi este echi- 
valent cu dreptul de autor, sau mai bine zis este dedus 

  

1) În Franta să aplică la preducțiunile fotografice legea din 1793, care protejază proprietatea literară și artistieă, Vedi în această privință E. Pouillet, Praite theoriqug et pratigue de la, proprietă lit- icraire et artistigue, 1894 pag. 116. şi urimn.; Moriillo, De lu protection uecordee uuz ceuvres Mast; Pataille et Huguet, Code international de la propricte îndustrielle, artistigue et liticraire ; Romberg, Etudes sur la propriciă artistique et litisraire; Saurel, Des ceuvres photo- graphiques et leur protection legale.
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ca o consecinţă logică din principiul care consacră dreptul 
autorului asupra producţiunitor sale literare şi artistice. 

Cum că un asemenea sistem, care basează dreptul 
asupra propriei imagini pe dreptul de autor, este inadmi- 
sibil din punctul de vedere al logicei juridice, cum că în- 
tre aceste două categorii de drepturi nu există absolut 
nici o analogie, aceasta o vom vedea în alt loc. De o cam 
dată constatăm că, bun sau r&ii, acesta este sistemul pre- 
conisat în Franţa, pe care instanţele judecătoreşti din acea 
țară la aplicat în mai multe rinduri 4). 

1) In Franţa a existat o vie controversă în privința chestiu- 
unei de a se şti dacă producţiunile fotografice sunt sau nu nişte o- 
pere de arlă. Mult timp s'a crezut că ele nu sunt nişte adevărate producţiuni artistice, susceptibile a da naştere în profitul fotografu- lui unui drept de proprietate prolejată de lege. Să susţinea că foto- 
grafia este vu operă mui mult mecanică, că n'are nici o asemănare cu lucrarea pictorului sau a sculptorului, cari, eu ajutorul imagina- 
tiei lor, creiază composițiuni, ori reproduc imagini dnpă natură, pe cînd futograful nu inventează şi nu crează nimic. El se mărginește, prin mijloace mecanice, a obținea nişte clişeuri, cari apoi se repro- 
duc foarte usor pe hirtie, (vezi în acest sens o hotărive a tribunalului 
din Sena din 9 Ianuarie 1862).—In urma progreselor enorme vealisate 
în domeniul acestei arte, fotografia, măcar că a conservat procedeele sale chimice de la început, totuşi a căpătat dreptul a fi rinduită pria- 
tre arte, 

Fotogratul imprimă personalitatea sa mai ales în alegerea şi 
aranjarea subiectului, în posiţia dată modelului, în combinarea lumi- 
uei şi a umbrei ete, De aceea atit doctrina, cit și jurisprudența re- 
cunosc azi în nod constant artiştilor fotografi dreptul de proprietate 
asupra produeţiunilor lor. Vezi in această privință Daras, Droit des 
auteuis et des artistes, pag. 83; Fauvel, Des oeuures photographiques. 
1880, pag. 16: Vidal, De P'assimilation des oeuvres photogruphiques 
auz 0euvres des auires avris graphiques, 1881, pag. 13; Albert Vau- 
nois, Du droit de propriete artistigue en matiere de photographie 
1890; Bigeon, La photographie devant la loi ei la jurisprudence 
1892, pag. 29. 

Fotograful însă, de şi proprietar al clişeelor, nu poate face nici 
un uz de ele, fie pentru a le pune în vinzare, fie pentru u le expune 
în public, făvă ştirea şi consimţimeâniul acelora ale căror trăsuri sunt 
reproduse pe clişenri. Fotograful poate insă dispune, atit prin acte 
între vii, cit şi prin testament, de întregul s&u fond comercial, în 
care iniră şi clişeele. Soluliunea nu mai e aceeaşi, cind fotograful ar 
voi să vindă clişeele separat, eu bucata. unui cumpărător, care şar 
propune a face o speculaţiune cu ele. In asemenea caz evident că 
persoanele a căror imagine se află reprodusă pe clişeu, ar fi în tot 
dreptul să se opună la vinzare san să ceară distrugerea clişcului.— 
Vezi în ucest sens Dreptul pe anul 1885 No, 1; Alexandresco, vol. If, 
pag. 440 şi vol. V, pag. 412,
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Aşa, în celebrul proces intentat de artistul Romain 
contra fotografului Chalot, pentru suprimarea fotografiilor 
expuse de acesta în public, în care cel dintiiu era repre- 
sentat în unul din rolurile piesei «Za Comresse Sarah»; 
atit isolat, cit şi în grupă, Curtea de apel din Paris, prin 
sentința din 18 Iulie 1887, decide că ori-cine şi mai ales 
un artist, representat într'un rol jucat în public, este în 
drept să interzică exhibiţiunea portretului său representat 
isolat sub o formă oare-care. 

lată în resumat considerentele Curţei; «Considerind 
că este necontestat că ori-ce particular are dreptul să in- 
terzică exhibiţiunea în public a portretului seu, sub ori-ce 
formă ar fi; că consimţimentul dat pentru o asemenea ex- 
hibițiune poate, chiar să fie retras în ori-ce timp sub pe- 
deapsă de daune interese, dacă ar avea loc ; că la această 
regulă nici o excepţie nu ar putea să resulte din împreju- 
rarea că reclamantul este un artist representat într'un rol 
Jucat în public; că, cu totul din contra, interesul profesio- 
nal să găseşte în acest caz legat de interesul privat. Con- 
siderind că dacă artistul Romain este în drept să ceară 
suprimarea fotografiilor, în cari este representat singur şi 
pe cari el le consideră ca vătămătoare, nu mai poate fi 
însă tot ast-fel şi pentru acelea, cari îl represintă în grupă 
cu unul sau mai mulţi artişti ai piesei, şi cari prin urmare 
nu au un caracter de personalitate destul de precisat, Şi 
deci exhibiţiunea lor nu poate fi interzisă 3), 

In alt caz tribunalul civil din Sena, prin sentinţa din 
18 Noembrie 1885, a decis că persoana care se fotogra- 
fiază, în lipsa unei stipulaţiuni speciale, nu are dreptul să 
ceară de la fotograf remiterea clişeului, care este proprie- 
tatea fotografului, făcend parte din fondul seu comercial. 

1). Vezi decisiu Curtei din Paris, publicată în traducere, în jur= 
nalul Dreptul No. 62 pe anu! 1887. Vezi şi Alexandi esco, vol, II, pag. 
440 şi vol. V, pag. 412; Pandect. Period, pe unul 1987, 

41
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Am văzut însă mai. sus că fotograful, de . şi. proprietar zl 
clişeului, nu poate face nici un uz de el, fără ştirea şi 
consimţimentul aceluia a cărui imagine e reprodusă pe 
clişeu 1). 

  

1). Vezi sentinţa tribunalului civil din Sena publicată în Drep- 
tul No. i pe anul 1885—86; vezi şi Eugene Pouillet, Zraite theovique 
et pratique de la propricte litteraire et atistigue et du droit de ve 
presentation, Paris, 1894, pag. 192 şi urm, 

In anii trecuţi, îmi aduc aminte, că jurnalele franceze comu- 
nieau casul întîmplat la Paris unei celebre demi-mondene, renumite 
mai ales prin farmecul frumuseţei ei, care a avut capriciul să se fo- 
tografieze numai în cămaşă. Fotograful, fâcă ştirea clientei sale Ş'a 
permis în urmă a-i reproduce imaginea şi a o vinde în mod clandes- 
tin printre un anumit pubiic amator de asemenea fotografii. Demi- 
mondena, aflând după cât-va timp despre aceasta, intentează proces 
contra fotografului, pentru faptul că acesta i-a vinlai dreptul perso- 
nal asupra imaginei sale. Tribunalul a condamnat pe fotograf la daune însemnate, şi a dispus, după cererea reclamantei, distrugerea 
clişenlui. 

Ziarul parisian „Le Journal“ din 2 Decembrie 1903, comunică 
detalii asvpra unui proces recent, petrecut înaintea tribunalalui din 
Paris, care a deşteptat în public un viu iuteres, de oare ce cu ocasia 
lui s'a reimprospătat amintirea despre colonelul Villebois-Mareuil, 
eroul francez căzut în răsboiul din Transvaal. Iată speta: Colonelul 
Villebois-Mareuil, numit de preşedintele Krueger comandant general 
peste voluntarii din Europa, se întilneşte la 31 Martie 1901, lângă 
ferma Wonderfontein cu baronul Beauduin Van Dede, trimis în mi- 
siune specială în Transvaal. La despărțirea lor, baronul roagă pe co- 
louel de a *i permite să "1 fotografieze ast-fel cum se găsea în ținută 
de campanie: cu jachetă gris, pantaloni de călăreț şi ghete lungi. 
Câte-va zile mai târziu, colonelul cade lovit de moarte, pe când co- 
manda trupa sa de voluntari.— Baronul Beaudoin, reîntorcându-se în 
Franţa, fu surprins văzând pe coperta unei cărţi englezesti, expusă 
în vitrina unei librării din strada Rivoli, o reproducere ai mare a 
fotografiei în chestiune, care pentru el era cea mai prelioasă pro- 
prietate, constituind ultima amintire despre persoana colonelului 
Villebois-Mareuil, căruia francezii acum de curend i-au ridicat statue. 
Informându-se că atât fotografia, cât și dreptul de reproducere. a fost vindut editorilor englezi de către un mare fotugraf parizian, ba- 
ronul Beaudoin intentează proces înaintea tribunalului din Paris, 
pentru daune, provenite din causa violărei dreptului de proprietate a fotcgrafiei. Prin sentința din 1 Decembrie 1903, ivibunalul, argu- 
mentând : „Attendu que le productions photographiques sont prote- 
g6es par la loi du 19 Juillet 1793 au meme litre que la propricte 
litteraire et artislique ; Attendu que sans doute le principe d'apres le- 
quel lu propricte des oeuvres d'art et le droit exclusif de les repro- 
duire uppartiennent â leuvs auteurs flechit â l'egard des porteaits qui 
sont ln proprict& de celui-ci.....“—admite acţiunea și interzice edilo- rilor şi fotografului de a publica sau a pune în venzare fotografia colonelului Villebyis, luată în Transvaal de către baronul Beaudoin, sub pedeapsa plaței sumei de 3 lei penlru fiecare abatere constatută 
ulterioramente, respingând în acelaş limp cererea de daune a baronului.
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lată principiile preconisate de doctrina francesă- în 
această materie. 

ui: 

In Germania acest sistem este susţinut de cătră ac- 
tualii jurisconsulţi Hugo Keyssner, magistrat, şi Î. Garess, 
profesor la Universitatea din Miinchen, cari ambii au pre- 
sentat memorii în această chestiune înaintea congresului 
jurisconsulţilor germani, ținut la Berlin în anul 19021). 

H. Keyssner, în ardoarea sa de a apăra dreptul per- 
sonal de proprietate al imaginei, merge atît de departe, 
în cit crede posibil a face din el un obiect de exploatare 
mercantilă. EI susţine că dreptul de proprietate al imagi- 
nei constă nu numai în facultatea ce o are individul de a 
interzice altuia săi reproducă şi să'i vulgarizeze imaginea, 
dar şi în dreptul de exploatare comercială a acestei ima- 
gini, adecă în dreptul exclusiv de'a încasa beneficiile re- 
sultate din venzarea în comerţ a portretului s&u. 
„În această privință el aduce următorul exemplu foarte 

caracteristic : domnul X, mulțumită unei mari descoperiri 
ce a făcut, a căpătat o popularitate şi un renume atit de 
mare, în cit toată lumea doreşte să'i cunoască mutra şi 
săi aibă portretul. Domaul X însă, pe lingă calitatea de 
mare descoperitor, mai este încă şi un bun gospodar, un 
bun părinte de familie, de acea, în vederea unor anumite 
avantagii pecuniare, închee contract cu un fotograf, dind 
drept acestuia de ati reproduce imaginea în diferite poze 
şi a i-o vinde în comerţ, cu obligaţia de a-i plăti un anu- 
mit procent de la fie care fotografie vîndută. lată însă că 

  

) 

1). Vezi H. Keyssner, Das Recht am cigenen Bilde, Berlin 1896; Prof. Gareis, Dus Recht am nenschlichen; Korper, Kânigsberg, 1900. Vezi de asemenea și articolul lui Gareis Das Recht am eigenen 
Bilde, publicate în Deutschen Iuristen Zeitung, pe anul 1902, No, 17 
şi 18, pag. 412,
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un alt fotograf ambulant, plimbindu-se cu aparatul subsu- 
oară prin aleele grădinei publice din Berlin, observă pe 
domnul X aşezendu-se pe o bancă. Indosindu-se după un 
arbore, fotografiază imediat pe celebrul domn, tocmai în 
momentul cind acesta işi răzămase capul gînditor pe spe- 
teaza băncei. Clişeul reuşind de minune, a doua zi foto- 
graful nostru reproduce un număr însemnat de fotografii, 
pe care apoi le pune în venzare, fiind foarte mult căutate 
de public. Primul fotograf intentează proces domnului X, 
cerându-i daune pentru faptul că el şa vendut a doua 
oară altui fotograf dreptul de reproducere al imaginei sale, 
Domnul X, în apărarea sa, arătind tribunalului că nu este 
în culpă de faptul ce i se impută, și recunoscind că în a- 
devăr primul fotograf are dreptul exclusiv de desfacere în 
comerţ a imaginei sale, susșine în acelaş timp că, în cazul 
de faţă, el însuşi este victimă, căci i s'a violat de către 
fotograful ambulant şi drepturile sale asupra imagirei!). 

La noi în România, de şi casurile de violarea drep- 
tului de proprietate al imaginei sunt foarte frecvente în 
timpul din urmă, de şi unii artişti şi fotografi se dedau la 
adevărate abusuri în această privinţă 2), totuşi până in 

1) Vezi Keyssner, opera citată, pag. 17 şi urm, 
Redactorii noului proect de lege german asupra proprietăței 

imaginei şi a producțiunilor fotografice. adoptă în mare parte siste- 
mul preconisat în Franţa. Arlicolul 13 din acest proect zice ast-fel: 
„Imaginea sau portretui unei persoane nu poate fi reprodusă sau ex- 
pusă în public, de cit cu consimțimentul ;ei. După inoarte, consimţi= 
m&utul, poate fi acordat de soțul supravieţuitor, de descendenţi sau 
de rude. Acest consimţimeânt e uevoe dea fi cerut numai pâvă la 
expirarea termenului de 10 ani socotiți din momeutul morţei. Dispo- 
ziţiunile cuprinse în acest articol nu sunt aplicabile futografiilor a 
căror scop este nu de u reproduce figura isolată a unei persoane, ci 
de a representa priveliștea generală a unei vederi, a unei părăzi, a 
unei adunări etc.“ . 

2) Cunoaştem cazul unui fotograf care şa permis a puve în 
venzare cărţi poştale avend pe ele reprodusă figura unei cunoscute 
dame din localitate. Lu vitrina uuei librării din Iaşi au fost mult 
timp expuse diferite caricaturi iujurivase reprezentând imaginele u- 
nor însemnate persoane din societatea noastra. Aşa de pildă imagi- 
nea unui cunoscut profesor şi rector universitar eta înfățoşată cum
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present, pe “cât cunoaştem, nu s'a ivit nici un proces de 
asemenea natură înaintea instanțelor noastre judecătoreşti. 
In doctrină de asemenea nu s'a scris nimic!). Totuşi cre- 
dem că la noi nu poate fi aplicabil alt sistem de cit acela, 
pe care lam văzut că e în vigoare actualminte în Franţa, 
de oare ce atât articolele 339, 340 și 341 din Codul nostru 
penal, cari pedepsesc uontrafacerile operilor literare şi ar- 
tistice, cît şi legea asupra presei din 1862, care prevede 
dreptul de proprietate literară și artistică, sunt luate din 
dreptu! positiv francez 2). 

A doua teorie, referitoare la dreptul asupra imaginei, 
este preconisată de Dr. Georg Cohn, actual rector al Uni- 
versităței din Miinchen. El susţine că nu este nevoe să 
se introducă în dreptul civil o disposiţie specială cu pri- 
vire la dreptul asupra imaginei, pentru, că, din punctul de 
vedere principial, nici nu se poate spune că ar exista un 
asemenea drept personal. Ast:fel fiind, nimenea nu poate 
pretinde că ar avea un drept de proprietate exclusivă și 
absolută asupra propriei sale imagini. 

  

apare, prin transformări succesive, din figura unei butelii de şampa- nie. Mutra altuiu era reprezentată eşind din figura unui peşte ele,, ete. 1). D-l Const. Hamangiu, în interesanta şi valoroasa sa mono- grafie asupra „Proprietăţei literare şi artistice”, nu vorbeşte nimic de chestiunea proprietăţei imaginei, și a producţiunilor fotografice. D-l D. Alexandresco atinge în treacăt chestiunea în volumulal V-lea al comentariilor sale (pag, 412), calificând de quasi-deliet faptul unui fotograf, care a expus în public portretul unui artist, fără consituți- mentul s&n. . 
2). Legea noastră asupra presei este redaciată după legea fran- ceză din 1793. Ea a inst modificată în parte prin aril. 24% din Consti- tuţie. A se vedea în această privinţă C riamangiu, opera citată, pag. 145 şi urm.; asernenea şi Cursul de dept public român al savantu.- dlui protesor- universitar 4-l C. G. Disescu, Dreptul constituționul, vol. ÎI, pag. 392, 398, 899, 400, D.sa combate cu multă erudiție şi măes- irie teoria pronrietăței literare şi artistice ast-fel cum este susținută de doctrina francesa. „Expresiunea proprietate literară, zice d:sa, e cu totul improprie; mult mai exact e la englezi cuvântul copyright, drept de copie de reproducere, sau până la un punct chiar cuvântul german Urheberrechi, dreptul de autor",
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Autorul insistă asupra împrejurărei că, în multe ca- 
Șuii, expunerea şi răspândirea în public a portretului al- 
tuia nu numai că nu-i aduce vre-un desagrament, dar din 
contra îi poate procura plăcere, 

„Sunt bine inţeles şi casuri de acelea, î În cari vulga- 
risarea imaginei altuia ar putea da loc la neplăceri, sufe- 
rinţi, ba chiar şi nenorociri. Aşa ar â de pildă respândi- 
rea: imaginei unei dame onorabile, representată în costume 
şi în atitudine de baletistă, etc. Ei bine, în asemenea ca- 
suri nu se poate zice că s'a violat vre-un drept personal 
asupra imaginei, nu poate fi vorba de recunoaşterea şi 
protejarea unui «nou bun juridic necunoscut până acuma», 
—ci cel mult de apărarea vechiului drept de onoare şi de 
prestigiu, care, alcătuind unul din elementele esenţiale ale 

» personalităței omeneşti, violarea lui poate atrage după sine 
nu numai o represiune penală, dar şi o acţiune în daune 
interese, 

Legea nu poate f chemată a lua apărarea persoane- 
lor, a căror imagine a fost reprodusă fără consimţimentul 
sau chiar contra dorinţei lor, de cât numai atunci când o 
asemenea reproducere ar cuprinde în sine ceva ofensator 
pentru onoarea, prestigiul şi buna lor reputaţiune. 

Aşa dar, după Cohn, criteriul de distincţiune între 
o reproducere permisă a imaginei altuia şi alta prohibită, 
constă în faptul de a se vedea întru cât o asemenea re- 
producere şi publicitate are sau nu caracter ofensator pen- 
tru persoana a cărei imagine e representată. 

Înstanţele judecătoreşti penale sau civile sunt datoare 
să examineze în fie care caz dat dacă reproducerea foto- 
grafică şi expunerea în public a imaginei altuia implică 
sau nu în sine vre-o atingere, sau vre-o ştirbire a onoarei 
sale; puţin importă dacă o asemenea atingere are caracter 
injurios, batjocoritor, sau simplu numai zeflemitor. 

Numai acolo unde există ofensă poate avea loc oac-
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țiune în reparaţiune. Cuvîntul ofensă, observă autorul, tre- 
bue interpretat însă în sens cu totul larg. Trebue să ur. 
măm în cazul de faţă exemplul Romanilor, împrumutând 
de la ei «actio injuriarum», care se acorda «ori de câte 
ori era vorba de o lipsă de respect intenţionată față de 
persoana altuia» !). 

Această părere a fost împărtăşită în câte-va rânduri 
de instanţele judecătoreşti germane şi chiar de 'Reichsge- 
richtul berlinez, 

Intr'un orăşel din Germania, un fotograf amator şa 
permis să fotografieze în ascuns imaginea unei dame, toc- 
mai în momentul când ea, aflându-se în costum de bae, 

„voea să se scalde în mare; în urmă a reprodus imaginea pe 
cărţi poştale, pe cari apoi le-a pus în venzare, Dama în 
chestiune, aflând despre aceasta, şi procurându-şi chiar 
căte-va cărţi poştale cu imaginea ei representată în costum 
de bae, a reclamat înaintea tribunalului, care, interpretând 
faptul fotografului ca o insultă gravă, l'a condamnat la 
şase luni inchisoare corecțională. 

Tribunalul. în motivele hotărârei, constată injuria în 
împrejurarea că cei de al treilea, observend imaginea, ar 
putea crede foarte uşor că ea e reprodusă cu consimţi- 
mentul damei în chestiune, şi că însăşi respândirea în pu- 
blic a imaginei se face nu contra dorinţei ei 2). 

SSN 

  

1). Vezi Georg Cohu, Neue: Rechtsqiiter. Dus Recht am eigenen. Aamen. Das Recht am eigenen Bild, Berlin, 1902, pag. 38 şi urm. 
2). Vezi Georg Cohn, Neue Rechisgiiter, pag. 50.
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Teoria profesorului Kohler.—Ctitica la adresa doctrinei fran- ceze, care confundă dreptul asupra propriei imagini cu dreplul de autor.— Originea şi fundamentul dreptului asupra imaginei în dreptul de proprielate ul “personalităţei.—Caraclerul Juridice al dreptului de personalitate.— Condiţiunile în cari reproducerea şi exhibiţiunea ima- ginei altuia este permisă. —Drepturile artiştilor în această privinţă.— Precisarea sferei dreptului de per-onalitate. — Acest drept nu dispare odată cu moartea persoanei.— Critica teoriei lui Kobhler. 

Calea mijlocie între aceste două teorii o ocupă feoria 
a treia, emisă de curând de profesorul Kohler, în noua 
sa lucrare întitulată Das Egenbild îm  Recht, apărută la 
Berlin, în anul 1903. 

Prin vederile sale originale, opera lui Kohler a deş. 
teptat un viu interes în lumea juridică şi de aceea vom 
insista mai mult asupra ei. 

Profesorul Kohler combate cu o mare putere de ar- 
gumentare în special prima teorie, susținind că ori-ce pre- 
tenţiuni de drepturi personale, absolute şi exclusive asupra 
imaginei sunt nejuridice şi neintemeiate, EI adoptă multe 
din ideile teoriei a doua, de şi pe de altă parte afirmă 

- că nici această teorie, luată în întregimea ei, nu esta su- 
ficientă. 

Prima teorie, zice autorul, confundă şi aplică în mod 
greşit două noţiuni de drept cu totul distincte: noţiunea 
dreptului personal şi noţiunea dreptului nematerial, incor- 
poral (dreptul de autor). Această confusiune, exclamă 
dinsul, alcătueşte boala cronică a doctrinei actuale despre 
proprietatea literară şi artistică. O asemenea eroare să în- 
tâlneşte pretutindenea. | 

Chestiunea dreptului de publicare a scrisorilor misive 
este resolvită de asemenea în sensul că acest drept apar-
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ține nu destinatarului, care e proprietarul lor, ca materie, 
ci numai autorului lor, adică celui ce le-a scris, pentru că 
el singur are asupra lor «dreptul de autor» D, 

Greşala mare a doctrinei actuale constă în acea că 
consideră în genere dreptul de autor ca născut chiar din mo- 
mentul aparaliei la lumina zilei, sau mai bine zis a compunerei 
producţiei literare sau artistice. O asemenea concepţie este 
eronată. În realitate autorul ori cărei lucrări, fie chiar Şi 
ştiinţifice, fână la publicare, nare asupra ei de cât un 
drept pur «personal» (ein Persânlichkeitsrech!), dreptul de 
a menținea «secretul» lucrărei sale, asemănător dreptului 
de secret al unei invenţii, al unei afaceri sau întreprinderi 
comerciale oare care. Dreptul de autor începe Şi datează, 
propriu vorbind numai din momentul publicărei producţiunei. 

O eroare analoagă se face şi în chestiunea dreptu- 
lui de proprietate al imaginei, când se afirmă că ori-cine 
are asupra propriei sale imagini identic acelaşi drept, pe 
care îl are asupra tabloului, sau asupra portretului ce el 
însăşi “l-ar desena. In casul de faţă, după părerea lui: 
Kohler, se face o mare contusiune, de oare-ce noţiunea 
dreptului de autor, sau noţiunea dreptului asupra invenției, 
se aplică într'un domeniu cu totul străin ei. 

Dacă eu creez ceva, apoi evident că am tot dreptul 
„să pretind ca aceasta să-mi aparţină numai mie, pentru 
că eu singur am plăzmuito şi am adus'o în lume, fără să 
iau, fără să împrumut nimic de la omenire. Composiţiile 
mele originale sunt lucrări, pe care eu însumi le creez şi 

  

î) Ori cât de sifimă aefi importanţa serisorilor mis:ve, totuşi 
ele pot conţinea uiele detalii de la publicarea cărora poate depinde 
fericirea unei îziregi familii. Dar dacă, zice Kohler, publicarea scri- 
sorilor misire, fară permisiunea „autorului“ lor, este prohibită apoi 
această probibiţiune nu poate dura, precum susțin unii, până după 
expirurea termenului de 30 ani de la moartea „autorului”. E absolut 
suficient termenul de 5 ani, după trecerea căruia ori-cine poate uli- 
lisa precum doreşte conținutul serisorilor misive. După moarte, omul 
zi în special ua personaj important, trece în domeniul istoriei.— 
Vedi Kohler, opera citată, pag. 18.
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le dau la lumina zilei, de aceea am dreptul să cer ca pro- 
prietatea asupra lor să-mi fie asigurată în mod exclusiv, 
Acelaşi lucru este oare cu imaginea mea exterioară ? Să 
poate zice oare că ea este opera mea, că e produsul pro- 
priei mele plăzmuiri? Evident că nu, pentru că eu nu sunt 
creatorul figurei mele, a ceului» meu corporal; nu sunt 
autorul propriei mele apariţiuni în lume. Aceasta, observă 
cu mult spirit Kohler, s'ar putea spune în casul extrem 
despre o damă, care atât de mult s'a fardat pe obraz în 
cât nu-i mai poţi recunoaşte fisionomia ei adevărată, ŞI 
chiar atunci chestiunea este foarte problematică. 

Dacă este aşa atunci nimenea nu poate pretinde că 
are «un drept de autor» asupra propriei sale imagini, în- 
tocmai după cum nimenea nu poate căpăta un asemenea 
drept prin posesiunea îndelungată (de zo ani) a unei opere 
oare care literare sau artistice, 

Cu toate aceste, continuă Kohler, există un drept asu- 
pra propriei imagini, şi acest drept îşi are obirşia în drep/u/ 
de proprietate a Personalităței (Recht an eigener Person- 
dichkeit; propriele de la Personnalite). Adevărata origine a 
dreptului asupra propriei imagini residă deci în însăşi 
Bersonalitalea omenească. 

Prin noţiunea juridică de «personalitate» nu trebue 
să înţelegem concepţia subiectivă a cuiva despre propria 
sa individualitate, despre situaţia inerentă persoanei sale. 
Ordinea obiectivă a dreptului, principiile sănătoase de în- 
tocmire socială, nu pot ţinea seamă de închipuirile indivi- 
duale de apucăturile trufaşe şi pretenţioase, de caracterile 
susceptibile şi mofturoase, cari, la cel mai mic ŞI iai in- 
ofensiv contact din partea cuiva, se simţesc lesate şi strigă 
cu repulsiune; nu mă atinge! Asemenea naturi nu tre- 
buesc luate în consideraţie. 

In genere «dreptul de personalitate» nu poate exista 
de cât cu mari limitaţiuni, impuse de necesităţile vieţei
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sociale. Ori-ce incursiune în sfera. personalităţei altuia nu- 

mai atuncea devine ilicită şi nepermisă, când depăşeşte 

iimitele dreptului de vecinătate (jus vicinalis sau jus vici- 

nitatis), cu alte cuvinte, când incursiunea nu este justifi- 

cată de trebuinţele relaţiilor reciproci dintre oameni, şi 

când nu corespunde scopului şi utilităței conviețuirei so- 

ciale, | 

Conform principiilor dreptului de vecinătate, nimenea 

nu poate pretinde a intra în comunitatea socială, fără a 

se supune pe sine însăşi unor anumite înriuriri din par- 
tea semenilor săi, fără a tolera un anumit contact cu a- 
ceştia, întocmai după cum nimenea nu se poate sustrage 
absolut din convieţuirea socială, din marele curent al re- 
laţiilor omeneşti, 

Precum drepturile reale sunt ţermurite prin anumite 
norme, tot aşa şi în domeniul dreptului de personalitate 
trebuesc stabilite anumite limite, în afară de care ori-cine 

trebue să tolereze înriurirea venită din partea semenilor 

săi. Aşa de pildă nimenea nu poate pretinde de a fi in- 
terzisă în socielate conversaţia despre persoana sa, pentru 
că aceasta ar fi in conirazicere cu principiile dreptului 

de vecinătate, | 

Odată ce omul “şi-a făcut intrarea s'a în mediul so- 
cial într'un mod oare-care, el fatalminte trebue să per- 
mită curiositarea legitimă a celor-lalţi oameni de a se in- 
teresa despre el, trebue, într'o anumită măsură, să se'ex- 
pue aprecierei publice, care bine înțeles nu poate depăşi 
marginile unei aprecieri tolerabile, unei critici raţionale şi 
nerăutăcioase.. Mofturile şi susceptibilităţile nu-şi pot avea 
locul lor în drept, precum a spus'o aceasta foarte bine 
tribunalele americane. Naturile' iritabile şi supărăcioase nu 
se potrivesc cu o întocmire socială sănătoasă; ordinea 
legală n'are chemarea a menaja asemenea naturi; ele nu 
pot reclama protecţiune de la lege.
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Aceasta decurge în mod inevitabil din marele adevăr 
că desvoltarea evolutivă a vieţei sociale e întemeiată pe 
întreţinerea permanentă a relaţiilor omeneşti, pe continua 
frecare şi ciocnire a intereselor individuale, iar nici de cum 
pe isolarea şi refugiarea fie-căruia în sfera propriei sale 
individualităţi. 

Ştinţa dreptului rm este căzută din cer, din sferele 
abstracte, Din contră, ea e un produs organic al proge- 
sului de evoluţie socială şi este destinată tocmai de a îin- 
treţinea şi stimula continua desvoltare a relaţiilor omeneşti, 
De aceea trebuesc respinse, ca absolut eronate şi nesănă- 
toase, ori-ce concepţii doctrinare cari tind a rupe legătura 
organică şi intrinsecă a dreptului cu marele curent al re- 
laţiilor omeneşti, transformând cu chipul acesta dreptul 
într'un fel de preparat farmaceutic. 

Dacă este aşa, dacă dreptul asupra imaginei . residă 
în însăşi personalitatea omenească, atunci evident că acest 
drept are un caracter eminamente social Şi nu poate exista 
de cât într'un cadru foarte restrâns, - 

Reproducerea sau representarea imaginei cuiva nu- 
mai atunci poate fi interzisă, când nu e justificată de ne- 
cesităţile conviețuirei sociale, când nu corespunde utilităţei 
relaţiilor omenești, sau cu alte cuvinte, când nu este apro- 
bată de principiile dreptului de vecinătate. Un lucru nu se 
poate tăgădui, observă autorul: omenirea are dreptul să 
pretindă de a cunoaşte fisionomiile persoanelor marcante, 
a persoanelor cari s'au pus în relief pe arena socială şi 
au atras asupra lor atenţia publică. Ori cine poate dori să 
aibă deplină cunoștință despre figura persoanei, care in tim- 
pul de față se află în capul statului, sau care exercită o 
însemnată îni îurire asupra desvoltărei ştiinţelor şi a artelor, 

Această pretenţie este foarte justă şi nu poate atinge 
întru nimic dreptul de personalitate. In această privinţă 
însă trebuesc stabilite anumite limite,
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Publicitatea şi răspândirea imaginei unor asemenea 

persoane poate fi permisă numai atunci, când urmăreşte 

un scop social raţional, când tinde a satisface nişte nece- 

sităţi reale şi onorabile ale publicului. Acolo unde aceasta 

nu există, unde exhibiţiunea şi vulgarisarea imaginei al: 

tuia urmăreşte un scop scandalos, sau tinde a pricinui 
numai desagramente, atunci bine înțeles apare dreptu! de 

personalitate în toată vigoarea lui, prohibind cu stricteță 

O asemenea utilisare a imaginei. 

Ast-fel nu poate fi permisă representarea imaginei 

altuia într'un mod necuviincios oare care, precum ar fi de 

pildă în cămaşă, în pelea goală, sau pe când să scaldă, etc, 

Reproducerea şi exhibițiunea imaginei persoanelor no- 
tabile sau a acelora cari din o causă oare-care au stărnit curi- 

Ositatea publicului, au devenit obiectul conversaţiunei gene- 
rale, nu poate avea loc de cât sub următoarele condițiuni. 

Nimenea n'are dreptul să represinte imaginea altuiz, 

de cât in modul şi în situaţia obişnuită, în care el se presintă 
în viața socială, Aşa de pildă este permisă representarea 
unui orator parlamentar, stând la tribună; nu poate fi 

însă îngăduită representarea aceluiaş orator îmbrăcat în 
costum de acrobat; sau representarea unei dame carita- 

bile oare care în costum de baletistă, 

E permisă representarea unui magistrat distins îm- 
brăcat în togă şi avend atitudine de judecător; nu poate 
fi permisă însă representarea aceluiaş magistrat, stând la 

masa verde cu cărţile de joc în mâni. 

In Franţa cu drept cuvint a fost interzisă exhibiţiu- 
nea tabloului, care representa pe Alexandru Dumas în 
costum şi în atitudine de vinzător de piaţă. Portrete de 

asemenea natură conţin în sine elemente de vădită ridi- 
culisare şi injurie, deci pot fi socotite că ating persona- 

litatea celui representat. | | 
Un tablou care ar representa pe cutare financiar, pe
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cutare bancher sau pe directorul unei instituţiuni de cre- 
dit în compania unor escroci sau Samsari, ar - exprima o 
vădită ofensă adusă onoarei persoanei representate. Ace- 
laş lucru se poate spune despre un portret, care ar re- 
presenta pe o damă onorabilă într'un local de cafe- 
chantant. 

"Sunt însă casuri, cari de şi mar putea fi interpre- 
tate ca o atingere directă adusă onoarei, cu toate aceste 
tabloul este de aşa natură, în cât poate arunca oare-care 
umbră nefavorabilă asupra persoanei inchipuite in el. Aşa 
de pildă în timpul nostru fabricanţii şi manufacturiştii_îşi 
permit adese ori de a representa, în scopuri de reclamă, 
pe mărfurile lor figura cutărei sau cutărei persoane. Un 
magasin de confecţiune pentru dame îşi permite a expune, 
ca reclamă, în vitrină tablouri representând imaginea cu- 
tărei. dame, renumite prin frumuseţa corpului ei, purtând 
o pălărie sau o tualetă, ultima creațiune a modei, asupra 
cărora voeşte a atrage atenţiunea publicului. 

Reclama în sine însăşi evident că nu cuprinde nimic 
desonorător şi suspicios, cu toate aceste representarea şi 
expunerea publică a tipului unei persoane, numai în scop 
de a face reclamă mărfurilor, nu poate fi îngăduită, fără 
prealabila ei învoire. 

Femeile şi în genere Persoanele, cari mau apărut de 
loc pe arena socială, de regulă nu pot fi representate în 
Public, fără consimbimentul lor, 

Sunt cu toate aceste zres exceptiuni, zice Kohler, în 
cari ori-ce drepturi personale nu mai pot fi ţinute în seamă. 

Când cine-va este representat într'o grupă de per- 
soane (procesiune publică, paradă, serbare, mulţime, etc.), 
sau într'o localitate pitorească oare-care, nu mai poate a- 
vea dreptul să ceară suprimarea figurei sale dintr'o ase- 
menea fotografie. Aci representarea imaginei altuia, nea- 
vînd un caracter de personaliiate îndeajuns de pronunţat,
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evident că nu mai poate fi vorba de violarea dreptului 
asupra imaginei, Atenţiunea principală este concentrată 

asupra ansamblului grupei, persoana în parte rămânând 

pe planul al doilea. 

Şi în această privință trebuesc observate anumite nor- 

me. Sunt grupări, de şi publice, dar cari cu toate acestea 

nu pot fi representate şi date în vileag. Aşa de-pildă nu 

să poate îngădui fotografiarea unui grup de femei pe cînd 

se scaldă ; in asemenea caz fie care din ele este în drept 

a cere ştergerea figurei sale din tablou. 

Studiul artistului formează a doua excepție. 

Pictorul trebue să fie liber în alegerea subiectelor şi 
a temelor pentru tablourile sale. EI, ca artist, poate să-şi 
fixeze atenţiunea asupra cutărui sau cutărui tip caracte- 

ristic din public şi să-l aleagă ca subiect: al tabloului său. 
Aci iarăşi e dator artistul să observe anumite limite, El 
nu poate representa un tip oare care din public, de cât in 
situaţia acea în care el apare de obiceiu în viaţa socială. 

Țăranul trebue representat în coliba sa, cerşitorul în 
sdrenţele sale, gazetarul într'o situaţie potrivită îndeletni- 
cirei sale etc. Ear dacă în această privință artistul are ne- 
voe de un model special, atunci el trebue să-şi găsească 
persoana care se învoeşte a-i servi de asemenea modei. 

„Nici o damă, de pildă, nu va permite să fie representată 
sub chipul unei «nimfe plutitoare deasupra jocului valuri: 
lor», cum zice versul poetului Heine. 

A treia escepţie constitue, după profesorul Kohler, 

domeniul «caricaturei». 

Numai persoanele prea susceptibile şi supărăcioase 
pot contesta libertatea caricaturistului de a-şi alege, pen: 
tru schițele sale umoristice, ori-ce tipuri ar voi el dintre 
personajele sociale marcante. De sigur că şi aci trebuesc 
păzite anumite margini, căci nu se poate admite ca sub 
forma caricaturei să se înjosească sau să se ofenseze per-
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soana representată. Cu toate acestea n'ar putea constitui 
o ofensă representarea cutărui personaj ilustru pe când 
îşi rade barba, sau a cutărui ministru de finanţe cu gianta 
de bani subsuoară, | 

Alţii consideră ca excepţie Şi fotografiile scoase în 
scopuri poliţieneşti şi administrative. Aci însă nu avem a 
face cu o excepțiune de la dreptul de personalitate a 
cui-va, ci e vorba pur şi simplu de o ţărmurire a acestui 
drept în interesul justiţiei penale şi a ordinei administrative. 

* % * 

Sfera dreptului de personalitate este foarte greu de 
precisat şi de delimitat. Cu toate aceste ar fi nejuridic şi 
neştiințific dacă din această causă am tăgădui existența 
reală a dreptului de personalitate, 

Ştiinţa noastră este în genere o ştiinţă grea, pentru 
că în calea sa întâlneşte la fie care pas o mulțime de 
probleme practice, pe cari e chemată să le resolve, fără a 
le putea evita. In multe casuri technica juridică nu a a- 
juns încă a ne da soluţiuni complecte şi exacte. Adese ori 
întâlnim chestiuni, pe cari suntem nevoiţi să le deslegăm 
mai mult prin sentiment de cât cu raţiunea. In asemenea 
împrejurări magistratul cu nici un chip nu poate refusa 
concursul său, numai pentru motivul că afacerea e încurcată 
ŞI obscură; întocmai după cum un doctor nu poate renunţa 
de a trata boala sub pretextul că ar fi greu de stabilit 
diagnosa şi de a obținea vindecarea. 

Nu noi suntem vinovaţi de aceste dificultăţi, exclamă 
profesorul Kohler, ci e vinovată însăşi viața socială cu 
multiplele şi complicatele ei probleme. 

“Tot cea ce s'a spus mai sus, referitor la reprodu- 
cerea imaginei altuia să rapoartă la reproducerea şi ex- 
hibiţiunea- fub/ică a .imaginei, In ce priveşte însă utilisarea 
Privată, fără caracter de publicitate, a mutrei altuia, în a-
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semenea cazuri, zice autorul, normele dreptului devin ab- 
solut neputincioase. În opera privată, în viaţa intimă a oa- 
menilor, este în genere ştiut că dreptul nu trebue să se 
amestece. 

Până aici a fost vorba de reproducerea figurei altuia 
sub formă de portret sau fotografie. O mutră streină însă 
poate fi representată şi sub forma unei măşti teatrale, Re- 
presentări de acest gen însă nu pot fi îngăduite, 

In adevăr, representarea teatrală a persoanelor în 
viață nu alcătueşte o necesitate a artei dramatice, şi de 
aceea trebueşte oprită. Numai după moarte, după trece- 
rea unui anumit termen (e suficient 5 ani), omul, încetînd 
de a aparţinea actualităţei şi trecînd în domeniul istoriei, 
representarea, fie sub formă de portret, fie snb formă de 
mască teatrală, trebue îngăduită. 

Ce trebue să decidem însă în casul, în care cineva 
reproduce figura unei persoane moarte, înainte ca dinsa 
să fie considerată ca trecută în domeniul istoriei ? 

lată o chestiune, care a dat loc la cele mai vii dis- 
cuţiuni, cu prilejul desbaterilor înaintea instanțelor ger- 
mane a cunoscutului proces «cause celebre» intentat de 
moştenitorii prinţului Bismark contra unor fotografii, cari 
şau permis a reproduce imaginea defunctului cancelar. 

| Casul fiind foarte interesant şi curios ne permitem 
a-l reproduce. 

În prima zi a morţei lui Bismark, doi fotografi din 

Hamburg să presintă rudelor defunctului, cerându-le per- 

misiunea de a fotografia imaginea cadavrului, astfel cum 

se găsea întins pe catafalc. Refuzându-li-se cererea, peste 

noapte cei doi fotografi se introduc pe furiş, prin o fe- 

reastră r&masă deschisă, în camera în care zăcea mortul, 

unde, prin ajutorul luminei de magnesiu, fotografiază ima- 
ginea cancelarului de fer. Clişeul reuşind de minune, re: 

produc îndată câte-va zecimi de mii de fotografii, cari au 

12
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fost vindute repede în public pe un preţ foarte avantagios. 
Moștenitorii, aflând despre aceasta, intentează proces 

la tribunal contra fotografilor, cerând distrugerea imediată 
a negativelor şi a fotografiilor. Procesul acesta a avut un 
resunet enorm şi este unul din cele mai interesante care 
s'a petrecut în Germania, El a trecut prin toate instanțele 
judecătoreşti, cari au decis în mod invariabil, recunoscînd 
dreptul moştenitorilor de a cere distrugerea fotografiilor 
şi a clişeului, precum și daune, 

Motivele juridice pentru care instanţele germane, în 
frunte cu Curtea de casaţi: (Reichsgericht), au hotărit în 
acest sens, sunt foarte nesatisfăcătoare. Ele consacră drep- 
tul moştenitorilor asupra imaginei defunctului pe basa ar- 
gumentului de fapt că fotografii, pentru a-şi procura. cli- 
şeul acestei imagini, au recurs la mijloacele nepermise şi 
“frauduloase, precum ar fi de pildă introducerea pe fereas: 
tră în camera mortuară în timpul nopţei, violând cu chi- 
pul acesta liniştea, pacea: Şi proprietatea domiciliului. 

Kohler, într'un articol al său, publicat imediat după 
judecarea procesului, face o critică sdrobitoare decisiei 
Inaltei Curți. Dacă opinia Curţei ar fi adevărată, zice el, 
atunci ar trebui să admitem şi dreptul de a cere nimici- 
rea unei poesii scrisă cu cerneală furată. Putem presupune 
şi alt caz: de la fereastra unei vile elveţiene s& deschide 
o vedere admirabilă şi ne mai pomenită în spre localită- 
țile Iungfrau, Mench sau Eiger. Un fotograf, contra voin- 
ţei proprietarului vilei, se introduce în ea şi fotografiază 
vederea arâlată. Aici avem acelaşi caz de violare şi tur- 
burare a liniştei proprietăţei. Proprietarul are oare dreptul 
să ceară distrugerea fotografisi priveliştei? Fără indoială 
că nu. Cu toate aceste, dacă am judeca lucrurile din punctul 
de vedere al casaţiei germane, ar trebui să răspundem 
afirmativ şi la această întrebare. 

Părerea lui Kohler este că decisia Curţei de casaţie,
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de şi nejuridic motivată, totuşi e dreaptă, şi că fotogra- 

farea imaginei unei persoane moarte, contra voinţei ru- 

delor sau a moştenitorilor săi, constitue o violare a drep- 

tului de proprietate a personalităței. 

De şi, observă autorul, dreptul de personalitate, ca 

şi ori-care alte drepturi personale, dispare odată cu moar- 

tea individului însăşi, totuşi mai continuă a exista oare 

care rest din personalitatea defunctului, care rest aparţine 

moştenitorilor. Acest rest nu poate exista mult timp; so- 

seşte momentul în care totul întră în domeniul obiectiv al 

istoriei. Atunci şi acest rest de personalitate dispare, se 

anihilează singur de sine. Durata continuărei personalită- 

ţei. cuiva după moarte nu poate fi mai mare de cinci ani, 

e 

lată, în trăsături generale, care e teoria lui Kohler 

asupra problemei ce ne preocupă. 

Este ea oare juridică şi întemeiată? 

La, prima vedere teoria în chestiune pare a fi foarte 

raţională şi sănătoasă sub raportul social, pare a cores- 

punde in totul noilor concepţii doctrinare ale timpului în 

care trăim. Dar dacă examinăm lucrurile mai de aproape 

ne convingem imediat că părerile și argumentările savan- 

tului profesor al universităței din Berlia dau loc la mari 

nedumeriri şi rădică obiecţiuni!e cele mai serioase. 
După cum am văzut mai sus, Kohler nu admite de 

loc teoria preconizată de doctrina franceză şi de juriscon- 

sulţii germani Gareis şi H. Keyssner, că individul ar avea 

asupra propriei sale imagini un drept de proprietate ab- 

solută şi exclusivă, şi că în consecinţă ar avea dreptul să 

se bucure de expluatarea comercială şi de beneficiile ce 

i-ar putea procura reproducerea şi răspindirea acestei 

imagini. Din contra, el afirmă că societatea este în drept
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a pretinde ca să-i fie cunoscute imaginile persoanelor cari s'au 
distins prin ceva şi s'au pus în evidenţă pe arena publică. 

Care însă va fi criteriul de apreciare că cerința a- 
ceasta a societăței în cutare caz este admisibilă şi legală, 
iar în alt caz nu, şi unde găsim o limită despărţitoare în 
această privință ? 

Noi credem că însuşi Kohler cu multă greutate ne ar 
putea indica aci o normă de orientare precisă. 

Socotim că chestiunea nu poate fi pusă ast-fel pre- 
cum ne-o presintă Kohler, că adică numai persoanele, cari au apărut in evidenţă pe arena socială, sunt datoare să to- 
lereze ca imaginea lor să fie reprodusă şi expusă pretu- tindenea. Aceasta ar însemna pur şi simplu că, cu cât cine-va devine mai cunoscut, cu cât dă motiv de a se vorbi în public mai mult despre dânsul, cu atâta dreptul asupra imaginei sale, este mai restrîns, mai mărginit, 

Când însă trebue cine-va considerat că a devanit în- tr'atit de cunoscut în societate, în cât ori-cine să aibă drep-: tul a să interesa de mutra lui, iar fotograful să poată fi li- ber a i-o reproduce şi răspândi în public, prin mijlocul cărților poştale ilustrate? Nedumerirea noastră este aşa de mare, în cât ne vine greu să dăm un răspuns aci, 
O damă din societate apare de pildă la un bal public, îmbrăcată îatr'o tualetă atat de scumpă şi originală, în cât vimeşte întreaga lume din bal. Toate ziarele, publicâna dări de seamă asupra balului, vorbesc cu multă admiraţi- une şi entusiasm despre dama în chestiune şi despre tua- leta ei. licoul acestui fapt se repercutează În toate stratu- rile sorietăței. In asemenea împrejurări, ar fi putut cine-va oare să fotografieze în bal pe acea damă, să-i reproducă imaginea pe cărţi poştale şi să i-o pue în vinzare ? 

Din punctul de vedere zl teoriei lui Kohler, sar pu- tea r&spunde de şi m; în tot casul este greu de găsit aci o soluţie positivă.
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Pe de o parte nu putem admite ca imaginea unei dame 
să fie reprodusă pe cărţi poştale, contra voinţei ei, ba 
încă în costum de bal; ear pe de altă parte această damă 
s'a pus într'o aşa evidenţă, a deşteptat în public un atât 
de mare interes faţă de persoana ei, în cât ar trebui să 
îngădue dorinţele publicului de a-i cunoaşte mutra. 

Alt exemplu: un oare-care X, membrul unui club 
din laşi, a înspăimântat pe toţi cei-Palţi clubişti prin pri- 
ceperea şi abilitatea sa de a juca cărţile. Lumea ieşană 
vorbeşte mult despre aceasta. Alţii însă mai spun că dom- 
nul X ar fi un bun <tricheur», şi că pe nesimţite ar trage 
pe sfoară pe camarazii săi. Ori cum ar fi, numele acestui 
domn este pe buzele tuturora, deşteptând o mare curio- 

sitate, Am putea oare să-i reproducem imaginea stând la 
masa de joc cu cărţile în mâni, şi să i-o răspândim ast-fel 
în public? Din punctul de vedere al teojiei lui IKohler, 
această chestiune este iarăşi greu de resolvit, 

Noi impărtăşim în totul teoria lui isohler, acolo unde 
el combate părerile extreme ale doctrinei francesc şi ale 
lui Keyssner şi Gareis. Opiniunile acestor savanţi ni se 
par nu numai nedrepte din punctul de vedere juridic, dar 
şi nesănătoase sub raportul moral. Şi pentru a dovedi a- 
ceasta este în deajuns să ne aducem aminte de cazul citat 
de Keyssner, al personajului celebru, care a vîndut unui 
fotograf dreptul de reproducere şi răspândire în public a 
imaginei sale. Cu alte cuvinte, după această părere, drep- 
tul asupra imaginei ar putea constitui foarte bine un obi- 
ect de comerţ. 

Noi, cu riscul chiar de a părea retrograzi, socotim 
că în drept aceasta este inadmisibil, pentru că îngăduirea 
unei asemenea utilisări venale a dreptului asupra propriei 
imagini, nu poate contribui intru nimic la perfecţionarea 
morală a omului, cea ee, îndrăsnim a afirma, constitue una 
din problemele supreme ale dreptului. Azi îngăduim unei
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fete frumoase să-şi cesioneze altuia dreptul asupra pro- 
priei sale imagini, mâine vom trebui să mergem mai de- 
parte şi să-i recunoaştem dreptul ce a tărgui alt ceva. 

Ori ce concepţie doctrinară, care oferă omului posi- 
bilitatea de a se socoti pe sine însăşi : corpul, sufletul, sen- 
timentele, imaginea sa etc., ca un obiect de comerţ, a că- 
rui valoare poate fi realisată în bani, contribue la decă- 
derea morală a omului, desvoltând în el instincte și ape- 
tituri degrădătoare şi nimicind unele calităţi frumoase ale 
sale, precum e pudicitatea, modestia, respectul de sine etc. 

Ştiinţa dreptului e datoare să combată din toate pu- 
terile asemenea năzuinţi necinstite, căci aceasta alcătueşte 
cea mai sfîntă menire a sa. 

lată obiecţiunile serioase cari pot fi rădicate contra 
teorielor lui Keyssner, Gareis şi Kohler. 

In tot cazul chestiunea este destul de delicată şi de 
aceea credem că nu poate fi tranșată în alt mod de cât 
pe cale legislativă.



A ivanea prineiploe dreptului ei eanecz, în Monibula 

reaeția provocată în viața nrstr, sotul să culturală 

(Studiu compus cu ocazia centenarului Codului Civil francez). 

Centenarul codului civil francez şi importanţa acestui fenomen 
pentru noi Rominii.—Caraclerul internaţional al codului francez. — 
R&spindirea şi aplicarea principiilor lui în diferite tări, în legătură 
eu expansiunea ideilor revoluţionare.— Introducerea codului francez în 
Romănia.—-Activitatea domnitorului Cuza şi a ministrului G. Creţeanu 
peutru adoptarea în Principatele-Unite a codicelor franceze.—Comi- 
siunea specială din 1862 însărcinată cu elaborarea şi unificarea le- 
gilor.— Consiliul de Stat din 186k si activitatea sa legiferatoare. — 
Importanța întroducerei principiilor codului francez pentru redeştep- 
tarea poporului romin, cătră o nouă viață politico-naţională.— Reacţia 
provocată în societatea romănească prin inovațiile radicale, întroduse 
o dată cu logiuirea nouă.— Avantajele şi desavantajele altoirei drep- 
tului francez în viața intelectuală a poporului romin. 

La 21 Martie 1904, s'au împlinit o sută de ani de la 
elaborarea şi publicarea codului civil francez. Acest feno- 

men, care umple de mândrie naţională inima ori cărui 

francez, a fost sărbătorit la Paris la 29 Octombrie stil nou, 

cu o mare solemnitate, 

Un moment atât de însemnat în viaţa legislativă fran- 
ceză, nu trebue să ne lase indiferenți şi nu poate fi trecut
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sub tăcere la noi în Romănia, unde principiile codului fran- 
cez, cu modificări mai mult sau mai puţin importante, au 
fost întroduse în dreptul nostru pozitiv. Am putea zice că 
desvoltarea moravurilor noastre juridice şi întreaga întoc- 
mire legislativă a României actuale, se datorește, în mare 
parte, inrîurirei fericite pe care a avuto la noi ştiinţa drep- 
tului civil francez în răstimpul acestor din urmă patru-zeci 
de ani. E natural dar că ori ce chestiune referitoare la 
acest drept, la cauzele cari au determinat vitalitatea sa 
trecută, la situaţia sa viitoare faţă de nouile condiţii so- 
cialo-economice de traiu şi de concepţiile doctrinale ale 
timpului, să deştepte în publicul romin cel mai viu interes, 
— soarta codului nostru civil fiind strîns legată de aceea 
a legiuirei franceze. 

Acum o sută de ani în urmă (21 Martie 1804), mo: 
numentul legislativ de care e vorba, apare la lumina zilei, 
sub denumirea de «Code civil des Francais», Peste trei 
ani însă, el a fost întitulat «Code de Napoleon», după do- 
rința marelui împărat, care a voit să'şi lege numele său 
de această nemuritoare operă ?). 

Chiar de la început, redactorii codului francez vedeau 
în opera lor ceva mai mult de cît un act legislativ naţio- 
nal, care sintetizează în sine principiile şi normele de drept 
în vigoare pe teritoriul francez. Ei considerau lucrarea lor 
ca avind un caracter internaţional, universal. «Codul este 
o binefacere nu numai pentru Franţa, zicea Bigot-Preame- 
neu, dar el alcătueşte veriga de unire a tuturor popoare- 
lor Europei... Ţinînd seamă de ţările în care el s'a în- 
trodus deja, şi de acelea în care va mai pătrunde în viitor 
codul civil nu poate fi considerat de cît ca «dreptul obştesc 
al întregei Europe» (droit commun de !'Europe) 2). 

  

1), Code civil des Francais, 1 62ilion originale et seule officielle Paris, imprimerie de la Republique, An. XII, i804. 
2). Vezi Lucre, Legislation de la P'rance, vol. Î. pag. 112,
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Insăşi schimbarea denumirei din «Code civil des 
Francais» în «Code de Napoleon», efectuată la 1807, stă 
in legătură nu numai cu tendinţele imperialiste, cari dom. 
neau pe atunci, dar mai ales cu caracterul exteritorial şi 
universal ce voiau să imprime codicelui. «Denumirea de 
«code civil des Frangais» a fost bună numai atit timp cit 
aplicarea lui n'a depăşit limitele teritoriale ale Franţei; din 
momentul însă ce el a început a se răspîndi printre multe 
popoare, e neapărat să i se dea o denumire care să fie 
proprie pentru fie care ţară». 

Nu ne vom ocupa aci de chestiunea de a se şti care 
a fost rolul lui Napoleon în redactarea codului civil. 

Este de nstăgăduit însă faptul că răspîndirea repede 
a acestui cod în Europa se datoreşte, în mare parte, ge- 
niului s&u cuceritor. Garda imperială franceză a purtat a- 
cest cod pretutindeni în vîrful baionetelor sale. 

In primele timpuri, el a fost impus altor ţări prin pu- 
terea şi autoritatea învingătorului. Admiraţia şi înclinarea 

de bună voe pentru legiuirea franceză s'a manifestat toc- 
mai mai tirziu, cînd au început a fi apreciate calităţile in- 
trinseci şi superioritatea principiilor sale, Pătrunderea a- 
cestui cod dincolo de confiniile Franţei s'a săvîrşit atit de 
repede, în cit cu drept cuvint se poate zice că el a deve- 
nit în curînd «dreptul obştesc al întregei Europe». 

Pe de altă parte, răspîndirea în alte state a codului 
civil francez, represintă influenţa ideilor revoluţionare ale 
filosofiei veacului al XVIII lea, represintă triumful princi- 
piilor socialo-burgheze asupra vechei stări de lucruri con- 
sacrată prin dreptul feudal. Deasupra codului francez a 

trecut intreg veacul al XIX-lea, veacul deşteptărei popoa- 

relor la viața naţională intensivă, veacul năzuinţei gene- 

rele a statelor europene de a smulge din ogoarele lor bu- 

ruenile străine. Şi totuşi acum, în pragul secolului al 

XX-lea, serbătorirea centenarului său apare ca o solemni-
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tate nu numai a Franţei, ci a tuturor acelor ţări, în cari 
s'a introdus încetul cu încetul legiuirea franceză. Şi aceste 
ţări nu sunt puţine la număr. In această privință, Franţa 
nu are de ce să fie geloasă de laurii Romei vechi. 

Incepând de la 30 ventese anul XII, codul este pri: 
mit pretutindeni unde răsună glasul poruncitor al lui Na- 
poleor. La 1 vendemiaire anul XIV, el e introdus în Gu- 
yane (America de Sud), la 25 vendemiaire în insula Rcu- 
nion, altă dată numită Bourbon Bonapart (Africa estică), 
la 7 brumaire în Guadelupa, ia 16 brumaire în Martinica, 
la 3o Martie 1806 în Italia, la 1807 în regatul Poloniei, la 
18 Octombrie 18ro în Olanda, la 13 Decembrie în ţările 
Hansiatice, ia 17 Decembre 1811 în marele ducat Berg, 
apoi în Dantzig, în marele ducat Baden, în Francfurt, în 
Nassau, în regatul Westfaliei, în marele ducat Darmstadt, 
în Spania şi în Portugalia. E adevărat că după înfrânge- 
rea de la Leipzig (1813), statele germane au căutat să se 
debaraseze de codul francez. Aceasta insă nu lea reuşit 
în totul, căci în provinciile renane:; Baden, Berg şi în ţă- 
rile de jos el a fost menţinut. Astăzi principiile lui sunt 
în vigoare în Belgia şi Italia (cu importante modificări). 

Legiuirea franceză a fost introdusă şi în unele colo- 
nii franceze, precum şi în Indochina, în St. Pierre, în in- 
sulele Miquelon, în Senegal şi în Algeria, unde el se a- 
plică alăturea de legile musulmane. 

Inriurirea puternică a legiuirei franceze s'a manifestat 
şi în multe alte lucrări de codificare din veacul al XIX-lea; | 
aşa, de pildă, în Rusia (1810), în regatul ambelor Sicilii 
(1819), în Sardinia (1827), în Elveţia (1819), în ultima re- 
vizuire a codului civil cin Spania (1899), în Bulgaria, şi 
chiar în Japonia, cars a invitat pe cunoscutul profesor 
Boissonade, însărcinindu-l cu intocmirea codului civil ja- 
ponez.
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La noi, în Rominia, actualul nostru cod civil, pus în 

vigoare de la 1 Dacembris 1853, reproduce în sine a- 
proape în întregime principiile codului Francez, cu oare 

cari modificări împrumutate din doctrina franceză, în spe- 

cial din Marcade, precum şi din legiuirea italiană, şi mai 

ales “din cea belgiană. Motivele cari au făcut pe legiuitorul 
nostru de a lua ca model codul civil francez, a fost repu- 

taţia de care se bucura pe atunci acest monument legisla- 

tiv, G. Creţeanu, pe atunci mioistru ad-interim de justiţie, 

în raportul său sub No. 8833 din 1839, adresat Domnito- 

rului, cerea să se creeze un corp de legi, luindu-se ca mo- 

dele codicele franceze, pe cari «cele mai mulfe sfaturi ci- 

vilizate le-au adoptat, ca fiind cele mai perfecte». In acelaş 

mod elogios se exprimă despre codicele franceze şi scrii- 
torul de atunci Al. Creţescu!). 

Inzestrarea Principatelor române cu o legislaţie unică 

a fost una din cele dintâi preocupaţiuni ale nemuritorului 

domnitor Al. Cuza, pe care el a manifestat'o imediat după 

alegerea sa la scaunul domnesc 2). Așa, în urma raportu- 

lut amintit al ministrului G. Creţeanu, Al. Cuza, piin me- 

sagiul No. 468 din 22 Octombrie 1839, propune comisiunei 

centraie «447 Brozect de lege» pentru adoptarea în Princi- 

patele-Unite a codicelor franceze. 

Acest proiect constă din 4 articole. Prin el se insti- 
tuia o comisiune compusă. din miniştrii de justiţie ai am- 

belor principate, împreună cu câte un membru din fie-care 

1). Vezi Al. Cretescu, Comentariu al codicelor române Ale- 
xandru Ion, Bucureşti, 1865. făscioara IL, pag. 4. 

2). Ideea uaificărei legislaţiilor române o găsim şi în Regula- 
mentul organic al Moldovei, care la art. 426 zice că „Identitatea 
(potrivita, ființă) a legislaţiunei s cel mai bun mijloc de a desăvârşi 
unire morală a ambelor piincipaturi“. Regulamentul organic insă 
preconizează unificarea legisluţiilor Moldovei şi Valachiei nu prin 
introducerea în ele a unei !egiuiri slreine din afară, ci „din condi= 
cele politiceşti şi criminaliceşti a acestor douii iri să se alcătuiască, 
unul şi numoi singur legiuitor“.
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Cameră şi unul din Comisia centrală, cărora li se dedea 
obligaţiunea de a traduce din franțuzeşte codul civil, pro- 
cedura civilă, codul comercial, codul penal şi procedura 
penală. Prin art. 3 din acest proiect de lege, se punea în 
vedere comisiunei «de a modifica toţi articolii codicelor 
franceze câji vor fi în flagrantă încompatibilitate cu veli- 
Bia şi cu obiceiurile Zărei noastre». In acelaş timp se pre- 
coniza ideea de a se introduce în țările române o organi: 
zare judecătorească analoagă cu aceia a Franţei 1), 

Din împrejurări necunoscute, această propunerea lui 
Cuza nu “şi-a găsit realizarea de cât tocmai în anul 1862, 
când cu mesagiul domnesc No. 436 din 20 Iunie, a fost 
supus Adunărei legislative un alt proiect de lege pentru 
instituirea unei Comisiuni sfectale însărcinate cu elaborarea 
Şi unificarea legilor. 

Nu cunoaştem persoanele cari au intrat în alcătuirea 
acestei comisiuni şi nici în ce timp anume a terminat și 
şa depus lucrarea sa ?). 

E sigur însă faptul că comisiunea în chestiune, din 
care probabil a trebuit să facă parte ministrul Justiţiei de 
atunci, a existat şi 'şi-a desfăşurat activitatea sa între anii 
1862 — 1863 elaborând un proiect de cod civil, pe care vom 
vedea imediat că "l-a avut in vedere Consiliul de Stat 
din 1864. 

Comisiunea din 1862—1863, "şi-a redactat proiectul 

  

1). Acest proiect de lege este publicat în extenso în importan- tul articol al d-lui Nedelcu, înlitulat 'Tecetul autentic al codului civil român, apărut în Dreptul, No. 9 și 10 pe anul 1904. Tot aci e publi. cat şi raportul No. 8833 din 13 Qetombrie 1859. 
2), D. G. Nedelcu, actualul director al afacerilor judiciare din Ministerul justiţiei, are meritul de a fi dat cel dintâi publicitaței câteva documente şi date istorice de o extremă importanţă, cari a- runcă o vie lumină asupra unor chestiuni privitoare la vedactarea codului nasteu civil. D-su justifică însă lipsa de cunoştinți mai pre- cise referitoare la activitatea comisiunei din 1862—1863 prin acea câ dosarele respective nu se găsese actualminte in arhiva Ministerului de justiţie.
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său de cod civil după legiuirea franceză, pe care o reco- 
mandase ca model însuşi domnitorul Cuza prin proiectul 
său din 1859. La alcătuirea operei sale, comisiunea a mai 
consultat un proiect de lege despre căsătorii făcut de d.nii 
Ferechide şi Costaforu încă sub domnia principelui Ştirbei !), 
precum şi diferite rapoarte ale autorităţilor judecătoreşti 
din ţară, cari fusese sesizate de Ministerul justiţiei de a-şi 
da avişul lor «asupra viciilor şi a neîndeplinirilor» ce vor 
fi observat la aplicarea legilor pe atunci în vigoare ?). 

Proiectul de cod civil, întocmit după codul francez de 
comisiunea din 1862—1863, precum se vede, nu este luat 
în consideraţie de către domnitorul Cuza, care pare a re- 
veni asupra simpatiilor sale anterioare faţă de legiuirea 
franceză. Aşa vedem că peste un an, prin mesagiul No. 
809 din 11 Iulie 1864, el invită Consiliul de Stat a se o- 
cupa cu elaborarea unui alt proiect de cod civil, în care 
scop îi recomandă expres că «va avea în vedere Condica 
iZaliană, ce i se va trimite de ministrul nostru de justiţie ; 
va extrage dintr însa articolele ce n'ar fi potrivite cu tre- 
buinţele țărei noastre, va formula altele pentru materii cari 
sunt cu totul locale, şi pentru cari nici nu vor fi dispoziţii 
în acea condică, şi va alcătui cu modul acesta o condică 
civilă cu procedura ei». 

Atât ministrul de justiţie însă, cât şi membrii Consi: 
Jiului de Stat nu ţin seamă de recomandarea domnitorului 
Cuza şi de preferințele ce le manifesta el de astă dată 
pentru codul italian. Aceasta probabil din cauză că d. C. 
Bosianu, preşedintele Consiliului de Stat, făcându-și stu- 
diile în Franţa, avea o deosebită atracţie către legiuirea 
franceză şi pe de altă parte pentru că codul italian, ori 

  

) 

1). Acest proiect de lege este cerut de către Consiliul de mi- 
nistri de la Ministerul de justiţie cu adresa No. 673 din 29 August 
1362, ul cărei conţinut ni-l dă d. Nedelcu. Vezi Dreptul, No. 9. 

2). Vezi circulara Ministerului de justiție No. 22579 din Oclom- 
brie 1862, publicata în Dreptul, No.9,
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cât de superioare ar fi fost principiile sale nu avea încă 
pe atunci sancţiunea puterei legiuitoare, fiind numai în 
stare de proiect (proiectul ministrului Pisanelli) *). 

In adevăr vedem că ministrul de justiţie, împreună 
cu proiectul codului italian recomandat de Cuza, trimite 
Consiliului de Stat şi proiectul de cod civil, tradus deja 
după codul francez în anii 1862 — 1863, cu invitare specială 
de a-l lua în cercetare, pe acest din urmă proiect şi a-l 
complecta în toate părţile sale. Aceasta rezultă în mod 
vădit din însăşi referatul ministrului de justiţie No. 539 din 
23 Noembrie 1864, adresat Consiliului de miniştri, prin 
care el declară categoric că: «am invitat Consiliul de Stat 
a lua în a sa cercetare condica civilă ce fusese elaborată 
încă di anul 1862 —7863 de o comisiune ad hoc, a o com- 
flecta în toate părțile sale. Consiliul de Stat acum înaintează 
opera sa» 2). 

E dar lămurit că opera Consiliului de Stat în scurtul 
interval de şase săptămâni cât se pretinde de către Al, 
Creţescu, scriitor contemporan şi membru al consiliului de 
Stat, că a durat credactatrea şi discuțiunea prois:tului co- 
dului civil» 2), a constat nu «în o traducere în pripă> a codu- 
lui civil francez, precum s'a susținut până acum, ci în! cerce- 
tarea, complectarea, colaţinarea cu textul original francez, 
şi în redactarea definitivă a proectului de cod civil tradus 
deja din franțuzeşte în anii 1862- 1863, 

Astfel întocmit, codul nostru civil este publizat la 4 
Decembrie 1864, pentru a fi pus în aplicare tocmai peste 
un an, ja 1 Decembrie 1863. 

1). Legiuitorul român însă a avut în vedere în unele locuri şi 
proiectul de lege italian. Aşa de exemplu avem urticolele 743, 75i, 
156, 761, 942, 967, 911, 986, 1003, cari sunt rsproduse după act. 1001, 
1006, 1u07 $ 2, 1098, 1120, 1121, 1125, 1140 şi 1136 din codul italian. 
Vezi şi Alexandresco, rol. I pag. 93, 

2). Vezi textul referatului publicat în întregime de d. G. Ne- 
delcu în lucrarea sa amintită. 

3). Vezi Al. Cretescu, opera citată. Bucureșii, 1865 faseioara |, 
pag. 5 şi 6.
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Introducerea în România a principiilor unei legiuiri 
moerne, cum e cea franceză, apare ca o necesitate ine- 
xorabilă a redeşteptărei poporului român către o viaţă nouă 
politico-naţională, şi a indrumărei sale pe calea luminei şi 
a progresului. Vechile legiairi în vigoare în ţările noastre 
nu mai corespundeau cerințelor şi moravurilor timpului, 
desvoltărti relaţiilor sociale, şi noului curent de idei ce ne 
aducea contactul nostru intelectual, economie şi comercial 
cu statele din apusu! Europei, Reforma radicală şi unifor- 
mizarea tuturor legiuirilor noastre şi a întregei întocmiri 
socialo-economice, se impunea cu atât mai mult, cu cât 
prin «a se consolida unirea politico-administrativă a am- 
belor ţări suroii de curând întemeiată (1861). 

lată, în adevăr, ce zice în această privinţă ministrul 
de justiţie, în referatul său No. 55990 din 23 Noembrie 
1864, către consiliul de miniştri, prin care cere autorizarea 
de a supune Domnului Cuza codicele civil spre sancţio- 
nare” şi promulgare: 

«Este o jumătate de secol de când condicele noastre 
civile nu au luat nici o prefacere. In timp când sau in- 
trodus la noi aceste legi, moravurile erau foarte simple ; 
comerciul, iadustria şi în genere toate daraverile dintre 
locuitori se aflau restrânse cu desăvâ-şire. Pentru o ase- 
menea situaţiune, legile atunci introduse erau îndestule 
spre a garanta averile și transacţiile în societate ; astăzi 
însă, câd am intrat pe o cale cu totul nouă, când co: 
merciul şi tot felul de transacţii au luat o desvoltare foarte 
mare, şi când moravurile, obiceiurile noastre au. luat o 
transformare din cele mai radicale, legile vechi nu mai 
sunt coinpaiibiie cu trebuiaţele actuale, ele nu mai repre- 
zintă garanţiile sub care, într'un stat bine organizat, tre- 
bue să fie puse toate relaţiile sociale. Codul nou re-
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dactat—adaogă mai departe Ministrul —pe lângă că regu- 
lează în disposiţiile sale toate chestiunile de drept şi pune 
legislaţia ţărei în acord cu noile principii fundamentale, 
apoi este ultima operă prin care legislaţiunile ambelor Prin- 
cipate se unifică şi printr'insa dispare orce urmă de deo- 
sebire ce mai putea exista între ambele Principate» 1). 

Codul nou civil s'a întrodus şi aplicat la noi cu oare- 
zare precipitare, Atunci, ca şi acum, exista credinţa în pu- 
terea inspiraţiunei, în eficacitatea combinaţiunilor apriorice 
şi a reformelor improvizate de cabinet, cari traduse în legi, 
să poată satisface staus pede in uno, nevoile socialo-eco- 
nomice ale timpului, să poată deslega problemele compli- 
cate de reformă ale statului nostru. 

Graba cu care legiuitorii de la 1864 voiau să trans- 
forme fisionomia ţărei, să modernizeze organismul nostru 
național, nu le-a dat răgaz să se ocupe din timp cu stu- 
diul conştiincios şi stăruitor al nevoilor şi suferințelor po- 
porului român, mai ales că o asernenea lucrare ar fi cerut 
muită abnegaţie, multa sacrificii personale. Aceasta ne-o 
mărturiseşte însuşi ministrul de atunci G. Creţeanv, când 
spune că codul nostru civil a trecut prin consiliul de mi- 
niştri şi a fost sancţionat de Domnitorul Cuza, aproape 
fără discuţiune, câci «dacă s'ar fi discutat articol cu arti- 
col, adaogă mai departe acest ministru, sei în zece ani 
nui Sar fi pulut termina o asemenea lucrare» (Raportul 
No. 8833 din 13 Octombre 1859). 

Legiuirea nouă civilă, alcătuind sinteza tendinţelor de 
relormă manifestate pe atunci în țările române, a provocat 
o vie reactie în unele sfere ale vieței noastre sociale, 
cari nu erau de loc pregătite de a o primi. Spiritul de eman- 
cipare de care e pătruns codul francez, ideile sale revo- 
luţionare, nu se potriveau de loc cu instituţiunile patriar- 

  

  

1) Vezi referatul publicat în Dreptul No. 9 din 1904,
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hale din vechile noastre aş:zăminte, cu moravurile reac- 
ționare, cari domneau în societatea română, şi în genere 

cu întreaga stare de lucruri existentă atunci la noi. 

Conflictul între civilizaţia apusului şi formele noastre 
culturale înapoiate s'a semnalat chiar de la început. Opo- 

ziţia contra noilor reforme legislative a lui Cuza a verit 
mai întăiu din partea clerului, care având pe atunci un 

rol însemnat în conducerea afacerilor publice, nu putea 
tolera lovirea ce se aducea prin noul cod civil învățăturei 

dogmatice a bisericei ortodoxe, şi nerecunoaşterea puterei 

legale a canoanelor bisericeşti. 
Clerul de atunci s'a ridicat mai ales contra laicizărei 

naşterei şi a morței, contra secularizărei căsătoriei şi trans- 
formărei ei din taină bisericească în contract. pur civil)), 

contra permiterci căsătoriei a patra şi a cincea, contra 

recunoaşterei validităţei căsătoriei dintre creştini şi necre- 
ştini, dintre rudele colaterale sau afini de la al patrulea 
grad înainte, contra înlesnirei divorţurilor, contra luărei 
actelor stărei civile din mânile preoţimei şi darea !or în 

competenţa exclusivă a autorităţilor civile, etc. In fruntea 

acestei mişcări, îndreptate în general contra reformelor 

legislative întreprinse de Domnitorul Cuza, s'au pus câţiva 
episcopi moldoveni, şi anume: Neofit Scriban, Filaret 

Scriban, Iosif Bobulescu, şi chiar mitropolitul Moldovei 
Sofronie. 

Aşa, la 7 Decembre 1863, adică câteva zile după a- 

plicarea actualului cod civil, episcopul Neofit Scriban, a... 

prezentat, în şedinţa din acea zi a Sinodului român din 

Bucureşti, un protest formal, prin care, între altele, <în 

numele Bisericei ortodoxe de Răsărit, in numele celor zece 

1) Curând însă s'a revenit asupra căsttoriei, aslfel cum o crea 
codul civi!, şi în 1886 s'a impus, prio art. 22 din Constituţie, obli- 
gativitatea benedictiunei r+ligioase. Se ştie însă că art. 22 a fosl in- 
tradus în Constituţie, după propunerea lui Manolache Costache, pen- 
tru a împăca întru câtra pe clerul ortodox, care începuse să pro- 
testeze contra nouilor reforme, 

13



194 V. ERBICEANU 

milioane de români, în numele celor şapte puteri», protes- 
tează solemn în contra /egiirei prin care se atacă, dacă 
74 chiar se desfiinlează sfântul mister al nunţei 1), 

Acelaş episcop, într'o altă lucrare a sa, critică, în 
termeni foarte violenţi, guvernul Domnitorului Cuza, nu- 
mindu-l «regim nenorocit, care prin noile sale legiuiri a 
introdus în ţara noastră următoarele inovaţii ce ne-au dă- 
râmat biserica părintească, lovind chiar sfintele canoane. 

1” Botezuri civile (adică introducerea actelor stărei 

  

1) „Protest“ dat Sinodului român, în şedinţa sa din 7 De- cembre auul 1865, adunat în Bucureşti, capitala României. Neofit cu mila lui Dumnezeu episcop al Argeșului, ete. 
Fraţilor şi Părinților! — Dia mila atotputernicului Dumnezeu, unul dia Ierarhii României fiind zi eu, şi considerând că datoria cea mai nedespărţită de arhierie este de a păzi şi a apăra hotarele eterne puse prin Sfântul Dub în sântele canoane, în statornica tradiţiune a Bisericei şi învăţătura sânilor părinţi a ei. Şi văzând că astăzi puterea civilă uu dat. aceea ce nu avea, legi Bisericei lui Dumnezeu, violând prin aceasta sântele canoane, tradiţiunile Bisericei şi învăţătura sânților părinţi, Aceste legi sunt urinătoarele : 

” Legea necanonică a numirei episcopilor eparhioţi..,, 2 Legea prin care se atacă, dacă nu chiar se desființează, sântul mister al nunței, care este cel întăi în dozmele credinței Bi- sericei noastre ortodoxe, fie măcar şi indirect; 3” Legea sinodală, care face tablă rasă din unele canoane e- cumenice. 
Drept care, în numele Sâutei Maice, Biserica ortodoxă a Ră- săritului ; 
In numele a inai bine de zece inilioane de Români, fi ai săi: In numele celor şapte monarhi glorioşi ai Europei, cari ne-au garantat drepturile şi imunităţile prevăzute prin capitulatiunile în- cheiate de Români cu glorioşii Padişuhi otomani, în cari capitula- țiuni se garantează şi religiunea şi Biserica noastră ortodoxă. Sub usemenea auguste auspicii, ca arhiereu român, protestez solemnel sus arătatele legiuiri cu nedrepte şi duşmane Bisericei noastre ortodoxe, căci eu nu recunosc nu numai guvernului nostru, cure pare că ar profesa prin fapte, că are toate drepturile, dar nici uneia din puterile lumei aceşteia, dreptul de a legiui în Biserica lui Dum- nezeu, căci Biserica are legea sa, pentru toate timpurile şi pentru toate împrejurările, dată prin sântele descoperiri, prin sântele ca- noane ale sânţilor Apostoli şi a celor şapte sinoade ecumenice, scrise prin Sântul Dub, 

Dat in Bucureşti, la anul 1865 Decembrie în 7 zile. — (Vezi braşura intitulata : Rispuns guvernului şi Sinodului românesc din 1565, fați de leginirile necanonice octroate Bisericei şi puterei civile din Principatele-Unite de la Dunăre, Bucureşti, 1866, pag. 111-112),
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civile), cari nesocotesc pe cel bisericesc, căci îl lasă la gust 

şi la întâmplare, dacă nu chiar cumva împedecă pentru 

totdeauna botezul cel apostolic şi sinodizal Sfintei Biserici 
de Răsărit; 

2% Contractul civil de căsătorie, în locul nunţii bi- 
sericeşti care sfințeşte prin sfintul mister instituit de în- 

suşi Mântuitorul lumii Christos, legătura însoţiţilor, dato- 

riile lor şi ale fiilor lor, etc. Prin această lege de contract 
civil, Sau legitimat curva şi Sau dat impulsie stricărei 
moravurilor, „(prin care în deşert vom cerca să facem un 

stat român), pănă a avea nenorocirea de a vedea, chiar 

în poporul de la ţară, mai mulţi soţi rămaşi necununaţi, 

adică neconsacrată căsnicia lor după Dumnezeu, şi prin 
urmare neconsacrate, şi datoriile lor, şi ale fiilor lor, etc. 

Rătăcire a ateismului şi a raționalismului celui distructor: 

ce bântue pe bătrâna Europă. Desființarea chiar în bise- 

rică, a dreptului divin şi înlocuirea sa prin păcatele omu: 

lui, care va să aducă neapărat o propăşitoare slăbire a 

simțului moral şi desorganizarea socială» 1). 

Mitropolitul Moldovei de atunci Sofronie, în anafo- 

raua sa No. 1334 din ro Septembre 1859. protestând în 
genere contra reformelor legislative ale lui Cuza, îi aruncă 

pe faţă învinuirea gravă că ar fi «unelta propagandei stre- 
ine». «Imi place să cred, zice acest mitropolit în anaforaua 

citată, că Măria Ta, ca Domnitor ortodox al unei naţiuni 

ortodoxe, nu veţi suferi să se zică că pe toată faţa pă- 
mântului numai singur guvernul Domnitorului Cuza s'a 

_aflat carele să-şi despreţuiască biserica, s'o dezbine de 
drepturile ei, să-i nimicească, să-i dea lovitura cea mai de 

pe urmă şi de moarte, în loc de a o apăra precum fac 

toate guvernele... O! aceasta ar fi un lucru dureros şi un 

semn foarte trist pentru Moldova, dacă sar putea zice şi 
  

1) Vezi broşura, Apărarea adevărului şi a dreptului. de N. 
Seriban, Bucureşti, 1866, pag. 12.
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scrie în istorie, că sub Alexandru cel Bun sa întemeiat 
în Moldova biserica, moralitatea şi tăria naţiei, iar sub A- 
lexandru loan I, s'a îngropat vaza bisericei şi impreună 
cu ea şi moralitatea şi tăria naţiei» '). Domnitorul Cuza 
însă era un om neînduplecat şi nu putea fi intimidat aşa 
cu ușurință. El a refuzat să primească anaforaua şi a res- 
tituit'o Mitropolitului prin preşedintele cabinetului de atunci 
Manolache Costache Epureanu, care i-a adresat din par- 
tea lui Cuza următorul rfspuns: «Măria Sa Domnitorul, a 
zis preşedintele cabinetului către Inalt Prea Sfinţitul Mi. 
tropolit, m'a trimis ca să vă spun că nu vă primeşte a: 
ceastă anafora, şi să v'o arunc în obraz, tar pe viilor să 
vă mărginiti cu asemenea, căci veți păți de la Inaltimea 
Sa, ca un monah prost ?). | 

Reprezentanţii marei proprietăţi, cu toate prerogati- 
vele ce li se recunoaşte prin noua lege, erau totuşi ne- 
mulţumiţi din cauza tendinților codului civil de a lovi în latilundii, de a facilita fragmentarea proprietăţei imobiliare, 
de a desființa emfiteoza (em.batic, bezman), de a micşora 
termenul de prescripţie in materie imobiliară, de a favo- riza circulaţia liberă a bunurilor, în fine de a desfiinţa for. malitatea tradiţiei (existente atât în Codul Caragea art. 12 Şi 13, cât şi în codul Calimach art, 576, 577, 1412) din contractele translative de proprietate. 

De asemenea nu le convenia proprietarilor mari fap- tul că codul nou nu recunoaşte ca valabile de cât acele angajamente de prestații de serviciu, cari erau făcute pen- tru un timp mărginit şi pentru o intreprindere determi- nată (art. 1471 c. c.). 
Solemnitatea sistemului ipotecar adoptat de legiuitor, părea prea complicat pentru țările noastre, în cari, sub 

  

, 1) Vezi broşura Documente foarte importante pentru istoria biserizei şi a naţiei române, lași, 1866, pag. ai şi urinăt, 2) Vezi opera citată pag. 23.
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regimul iegislaţiilor anterioare, ipoteca se putea face în 
mod mult mai simplu şi fără forme solemre. Regimul do- 
tal, raporturile legale dintre soţi, drepturile succesorale, 
donațiile, formele testamentului, fidejusiunea, toate aceste 
instituţiuni, împrumutate în mare parte din dreptul cutu- 
mar francez, nu se prea potriveau cu ideile şi obiceiurile 
juridice formate la noi sub imperiul vechilor noastre așe- 
zăminte, şi cari să înrădăcinase adânc în uzanţele popo- 
rului român. În special cercetarea paternităţei şi chestia 
succesiunei copiilor naturali, astfel precum o tranş-ază le- 
giuitorul nostru civil, era nu numai streină de moravurile 
noastre, dar lovia chiar direct în sentimentele şi interesele 
familiare ale ţăranului român, la care concubinajul încă 
din vremuri îndepărtate a luat o întinsă dezvoltare, şi 
care pănă azi încă pune pe copiii săi naturali pe acelaş 
picior de egalitate cu copiii legitimi 1). | 

lată ce zice in această privinţă jurisconsultul Stahl : 
«Este foarte periculos când legile lovesc in sentimentul 
de dreptate al poporului de la ţară, când îi distruge nai- 
vitatea conştiinţei sale juriiice. In asemenea împrejurări, 
poporvl,—fiind smuls din inocenţa sa și provocându-se în 

  

1) Codul Calimach permitea cercetarea paternităței. Această 
veche legiuire a Moldovei făcea distincţie, ca şi actualul cod francez, 
între copii naturali simpli şi cei incestuoşi sau adulterini, acordând 
celor diatăi a treia parte din averea părinţilor, faţă de descendenţii 
legitimi (art. 994). o jumatate, faţă cu ascendenţii sau colateralii 
(art, 945) şi două treimi în celelalte cazuri (art. 946). Numai copiii 
adulterini şi incestuoşi sunt excluşi de la mostenire, aceştia având 
totuşi dreptul de alimente (art. 948).—Codul civil francez dă copiilor 
naturali simpli, legalmente recunoscuţi, o porţiune “din averea tată- 
lui şi a mamei lor, fără a le conferi titlul de mostenitori (art. 758— 158), iar eopiilor adulterini şi incestuosi le acordă dreptul de ali- 
menite (art, 762). —Leginitorul nostru n'a urmat în această privință 
nici vechea legiuire a Moldovei, şi nici codul frances, care'l avea ca 
model. EI, fără a face distinețiune între copii naturali simpli şi? co- 
pii incestuoşi: sau adulterini, exclude, în genere, pe copiii nelegitimi 
de la orice drepturi succesorale, sau de alimente în averea tatălui 
lor, chiar şi în cazul când acesta “i-a recunoscut de bună voe, sau 
când copilul 'și-a dovedit paternitatea. Vezi Dreptul No. 15 din 1881; 
D. Alexandresco, vol. Î, pag. 314.
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el reflexiuni că trebue să existe tocmai contrarul de ceea 
ce există în realitate, — perde orice respect pentru drept 
şi i-să intervetesc sentimentele sale adevărate 1). Se mai 
poate spune oare atunci că dreptul alcătueşte crațiunea 
obştească a popoarelor» ? 

Pe lângă aceste motive de nemulţămire, se mai ada- 
ugă şi faptul că redactarea literară a codului civil lasă 
foarte mult de dorit, o mare parte dia terminologia juri- 
dică întrebuințată în cl fiind cu totul străină limbei romă- 
neşti. Din această cauză codul nou, mai ales pe atunci, 
era obscur şi puţin accesibil nu numai pentru popor, dar 
chiar şi pentru judecători, cari adeseori recurgeau la co- 
dul francez, pentru a putea afla înţelesul adevărat al vre- 
unei disposițiuni. De altmintrelea aceasta era Şi natural, 
dacă ținem samă de faptul că codul nostru civil n'a avut 
lucrări pregătitoare, n'a fost insoţit de vre-o expunere de 
motive şi nici n'a urmat discuţii în Consiliul de Stat cu 
ocazia aprobărei lui, 

Dar pe când clerul inalt şi reprezentanţii marei pro- 
prietăţi tunau şi fulgerau, făcând tot felul de planuri dis: 
trugătoare, principiile salutare ale legiuirei noi pătrundeau 
tot mai adânc în viaţa poporului român. Incetul cu înce- 
tul reacţia provocată de aplicarea codului civil devine tot 
mai domoală, nemulţumirile se potolesc, şi lumea se aco- 
modează cu noua stare de lucruri, Principiile juridice îm- 
prumutate din afară se absorb şi se asimilează din ce în 
ce mai mult în substractul nostru sufletesc, astfel că astăzi 
ele nu pot fi considerate ca străine. 

Sunt aproape 40 ani de când datează acest proces 
de altoire a normelor dreptului francez pe pământul țărei 
româneşti. Şi după un restimp atât de indelungat, suntem 
ÎN 

_ 1) Vezi discursul lui Stahl asupra abrogărei legilor, publicat în Gazette d Augsbourg, 1813, pg. 22, citat după R. von Jhering, L Esprit du droit "onain, vol. ÎI, pag. 29.
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în drept să ne întrebăm: ce înrîarire culturală a exercitat 

asupra spiritului poporului român această altoire a insti- 

tuţianilor uncia din cele mai civilizate naţiuni, şi cari sunt 

părţile ei favorabi'e sau defavorabiie ? 

Legile deschid în general. cadrul şi dau incicaţiuni 

pentru o astivitate nouă, menită a satisface nevoile statu- 

lui şi a înlesni prin aceasta calea cătră o cultură naţio- 

nală intensivă. O soristate înapoiată insă, venind în atin- 
gere cu formele culturale superioare, împrumutate din a- 

fară, trebue să primeascâ influenţa lor, nu pentru a-şi ni- 

mici sau şterge caracterul distinctiv al individualităţei sale, 

ci pentru a căpăta îmbolduri şi direcţiuni fericite de mi;- 

care, şi a-şi spori tensiunea puterilor sale. Imprumutul 

ideilor şi instituţiunilor streine numai atunci este folositor 
când nu provoacă crize morale în poporul care le-a îm- 

prumutat, nu stinghireşte câtuşi de puţin procesul său f- 

resc de dezvoltare, ci dia contra, stimulânduii resorturi:e 

lui sufleteşti, îi dă posibilitatea de a-şi crea o formă nouă 

de cultură naţională, în care se absoarbă imprumuturile 

streine. | 

Judecând lucrurile din acest punct de vedere, codi- 

fizarea de la 1864 n'a lost scutită de oare-care mici in- 

coveniente. | 
Adoptarea legiuirei franceze la noi, a trebuit neapă- 

rat să aibă ca efect iniţial ruperea ori-cărei legături cu 

trecutul, încetarea cuntinuităţei istorice cu normele drep- 

iului nostru vechi. În lupta lor pentru câştiguri noui cul- 

turale, legiuitorii noşiri păreau, pentru moment, că voesce 

să franţuzească cu tot dinadinsnl societatea românească, 

îndepărtând”o tot mai mult de la viaţa sa legislativă an- 

terioară. ! 
Acest fapt a pricinuit o mare întârziere, dacă nu şi 

impedecare în opera de reconstituire pe baze istorice a 

areptului nostru naţional. Incercările de elaborare şi sis-
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tematizare a vechilor aşezăminte juridice, manifestate pe 
la anii 185o,:au fost lăsate în părăsire ; codicile de legi, 
colecţiile de pravile, hrisoave şi anaforale, in cari stă în- 
gropat dreptul nostru cutumar, au rămas mult timp arur- 
cate în fundul arhivelor, Pe planul întăi, apare de astă- 
dată noul monument legislativ, înconjurat de o pleiadă ir. 
treagă de străluciți comentatori, cari uimesc lumea prin 
erudiția, prin mulţimea și vastitatea lucrărilor lor. Comen- 
tariile franceze, de la inceput chiar au captivat pe oame- 
nii noştri de 1 gi, au pătruns adânc în uzul instanțelor ju- 
decătorești, făcând oarecum inutil : ori-ce încercări de în- 
temeere a unei ştiinţe juridice româneşti independente. Am 
avut neplăcerea 'chiar mai dăunăzi să auzim pe urii din 
magistraţii noştri înalţi, motivând (cu un aer de depreci- 
are inerent dealtmintrelea unor inamovibili) refuzul lor de 
a primi şi citi publicaţiunile româneşti prin următoarea ar- 
gumentare semnificativă : «Nu înțeleg utilitatea lucrărilor 
şi revistelor juridice româneşti, când în limba franceză 
găseşti deslegarea oricărui conflict de drept ce s'ar putea 
ivi în viața noastră socială». 

In asemenea condițiuni a trebuit de sigur mult curaj 
şi multă abnegaţie eminenţilor noștri jurisconsulți AJ. Degre, 
Const. C. Dissescu şi Dimitrie Ale xandresco, ca să pună 
bazele actualei mişcări ştiinţifice inaugurate în domeniul drep- 
tului nostru, şi să'şi consacre neobosita lor trudă explorărei 
vechilor monumente legislative, cari pănă la ei au stat 
uitate in praful arhivelor. 

Abstracţie făcând insă de aceste incoveniente, noua 
codificare a adus cu sine avantaje, cari Sau revărsat ca 
o mană binefăcătoare asupra societăţei române, deschizân- 
du'i drumul larg şi drept către progres, pentru descope- 
rirea căruia ar fi trebuit, altmintrelea, necalculată risipă 
de energie, nesfârșite încercări şi dibuiri . în van şi în îz- 
doială. Spiritul românesc deschis ŞI pătrunzător, potriti-
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rea conformărei noastre mintale cu aceea a francezilor, au 
făcut ca ideile leginirei ncui să străbată şi să se asimileze 
încetul cu incetul în masele adinci ale poporului, stiriu- 
lindu-i energia sa latentă şi în/esnindu-i putinta de a'şi 
forma un substrat sufletesc apt de a produce şi întretinea 
o cultură juridică proprie. 

Raporturile juridice dintre i:divizi au luat de astă- 
dată un avent mai liber, sfera transacţiilor, a daraverilor 
de tot fel şi a circulaţiei bunurilor economice s'z lărgit 
mult. Situaţia de drept a persoanei în societate a devenit 
certă, dându-i-se posibilitatea de a-şi afirma interesele sale 
în concurența vicței. Vechea încetireală şi nesiguranţă în 
relațiile de afaceri a dispărut, iar sentimentul de legalitate 
pătrunde tot mai adânc în conştiinţa secială. 

În această operă civilizătoare, trebue să recunozștem 

că meritul revine în mare parte magisfrafurei romăne, 
care a ştiut să combine în mod inteligent concepțiile doc- 

trinare ale comentatorilor francezi şi să le aplice la con- 

diţiile şi nevoile locale ale vieţei noastre sociale, creând o 

jurisprudenţă proprie românească, care cu drept cuvânt 
poate fi pusă la înălțimea jurisprudenţelor străine, 

OO OD



II 

Strinsa dependinţă a codului civil român de suarta legiuirei franceze.—Cauzele cari au determinat vigoarea şi lrăinicia codului trancez.— Bazele juridice ale legiuirei franceze. — Spiritul revolutiei fvanreze și iariurirea lui asupra codificărei. — Defectele şi lipsurile jegiuirei iranceze şi modificările introduse de legiuitorul romina, 

Faţă de enormele servicii aduse de Ştiinţa jusidică 
franceză civilizaţiei noastre contimporane, cu drept cu- 
vânt observam la începutul capitolului precedent, că mo- 
mentul important împlinit la 2r Martiz 1904, în istoria codi- 
ficărei franceze, nu poate fi trecut cu vedere, ci ne obligă 
a aduce tributul nostru de recunoştinţă şi admiraţiune ma- 
rei naţiuni, care îşi serbează astăzi centenarul unuia din 
cele mai de căpetenie monumente legislative. 

Soarta ce se prepară în viitor legiuirei franceze tre- 
buie să ne intereseze cu atât mai mult, cu cât atât în 
Franţa, cât şi la noi, s'a agitat deja chestiunea posibilităţei 
unei revizuiri a codului civil, în sensul de a introduce în 
el reformele reclamate de transformarea actuală a stărei 
noastre socialo-ecnomice. Cu această ocazie, -mulţi poate 
ar dori să ştie, cari pot fi cauzele ce determină vigoarea 
şi trăinicia reformelor legislative create şi aplicate în viaţa 
unui popor la o epocă anumită. 

Puterea de vitalitate şi de expansiune a codului civil 
francez se explică prin însuşi caracterul organic al apari- 
țiunei lui din vâltoarea curentului sufletesc, care cuprinsese 
poporul francez în epoca marei revoluţiuni. 

La 4 August 1789 are loc renunţarea claselor sociale 
la vechile distincţiuni și privilegii feodale şi fusionarea lor 
într'o singură şi unică naţiune. Oamenii şi bunurile au fost 
declarate libere. Acest eveniment mare istoric poate [i
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considerat ca punct iniţial al actualei întocmiri socialo-de- 
mocratice, el a imprimat spiritului omenesc năzuinţa către 

idealuri roui umanitare. 

Cugetarea franceză, liberă de tradiţiile trecutului şi 

de procedeurile scolasticei, a trebuit de astă dată să creeze 

un nou criteriu original şi independent pentru formarea 

normelor dreptului public şi privat. A trebuit să se des- 

copere fundamentul veşnic şi nestrămutat al dreptului în 

însăşi natura intrinsecă a omului şi în necesităţile ei per- 

manente. Vestita «declaraţie a drepturilor omului şi ale 

cetăţeanului», formulată de Jean Jacques Rousseau, sinte- 

tisează în sine această nouă bază juridică, care a servit ca 

punct de otientare reformatorilor de la inceputul veacului 

trecut, şi pe care s'a clădit întregul edificiu legislativ al 

Franţei contimporane !). 

Trăinicia şi valoarea intrinsecă a unei legiuiri se con- 

sideră de unii că ar sta în legătură directă cu durata tim- 

pului întrebuințat la elaborarea şi redactarea ei. Cu câto 

lege a fost mai indelung studiată, cu cât a fost precedată 

de mai multe lucrări preparatorii, cu atât ar prezenta mai 

mari garanţii de vitalitate şi temeinicie. Această părere o 

vedem exprimată de autorii noului cod civil german, apli- 
cat la 1 Ianuarie 1goo,a cărui elaborare s'a prelungit în 

decurs de aproape 3o ani. 

O asemenea normă de apreciere nu se poate aplica 

faţă de codul civil francez, care a fost redactat cu o re- 

peziciune neobişnuită, şi care totuşi astăzi a implinit vârsta 

de 100 ani. 

Comisiunea însărcinată cu redactarea lui, a început 

lucrarea sa la 16 August 1802) şi a terminat'o în Fe- 

1). Vezi N. L. Duvernoit, vol. 1, pag. 129, 

2). 24 Thermidor an. VIII. |
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bruarie 18011). In acelaş an, proiectul e trimis Curţei de 
casaţie şi Curţilor de apel pentru a'şi da concluziile lor. 
In Decembrs 18or proiectul e supus desbaterilor Adună- 
rei legislative, iar în primăvara anului 1803, încep a apă- 
rea de sub tipar unele părţi din el, sub formă de legiuiri 
speciaie, cari apoi au fost unificate întrun singur cod la 
21 Martie 1804 2), 

Dealmintrelea, nu vedem nimi= neobişnuit în repezi- 
ciunea cu care s'a redactat şi publicat codul civil, iar a- 
cele greutăţi, cu cari codificatorii francezi susțin că au a- 
vut de luptat în cursul lucrărei lor, sunt câte odată exa- 
gerate, în scop numai de a-şi pune în evidenţă mai tare 
meritul lor 2), | 

In primul loc trebue să ținem seama de starea în 
care se găsea dreptu! civil în Franţa înainte de revolu- 
țiune. Pe atunci puterea regească nu isbutise încă să uni- 
fice viaţa legislativa a poporului francez, şi abea numai 
câteva instituțiuni de drept civil erau uniformizate prin 
unele ordonanţe din veacurile XVII şi XVIII. 

In provinciile de la sud era in vigoare dreptul ro- 
man în forma lui dinainte de Justinian (codicile Teodosian); 
la nord fie care provincie şi aproape fie care oraş, avea 
cutumele sale speciale, pe lângă cari mai erau în vigoare 
diferite ordonanţe, edicte şi aşa numitele carrâts de râg!'e€- 
ment», Lorsqu'un homme voyage en France il change de lois 
presque autant qu'il change de chevaux-—zicea Voltaire. 

Cu toată această împestriţare de cutume şi regula. 

  

1). Projet de code civil present par la commission mnonimee par le gouvernement le 24 thermidor an. VIII, A Paris chez Emery, an. IX —1801. 
2). Legea din 30 Ventâse anul XII. dispune publicarea a 9231 articole, sub titlul de Code cisi des Francais, edition originale et seule nfficielie. A Paris, Imprimerie de la Re&publique, an. XII— 1804. 3). Vezi, de pildă, discursul lui Portalis, ținut în ședința din 24 Nvoembrie "1804 a e: rpului Yegislativ, publicat în Fenet, Recueil des travauz preparatoires, vol. VI, pag. 33 şi urm.
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mente locale, existau puternice tendinţe de unificare legis- 
lativă în Franţa înainte de revoluţiune, Factorii de căpe- 
tenie ai acestor tendințe au fost pe deo parte pătrunderea 
tot mai mult a dreptului roman în provinciile din nordul 
Franciei !), iar pe de altă parte, predominarea definitivă a 
cutumelor Parisului în întreaga țară 2), 

In această privință au de asemenea o mare impor- 
tanță, lucrările jurisconsulţilor francezi, cari totdeauna au 
exercitat o puternică înriurire asupra interpretărei şi asu- 
pra practicei judecătoreşti. 

Literatura juridică dinainte de 1789, limpezind con- 
troversele şi stabilind vederile în multe chestiuni de drept, 
a adus servicii enorme redactorilor codului civil, cari s'au 
adăpat din sorginţile acestei literaturi, împrumutând o 
mare parte din ideile lor de la ci.iliştii francezi şi adese 
ori făcând chiar reproduceri literare din operile lor 3). 
Multe din textele cele mai usuale ale codului sunt luate 
deaîntregul din Pothier, Bourjon, Merlin, etc., actualminte 
dați aproape uitărei. Aşa de exemplu principiul consacrat 
de art. 2279 «En fait de meubles la possession vaut titre», 
îl găsim formulat exact în aceiaşi termeni în operile juris- 
consultului Bourjon $). 

Revoluţia, desființând organizarea veche provincială, 
a făcut să dispară ori ce uzanţe locale şi prin aceasta a 
înlesnit mult terenul pentru realizarea unităţei legislative 
a Franţei 5). A fost însă foarte greu noilor codificatori de 

1). Vezi Glason, Histoire du droit et des institutions de lu 
France, vol. VII, pag. 35, 

2). Vezi Brissaud, Manuel du Droit francais (1898), pag. 369. 
În colonii se aplicau numai cutume de Paris; vezi Lemieux, Les origines du droit franco-canadien, Montreal, 1909, pag. îl3. 

3). Vezi Fenet, Pothier analyst dans ses rapports avec le code 
civil, pag. 118. 

4). Vezi Bourjon, Droit commun de la France, vol, I, pag. 145. 
5). In primele timpuri după revululie mai erau încă în vigoare 

în unele provincii cutumele locale. Aşa de exemplu deputatul nor- mand de Bonvouloir, în discursul său prouunțat la î1 Mai 1795,
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a rezolva unele chestiuni de drept civil asupra cărora în 
Franţa nu exista o unitate de vederi Şi de interpretare. 
Ori cât au căutat ei să evite părerile extreme şi unilate- 
rale, ori cât s'au încercat să admită sisteme intermediare 
şi împăciuitoare, n'au obținut totdeauna rezultate fericite, 
de aceea cu drept cuvânt li se aduce imputarea că unele 
chestiuni le-au rezolvit în sensul normelor dreptului ro- 
man '), pe când în altele au menţinut soluţiunea dată de 
cutumele locale franceze 2). 

In alte chestiuni, precum, de pildă, e aceea a rapor- 
turilor bănești dintre soţi, orice sisteme intermediare, ori 
ce compromise au fost imposibile 3). In această privință, 
Franţa, pe atunci, era divizată în două mari sisteme: în 
partea de nord domnea regimul comunităței bunurilor, pe 
când la sud avea preferinţă regimul dotal roman. Legiui- 
torul francez a fost nevoit de a admite ambele sisteme, 
lăsând părţilor libertatea de a'şi alege care le convine 
mai bine. 

Statistica contractelor dotale din Franţa ne dovedeşte 
însă că vechea graniță, care altă dată diviza în două a- 
ceastă țară, nici astăzi încă n'a dispărut, cu toate că nu 
rare ori se întâlnesc convenţiuni matrimoniale cu tendinţe 
evidente de a crea un sistem intermediar 4), 

  

zice..... „la majoril& des citoyens normands entendent conserver leurs coutumes“ ; Vezi Dictionnaire des parlementaires francais par R. de Couguy, vol. I, pag. 14, 
Mai pe urmă însă se observă în Franţa o puternică mişcare de unificare ; Vezi Seligman, La justice pendant la Revolution, 1901, pag. 172. 

s 1). Vezi observările făcute în această privință de Curtea de apel din Bordeaux în Crussaire, Analyse des observations des Tribu- nu, pug. 2. 
2). Crussaire, ope, cit, pag. î. 
3). In comisia de redactie a codului civil din 1800, Malleville şi Portalis, originari din sndul Franţei, manifestau preferințe pentru normele dreptului roman : din contra, Zronchet, originar din nordul Franţei, era reprezentantul „pays de droit coutumier“. Vezi Lafer- ricre, Essai str Phistoire du droit francais, 1365, vol. II, pag. 341. 4), Vezi Depinay, Le regime dotal, 1902, pag. 335---405.
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Legiuitorul român, de astă dată, a dat preferință 

dreptului roman, admițând ca normă legală pentru regu- 

larea raporturilor băneşti dintre soţi numai regimul dotal 

care era preconizat şi de vechile noastre legiviri. El a 
lăsat la o parte sistemul comunităţei bunurilor, ca unul 

ce'şi avea originea sa în dreptul cutumier francez. Această 
alegere a legiuitorului nostru nu ni se pare fericită, pentru 

că regimul dotal nu se poate aplica de cât numai soților 

avuţi, iar nu şi acelor cari îşi câştigă şi agonisesc îm- 
preună prin muncă patrimoniul lor în timpul căsătoriei, şi 
pentru că el exclude cu desăvârşire pe femee de la admi- 
nistrarea bunurilor sale proprii. In epoca noastră demo- 
cratică, când tendinţa generală este de a se schimba şi 
îmbunătăţi poziţiunea claselor muncitoare, credem că ală- 
turea de regimul dotal, era nimerit a se admite şi acel al 
comunităţei bunurilor, în care însă femeea să aibă dreptul 
a angaja într'o anumită măsură averea sa proprie şi acea 
câştigată prin munca braţelor ei. Cu modul acesta, femeea 
ar înceta de a fi străină şi indiferentă faţă de situaţia ei 
proprie materială, Incapacitatea femeei să nu fie admisă 
de cât acolo unde sar atinge autoritatea bărbatului de 
cap al familiei, 

In genere vorbird, redactorii codului civil francez 
s'au prea grăbit cu lucrarea lor, din care cauză s'au stre- 
curat în text multe lacune. Titlul cărței a treia «Des difte- 
rentes manitres dont on acquiert la propriste»,. este po- 
trivit să stea în. fruntea capitolelor cari tratează despre 
succesiuni, donaţiuni, testamente, despre contractele trans: 
lative de proprietate art. (1582—1787), iar nici de cum în 
fruntea capitolului despre raporturile băneşti dintre soți, 
şi mai ales despre obligaţii în genere. Materia delictelor 
Şi a quasidelicteler nu'şi prea are locul ei în capitolul 
despre convenţiuni, 

Unele articoie sunt de prisos! și ar putea fi foarte
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bine suprimate"), în timp ce alăturea de ele întâlnim la- 
cune şi omisiuni insemnate, Aşa, de exemplu, codul civil 
n'are nici un text referitor la protejarea posesiunei în ma- 
terie imobiliară 2), şi această lipsă este foarte mult simțită 
în Franţa 3), cu toate că codul de procedură civilă atinge 
această chestiune în art. 23, corespunzător cu art. 60 din 
legea noastră a judecătorilor de pace. 

Sunt materii pe cari legiuitorul francez le-a tratat cu 
multă nesiguranţă şi îndoială, parc'ar fi mers prin întu- 
neric. Urmele acestor nedumeriri se pot observa şi astăzi. 
Art, 1140 cod, fr., suprimat in legea noastră, amână la 
finele codului tratarea chestiunei trariscripției, iar art. 2189 
şi 218 par a considera indispensabilă formalitatea trans- 
cripţiei pentru transmisiunea proprietăţei imobiliare faţă de 
cei de al treilea. Cu toate acestea, în codul civil nu gă- 
sim nici un articol special referitor la această importantă 
materie, 

In fine adeseori întâlnim nepotriviri şi contraziceri 
vădite. Aşa de exemplu art, 1583 c. fr., corespunzător ar- 
ticolului nostru 1295, consacră principiul că vânzarea este 
perfectă între părţi şi proprietatea lucrului este de drept 
strămutată la cumpărător, imediat ce părțile au convenit 
şi preţul s'a fixat, cu toate că acest preț nu s'a numărat 
încă ;—art. 2102 al. 4, c. fr, corespunzător articolului nos- 
tru 1730 al. 5, pare a contrazice acest principiu, când a- 
cordă vânzătorului o acţiune reală de revendicare a lu- 
crului vândut din mânile cumpărătorului, în caz când pre- 
țul nu s'a numărat. Art. 874 care zice: 

«La legataire particulier qui a acquitte la dette dont 

  

1). Vezi Curnil, A propos de la vevision du code civil, 1856, pag. 119. 
Ă 2). Art. 2228 cod. fe., corespunzător articolului nostru 1846. vorbind numai de posesiunea cerulă pentru a prescrie, 3), Vezi Birague d'Apremont, La complainte pPossessoire, Paris, 1902. pag. 32,
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Vimmeuble legue ctait greve, demeure subroge aux droits 
du creancier, contre les heritiers et successeur â titre uni- 
versel>, este în flagrantă contrazicere cu textul art. 1020 
din acelaş cod, pe care art. go din codul nostru îl re: 
produce literar astfel: «dacă lucrul legat a fost ipotecat 
pentru datoria succesiunei, sau chiar pentru altă datorie, 
sau supus dreptului de usufruct, acela ce e dator a dale- 
gatul, nu este ţinut a libera lucrul de această sarcină, a- 
fară numai dacă testatorele l'a obligat expres la aceasta». 
Deci, soluţia dată de acest din urmă articol e diametral 
opusă textului art. 874 c, îr., pe care legiuitorul nostru 
a făcut foarte bine că nu Pa reprodus de loc!). 

Aceste inconveniente şi omisiuni, provenite mai mult 
din cauza defectelor de redacţie, sunt acoperite şi cu pri- 
sosinţă compensate prin alte calităţi superioare intrinseci 
ale codului. 

Cea mai strălucită şi mai caracteristică din aceste ca- 
lităţi este reprezentată prin acel spirit nou liberal şi ega- 
litar, de care sunt însufleţite principiile lui, —şi care stră- 
bate ca un fier roş prin tot cuprinsul codului. 

Contrar de ceea ce era atât în Franţa, cât şi la noi 
sub regimul vechilor aşezăminte, noua codificare nu ad- 
mite nici o distincţiune de clase sociale, nici o prerogativă 

personală. Aceleaşi norme de drept se aplică tuturor oa- 
menilor, cari de o potrivă sunt chemaţi a se bucura de 

avantajele create prin noua reformă legislativă. 

Legea din 3o Ventose anul XII interzice cu desă- 
vârşire aplicarea vre unui obiceiu local în cazurile prevă- 
zute de cod. Cutumele locale (usages locaux) cel mult pot 
fi consultate în cazurile neprevăzute de legiuitor 2). Dar ori 

  
1 

1). Găsim de asemenea nepotriviri între art. 748 c. fr, (671 e. 
rom ) și 751 (673 e. rom.), asemenea şi între acest din urmă text şi 
art. 915 e. fr., corespunzător articolului nostru 843, -ete. 

2). Art. 7 a acestei legi zice: „A compter du jour oi ces lois 
sont executoires les lois romaines, les ordonances, les coutumes ge: 

14
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cât de puternică este unitatea legislativă a Franciei, totuşi 
pe unele locuri vechile cutume şi până astăzi incă ş'au 
păstrat înrâurirea lor asupra raporturilor juridice dintre 

„oameni. Sunt chestiuni din materia contractelor în care u- 
zanţele locale sunt ţinute în seamă imai mult de cât tex- 
tele corespunzătoare ale codului )). 

Acelaş lucru se poate observa şi in unele localităţi 
din ţara noastră. Aşa în unele judeţe de munte există o- 
biceiul ca partea care a primit arvună la încheierea unui 
contract, să aibă dreptul a o restitui, iar contractul să se 
considere desfăcut față de cealaltă parte. Am avut ocazie 
să vedem multe persoane respectând acest obiceiu local, 
deşi între părți nu exista nici o stipulaţie în această pri- 
vinţă şi cu toate că soluţia contrară preconizată de legiui- 
torul nostru, era eminamente în favoarea lor, 

Cu chipul acesta atât în Franţa cât şi la noi, alătu- 
rea de codul oficial, există încă ŞI azi oare care urme de 
«jus particulare» ?). 

In afară de spiritul liberal Şi egalitar, în cod mai gă- 
sim şi alte urme ale revoluţiei. Căsătoria civilă, cu totul 
necunoscută vechiului regim, o vedem consacrată de Je- 
givitorul francez, ca unicul mijloc de alianţă legală a so- 
ților. In această privinţă legiuitorul n'a ținut seama că 
există o religie de stat; el n'a făcut nici o concesie senţi- 
mentului religios al marei majorităţi a populaţiei, contrar 

  

nerales ou locales cessent d'avoir force de loi...... „Vezi în această privință excelenta lucrare a lui Geny, Mithode d'intevprâtution et Sources du droit positif, 1889, pag. 353. 
1). Vezi Perronet, Les usages locuux de la Cole d'Or, 1901, pag. 7; Poulene, La coutume de Paris, 1900, pag. 382. 2). Atât în Franta precum şi la noi mai este şi azi încă ui: ceiul de a se închiria sau arenda imobile pe termen de 99 ani, sau chiar fără termen determinat. Și în aceaslă privință în Franţa exista legeu din 18 Decembrie 1790) eare interzicea în mod categuric use- menea arendări. Vezi Henry, Une vieille coutume bretonne 1894. paz, 15; Bricre, Droits du prencur, 1817, pag. 103; Lombard, Lu contume de Salies de Bâaru, 1900, pag. 182,
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de ceea ce observăm în legiuirile statelor, a căror proces 
de desvoltare politico-socială a evaluat mai lent!). 

Am văzut mai sus că legiuitorul român, după ce la 

început admisese in totul principiile dreptului francez, la 

la 1866 când s'a recunoscut prin constituţie existenţa unei 

religii de Stat, pentru a linişti agitația ce sc formase în 

sânul clerului nostru, a întrodus benedicţiunea religioasă 

la căsătorie ca obligatorie (art. 22 constit.), transformând 

astfel căsătoria într'un contract mixt 2), 

În domeniul drepturilor reale de asemenea se poate 

observa înrâurirea evenimentelor revoluţiei.—Noaptea de 
4 August 1789, desființând ori ce privilegii în materie de 
drepturi personale sau reale, a făcut ca proprietatea bu- 

nurilor mai ales imobiliare să înceteze de a fi o preroga- 
tivă a claselor nobile. De astă dată proprietatea imobi- 

liară a devenit de o potrivă accesibilă tuturor cetăţenilor, 

exceptându-se numai cazurile anume prevăzute de lege. 

Chiar şi unele lacune ce observăm în codul civil 

francez trebuesc explicate tot prin înrâurirea momentelor 
istorice ale timpului. | 

Aşa, vedem, de pildă, că codul francez nicăeri nu 

tratează importanta materie a persoanelor morale, şi chiar 

problema contractelor de asociaţie este rezolvită în mod 

cu totul necomplect. Această lacună este azi cu atât mai 

simțită, cu cât, din cauza noilor condiţii socialo-economice 

de traiu, spiritul de asociaţie şi de colaborare reciprocă a 

luat un mare avânt. 

1). Titlul al V-lea din cartea I-a a codului civil fraucez este 
întitulat „Du Mariage“, pe când capitolul corespunzător: din codul 
german poartă denumirea de „Biirgevliche Ehe“, Vezi şi legea ger- 
mană din 6 Februar 1885 „Ueber die Beurkundung des Personen- 
standes und die Eheschliessung“ art. 82 zice: „Die Kirchlichen Ver- 
pflichtungen in Beziehung aut Taufe “und Trauung werden durch dieses 
Gesetz nicht beriihrt“, ceea ce în traducere românească însamnă: 
obligaţiile impuse de biserică în privinţa botezului şi u căsătoriei nu 
sunt atinse prin această lege. 

2). Vezi opera savantului profesor unirersitar C. G. Dissescu, 
Curs de drept public român (Dreptul constitutional), vol. II,
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Şi aci nu e vorba numai de o simplă scăpare din vedere a legiuitorului, ci avem a face cu o adevărată omi- Siune intenţionată, care corespunde în totul vederilor poli- tice ale bărbaţilor de stat din timpul revoluţiei. In adever aceştia înțelegeau să impună numai statului Şi organelor lui grija de a se ocupa de chestiunile de asistență şi uti- litate publică, considerând în această privință ori-ce insti- tuţiuni private, ori-ce asociaţii de persoane, ori-ce corpo- raţii ca nefolositoare: şi chiar dăunătoare )). 
Ei s'au temut ca în asociaţiile şi corporaţiile private să nu'şi găsească azil tendinţele politice antirepublicane. 
E de notat că Franţa a stat un secol întreg fâră a avea o lege, care să reglementeze dreptul de asociaţie, iar legea din 1 Iulie I901, relativă la contractul de aso- ciaţie, are de scop nu de a încuraja, ci mai curând de a lovi în corporaţiile acelea, cari au prins rădăcini adânci în viața poporului francez. Ce] Puțin, aceasta e impresia pe care ne-a făcut-o evenimentele ultevioare petrecute în Franţa, între cari e şi desfiinţarea vechilor congregaţii inte- meiate cu scopuri religioase, de binefacere sau industriale 3). 

Legiuitorul civil german, conştient de cerinţele _tim- pului şi de noua fază industrială în care a intrat viaţa na- țională a poporului german, s'a ocupat în mod special de problema persoanelor morale şi a contractelor de asocia- ție; aceasta de sigur în scop de a favoriza spiritul de co- laborare reciprocă ŞI a stimula desvol'area marilor îintre- prinderi şi industrii, 
Dar, cu toate că noua codificare e însufleţită de spi- ritul revoluţiei franceze, aceasta nu inseamnă că însăși principiile fundamentale ale dreptului civil au suferit vre-o 

  

1). Vezi Avril, Zeş ovigines de la distinetion des ctablissements publice et des etablissemenis GCutilite publigue. 1900 pag. 181 şi urm. 2). Loi du.1 Juiliet 1901, relative au contrat d'assotiution et dâcrets du 16 Aoât 1901, portant reglements Vadministration publique pour Pexccution des art. 20 de la loi Ca 1 Juillet 1904,
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transformare radicală. Opera revoluţiei a constat mai mult 
în nivelarea şi uniformizarea legislaţiei, în abrogarea cu- 
tumelor particulare, în desființarea instituțiunilor vechiului 
regim, cari erau în avantajul exclusiv al claselor privile- 
giate )). Mai toate principiile şi instituţiunile juridice ante- 
rioare revoluţiei s'au menţinut şi au fost transmise vea- 
cului al XIX-lea aproape fără modificări esenţiale. Şi a- 
ceasta din cauză că mişcarea reformatoare din timpul re- 
voluţiei a atins puţin problemele de drept pur civil 2). 

Din contra, dacă examinăm mai de aproape activita- 
tea legislativă din însăşi epoca revoluţiei, cu alte cuvinte, 
din aşa zisul ferzode întermediaire, precum îl numesc isto- 
ricii dreptului francez, uşor putem observa în această acti- 
vitate persistenta şi continuitatea oare căror tendinţe şi idei 
din perioada anterioară. Aşa, de pildă, contrar principiului 
socialist dominant în timpul revoluţiei, că «la propriete c'est 
le vol», legiuitorii de atunci, de acord cu tradiţiile vechi 
romane, proclamă sus şi tare inviolabilitatea şi sfințenia 
proprietăţei private 3). Pe de altă parte, principiul care 
restrângea libertatea  dispoziţiunilor testamentare, exis- 
tent în dreptul anterior, nu numai că a fost menţiriut, dar 
chiar i s'a dat o extensiune mai mare, şi aceasta nu atât 
pentru a favoriza pe rudele de sânge, ci mai ales pentru 
a supune pe individ voinţei atotputernice a Statului, care 
în ultimul deceniu al veacului al XVIII-lea sa manifestat 
în Franţa în mod mai intensiv ca ori-când 1). 

Conservatismul, propriu vieţei private a poporului 

  

1). Vezi Beaune, Cours du droit coutumier. De la condition des personnes, pag. 107 şi 934, h 
2). Vezi Bonjeau, Traite des uctions, vol. I, pag. 208, 3). Vezi, de exemplu, legea din 29 Martie 1793, „ceux qui pro- voquent par leurs 6erits... la violation des „propristes sevont punis... de la peine de mort“, 
4). Aron, fudes sur les lois succesorales de la evolution, în Nouvelle Revue historique du droit, 1901, pag. 493 şi urm, |
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francez, vedem că se manifesta aici cu o deosebită tărie, 
chiar în mijlocul vâltoarei periodului revoluţionar. 

Aşa, constatăm cu mirare că membrii convenţiunei 
naţionale au eliminat din primul proiect de cod civil, pre- 
sentai de Cambaceres, acele articole cari desfiinţau siste- 
mul ipotecilor oculte şi limitau puterea maritală a bărba-. 
tului 1). 

In această privință, legiuitorul român a fost mult mai 
liberal de cât cel francez. EI, orientându-se de astă-dată 
după codul belgian, n'a admis ocultismul ipotecilor legale, 
ci consacră principiul specialităţei şi publicităţei ipotecilor. 

Aceeaşi convenţiune naţională, care în multe ches- 
tiuni s'a arătat conservatoare, cade în extremitatea opusă, 
când vedem că edictează câteva legi speciale, cari tind a 
întroduce inovaţiuni radicale în sistemul dreptului civil. 

Aşa, avem legile din 8 Nivose şi 4 Floridor anullIl, 
formulate de Cambacer&s, cari desființează cu totul pute- 
rea maritală a bărbatului şi lasă divorţul la capriciul păr- 
ților, declarând desfăcută căsătoria în urma unei simple 
cereri adresate tribunalului, fâră a mai fi nevoe de expu- 
nerea vre-unui motiv. Asemenea şi legea din 12 Brumaire 
acelaş an, care desființează ori-ce deosebire între copiii 
legitimi şi nelegitimi, punându-i pe aceeaşi treaptă în ce 
priveşte drepturile succesorale în averea părintelui lor. 

Aceste legi speciale constitne un fenomen foarte ca- 
racteristic al timpului. Pe când Merlin şi alţi legişti din 
timpui convenţiunei combăteau din toate puterile aseme- 
nea inovaţiuni extravagante, Danton, Camille Desmoulins 
replicau: «nu ne trebue puterea maritală, care eo ră- 
măşiţă a despotismului, avem nevoe ca republica să fie 
iubită, şi de aceea trebue să acordăm femeilor libertatea 
de a se bucura de toate drepturile.» 

  

0) Vezi Valette, De la Duree persistante de Lensemble du droit civil franţais pendant la Revolution, Melanges, vol. |, pag. 446.
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Barere, vocifera la rândul său: «Codul roman, atât 
de mult lăudat de cei ce nu "l-au citit, este o carte per- 
vertită de cancelarii bizantini ; cutumele noastre, ca şi ale 
tuturor popoarelor Europei, 'sunt o amestecătură fără nici 
un rost de obiceiuri barbare. Intemeietorii republicei au 
chemarea de a aduce la îndep'inire visul filosofilor, creând 
legi simple, democratice şi accesibile tuturora, Ne trebu- 
esc idei noui, idei măreţe, cari să corespundă măreției 
republicei.» 

Convenţiunea naţională decide chiar să se institue o 
comisiune compusă numai din filosofi, în scop numai de a 
întocmi un cod pe baza exclusiv a ideilor noui. Din feri- 
cire însă, această decisiune n'a fost realizată, iar legile 
speciale enunțate mai sus, au fost curând abrogate, prin 

“faptul că în anul următor Convenţiunea a căzut şi în lo- 
cul ei a venit Directoratul)), 

Unii din actualii istorici ai dreptului francez văd în 
legiuirile de acest gen manifestarea doctrinei revoluţionare 
în toată puritatea sa. Cu multă amărăciune ei regretă 
chiar că asemenea tendinţe inovatorii nu 'şi-au putut găsi 
locul ior în codul civil aplicat la 1804. Acest fapt ar al- 
cătui după dânşii, o adevărată victorie repurtată de juris- 
consulţii de profesie în contra spiritului filosofic ?). 

Noi nu putem impErtăşi asemenea părere. In tot ca- 
zul, nise pare căea mar putea fi adevărată, de cât doar în 
cazul când întreaga filosofie omenească sar concentra şi 
reduce la sistemul în mare parte utopist al lui Jean Jac- 
ques Rousseau, de care se ademenise şi entusiasmase din 
cale afară legislatorii Convenţiunei. 

+ 

1). După căderea lui Robespierre, Cambacârăs prezintă Conven= 
țiunei un nou proect de cod civil, eare era caracterizat mai ales prin 
laconismul său, Acest proect trata toate materiile dreptului civil nu- 
mai în 291 articole ; el însă nu a fost primit de convenţiune. 

2). Vezi Sagnac, La legislation civile de la Revohution fran- 
caise, 1898, pag. 394.
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Ori cât de mare este însă rolul pe care "l-a avut a- cest filosof în istoria codificărei franceze contimporane, totuşi s'au găsit în Franţa destule spirite luminate, cari să'i priceapă erorile ŞI să se convingă de superioritatea învățăturilor altor cugetători din timpul revoluţiei, ca Montesquieu, Voltaire, etc. *), 
Marea culpă, care in deobște se poate imputa legiui- torilor francezi de la finele veacului al XV-lea, este că ei au crezut orbește în eficacitatea reformelor improvizate de cabinet, şi au ignorat cu desăvârşire puterea colosală pe care o au tradiţiile şi obiceiurile în viaţa unui popor. Im- bibaţi de teoriile -lui J. J, Rousseau, ei credeau că socie- tatea omenească este un conglomerat, căruia poţi să:i dai ori-ce formă ai voi, fără ca în acelaş timp să-i compro- miţi existența lui, 

  

OT m ae 

————_ —__—_ 

1). Vezi în această privință Fraguet. Lu politique compare de Montesquieu, Rousseau et Voltaire, pag, Si şi urm,



IL 

Bazele sotiologice ale codului civil.— Codul civil ea expresiune a idealurilor întocmirei sociale burgheze.—Caracterul conservator al dispoziţiilor sale, — Cauza principală care a determinat ră&spîndirea legiuirei franceze.— Reacţia provocată în literatura juridică germană contra lucrărilor de codificare. Părerea lui Sarigny şi a şeoalei is- torice.— Situaţia eodului civil față de mişcarea socială actuală şi de noile condiţii economice de trai. -Principalele reforme de introdus în co- dul civil, 
: 

Codificarea dreptului civil întreprinsă în 1800 de co- 
misiunea compusă din magistraţii Tronchet, Bigot de Prea- 
meneu, Portalis, Maleville, în frunte cu primul consul! Na. 
poleon Bonaparte, a urmărit ca țintă principală de a ocroti 
şi satisface nevoile şi interesele mai ales ale c/aser a treia 
«le tiers €tat», care să ridicase atuncea, şi pe spatele că- 
reia se r&zăma puterea republicei, Legiuitorii erau che- 
maţi ca prin opera lor să sancţioneze şi să asigure defi- 
nitiv drepturile burghezimei franceze, care devenise de 
curând proprietatea noilor bunuri naţionale smulse din 
mâinele clerului şi a regalităţei. Această burghezime se 
săturase acum de revoluţie; ea avea nevoe de linişte, ca 
să poată profita în tihnă de achiziţiile făcute, şi de aceia 
o vedem că salută lovitura de stat din 18 Brumaire anul 
VII şi venirea lui Bonaparte în fruntea consulatului, ca pe 
un eveniment fericit, menit a reda Franciei pacea şi sta- 
biiitatea lăuntrică 1). | 

Noul monument legislativ acordă ce e dreptul tutu- 
ror cetăţenilor egalitatea înaintea legilor şi garantează în 
mod absolut proprietatea personală imobiliară, asigurând 
în acelaş timp facultatea de a dispune de ea «in infinitum» 

1) Vandal, Tavenement de Bonapurte, 1902, pag. 16.
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(art. 826 c. fr., corespunzător articolului nostru 736), ceea 
ce tocmai corespundea pe deplin intereselor nouei clase 
sociale, care prospera şi se îmbogăţia din ce în ce mai 
mult, şi care căpătase deja o putere extraordinară în stat, 
Burghezimea franceză cu tot curentul nou reformator, n'a 
incetat însă de a fi fidelă datinilor şi formelor vieţei sale 
vechi familiare, pe cari de altmintrelea codul civil din 1804 
le admite şi le consacră în totul. Capul de familie francez 
îşi menținea în decursul veacului al XIX aceiaşi putere 
părintească largă, pe care “i-o recunoştea biserica catolică 
şi care îşi are originea tocmai în dreptul roman (art. 323 
codul civil), Ca soț, el păstrează faţă de soţia sa un fel 
de autoritate maritală chiar Şi în cazurile în care intervine 
separarea de patrimonii (197 200 c. c.). Ca tată, el exer- 
cită asupra copiilor săi dreptul de corecţiune şi de dis- 
ciplină (art. 329—339). Principiile dreptului francez cores- 
pund in această privință în totul vechilor noastre obice- 
iuri familiare şi aşezăminte ; cu deosebire numai că în le- 
giuirile noastre anterioare părintele de familie nu avea 
dreptul să aresteze pe copilul său. Art, 196 din codul 
Calimach, dă drept părinţilor de a pedepsi pe copii cu na- 
ravuri rele «intr'un chip cuviincios şi nepricinuitor de vă- 
tămare», dar nicăeri nu vorbeşte de arestarea lor. In 
schimb însă după Codul Calimah, dreptul de corecţiunea îl 
are nu numai tată], ci şi epitropii, precum şi rudeniile mai de 
aproape (art. r9r cod. Calimah), contrar de ceea ce e în 
codul actual!). 

Această conservare a vechilor instituţiuni familiare 
şi armonizarea lor cu principiul nou al libertăţei bunurilor, 
inviolabilităţei dreptului de proprietate individuală, alcătu- 
ește unul din caracterele sociologice cele mai de seamă 
ale codului civil. Aci trebue să căutăm cauza principală 

  

1) Vezi D. Alexandreseo, volumul II, pag. îl.
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pentru care codul a devenit în curând legiuirea ideală a 
burghezimei moderne, econoame şi conservatoare, aci gă- 
sim explicarea succesului desăvârşit pe care codul Pa 
avut în această clasă socială, stăpânită de dorinţa neţăr- 
murită de a se îmbogăţi şi împuternici 1). Enorma răs- 
pândire şi popularizare a principiilor codului francez “în 
lumea civilizată, nu este numai o consecință exclusivă a 
victoriilor lui Napoleon, căci acest cod îl vedem pătrun- 
zând şi in ţările acele cari au rămas în afară de ori-ce 
influenţă a politicei franceze 2). Pe lângă aceasta în unele 
țări codul s'a menţinut foarte mult timp după căderea lui 
Napoleon ?), iar în altele, după o scurtă reacţie anti-fran- 
ceză, s'a revenit iarăşi la principiile legiuirei din 1804 a 
lui Napoleon $). 

Această vitalitate a monumentului legislativ francez 
este dovada cea mai vădită că principiile sale au cores- 
puns în totul duhului şi cerințelor timpului, înlesnind rea- 
lizarea idealului civilizaţiei contimporane burgheze. 

Un roi nu mai puţin însemnat a avut în această pri- 
vinţă forma literară simplă in care e redactat codul, limba 
sa concisă şi clară, graţie căreia el a devenit accesibil tu- 
turora. Fiecare articol cuprinde mai mult sau mai puţin o 
idee complectă, iar pentru stabilirea sensului diferitelor 
dispoziţiuni, legiuitorul francez w'are obiceiul trimiterilor 
necontenite la alte articole, precum aceasta..s& observă în 
"noul cod german5). 

Admiraţiunea mare pentru legiuirea franceză a tre- 

  

1) Sohm, Preussische Iahrbiicher, 1902, pag. 452 
2) Aşa de ex. codul francez este introdus în Luisiana în 1835. 
3) In Belgia şi în Geneva, In Germunia renană au trăit sub 

influenţa codului francez pănă în anul 1899 mai bine de 10,000,000 
germani, “ 

4) Aşa de ex. în Sardinia. Vezi Seruzier, Precis historique sur 
les codes francais, pag. 168. 

5) Acest merit al codului francez îl vecunose până şi juriseon- 
sulții germani. Vezi de ex. Bethmunn-Hollweg, Ueber Gesetegebung 
und Rechtswissenschaft, 1876, pag. 31.
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buit să provoace însă o reacţie contrară din partea juris- consulţilor germani, Stăpâniţi de un sentiment de gelozie 
şi rivalitate politică, reacţie pe care o vedem manifestân.- 
du-se imediat după căderea lui Napoleon. Din acest punct 
de vedere e foarte interesantă celebra broşură a lui Ti- 
baut, în care autorul propune statelor germane să se u.- 
nească și să elaboreze de comun acord un codice civil 
unic aplicabil de o potrivă tuturor germanilor !). Adversar hotărât al acestor idei apare Savigny, cunoscutul fondator 
al şcoalei istorize, care susţine în principiu că ori-ce co- 
dificare este un rău, întru cât împedecă desvoltarea fi- 
rească a dreptului cutumar. Codificarea concentrând şi 
fixând principiile dreptului în anumite norme, distruge li- 
bertatea relaţiilor juridice şi stabileşte o barieră in accesi- 
bilă între prezentul şi viitorul vieţei juridice a unui 
popor ?). - 

Afară de aceasta o codificare nu poate fi întreprinsă 
in ori-ce epocă, şi în special starea intelectuală a Germa- 
niei de pe acele timpuri era nefavorabilă întreprinderei 
unei asemenea lucrări grele, care reclamă neaparat o cu- 
noaştere aprofundată a istoriei dreptului şi a spiritului ei, 
precum și o studiare amănunţită: a cutumelor şi aşezămin- telor juridice locale. Germanii, de la începutul veacului 
trecut, nu erau încă pregătiţi de a avea o legiuire asemă- 
nătoare cu codul civil francez ; lor le rămânea numai mân: gâerea de a se lăuda că o mare parte din instituţiunile 
acestui cod sunt de origine germanică 3). Şi aceasta nu era o laudă neinsemnată, mai ales în gura unor astfel de juris- 
consulţi ca Gierke +), cari susţin că dintre toate celelalte 

  

1) Tibaut, Weber die Nolhnendigkeit, pag. 29. 2) Sâvieny, Vom Berufe unserer Zeit fiir Gesetagebung und Rechisoissenscha ft, pag. $. 
3) Vezi Zâpil, Deutsche Rechisgeschichte, vol, ], pag. 59, Fran- ken, Lehrbuch des deutschen, Privatrechts, pag. 9, 4) Deutsches Pricatsrechi, vol. 1, pag. 22—19,
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drepturi, cel german ar fi cel mai apropiat de dreptul na- 
tural şi ideal 1). 

Timpurile actualmente însă s'au schimbat. Savanţii 
germani, după realizarea unităței teritoriale a impeiiului; -- 
au început a deprecia dreptul cutumar 2), idolul de altă 
dată al şcoalei istorice, recunoscând din ce în ce mai mult 
necesitatea codificărei, 

Noua legiuire civilă pusă în aplicare în 1go şi care 
a fost elaborată după lucrări pregătitoare cari au durat 
30 de ani, provoacă actualminte in literatura germană un 
mare entusiasm şi constitue o adevarată mândrie nâţio- 
nală î). Ceea ce se petrecea în Franţa la începutul vea- 
cului al 1gilea, când cutumele căzuse în desuetudine şi 
centrul vieței juridice se concentrase în codul civil, vedem 
repetindu-se actualminte în Germania %, 

Avantajele ce le prezenta codul civil pentru clasele 
conducătoare din Franţa şi prestigiul pe care îl căpătase 
această legiuire in afară de confiniila acestei țări, "i-au asi- 
gurat o autoritate şi o trăinicie foarte îndelungată. Urările 
şi speranţele, pe cari le exprimase unul din redactorii 
codului în adunarea legislativă de la 1807, s'au îndeplinit. 
Majoritatea francezilor şi pănă azi incă are un adevărat 
cult pentru codul civil şi mulţi dintre ei sunt gata să ex- 
came impreună cu Troplong.... «Ce code que la France 
admire et que Europe nous envie....» 5), 

Faţă de un asemenea cult nu este de mirat dacă pre- 
darea dreptului civil şi îndeletnicirile ştiinţifice din această 

  

1) Natarecht und deutsches Recht, Breslau, 1883, pag. 32. 2) Vezi de ex. observările Sarciăslice ale lui Biilow, Zleitere und ornste Betruchtungen iiber die Rechiswissenschaft, 1901, pag, 73, 3) Stamimler, Die Bodeutung des deutsche biirgerlicheu  Ge- setzbuchs fir den Fortschritt dar Kultur, Halle, 1900, pag. 2%. 4) _Ledru Rollin Jurisprudence Jranțaise; Introd., pag. 48; La- boulaye Tesue de idgislatiou, rol. |, pag. 145, 
5) Locre. Leyislation de la France, vol. |, pag. 112; Trop- long. De lu Vente, Pretace, pag. 28. .
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ramură )) sau mărginit mult timp în Franța aproape ex- 
clusiv numai la interpretarea textului 2). In ultimul deceniu 
al veacului al 1g-lea avem de remarcat în domeniul drep- 

„tului civil francez o îmbunătăţire simţitoare 2), constând în 
faptul apariţiunei câtorva lucrări de caracter istorico-dog- 
matic, în care se urmăreşte tot mai .mult tendința de a 
se stabili şi a se pune în evidenţă raportul intim al insti- 
tuțiunilor dreptului civil cu vechiul drept cutumar francez). 
Cu toată apariţiunea acestor lucrări este oarecum neexpli- 
cabilă indiferanța ce se' observă azi la majoritatea france- 
zilor față de trecutul lor istoric, atât de bogat şi de mă- 
reţ 5). După o întrerupere de jumătate din veac, abea acum 
doi ani apare un nou volum a colecţiei de ordonanţe emise 
de regiii francezi €). Cu tot exemplul dat de statele vecine 
ca Elveţia î) și Belgia $), în Franţa nici pănă azi încă nu 

1) O aspră critică a acestei stări de lucruri găsim în Lambert, 
Introdution & Vâtude du droit compare. Les conceplions ctroites ou 
unilaterales, 1903, pag. 16; vezi şi Geny, AMethode d'interpretation et 
sources du droit positif. 1899, pag. 353. Aceste lucrări aleătuese o 
adevărată reacţie in contra stărei staționare a ştiinţei dreptului civil 
francez din veacul al 19-lea. 

2) Reprezentanţii tendinței pur exegetice în ştiinţa dreptului 
civil sunt : Toullier, Demolombe, Demande şi Theopbhile Iluc. 

3) Un fenomen foarte îmbucurălor constitue aparițiunea lu- 
crărei civilistului Planiol, Praite elementaire de droit civil (2 edition 
3 volumes 1901—1903) cu numeroase escursiuni în domeniul istoriei 
dreptului asemenea şi lucrările Jui Saleilles. 

4) In acest gen se poate-cita lucrarea lui Henry, A trases lu 
coutume de Paris, apărut în Revue crilique de legislation, 1899, tome 
XĂ VIII, pag. 314, | 

5) Scriitorul recent Garet, cu drept cuvânt observă în această 
privință că: „Les idees juridiques ont une histoire. Un gand numbre 
mâme que ne possedaieni pas les Romains sont d'origine toute 
franeaise, Les voir nailre se dâvelopper se transformer est pour 
nous plus qu'un regal dhommes du droit. Au mâme litre que les 
notions morales, que les conceptions lilteraires elles font partie de 
la richesse inteliectuelle de la France.“ Sources de Thistoive des in- 
stitutions ct du droit francais, Paris 1899, pag. 3. 
1902 6) . Vezi lucrarea monumentală Regne de Francois |, tome [, 

1) Vezi Sources du droit Suisse. Recueil public sous les aus- 
pices de lu Soeicte suisse des juristes et avec Pappui de la Confe- 
deration. 

8) Recueil des anciennes coubhumes de la Belgique public pur 
ordre du Roi sous les auspices du Ministere de lu justice.
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S'au întreprins 'colecţionarea . complectă, editarea şi siste- 
matizarea vechilor cutume (). 

Codul civil francez intră acuma în al doilea secol a! 
existenţei sale. Dacă comparăm ediţia care actualminte se 
întrebuințează în Franţa cu acea apărută în 1804, rămâ- 
nem uimiţi de neinsemnatul număr de mudificări introduse 
în el. Din 2281 articole abea numai 216 au suferit modi- 
ficări sau transformări, iar restul de 2065 au rămas în 
starea lor primitivă. 

E adevărat îusă că, în acest interval de timp, au.fosț 
editate multe legi speciale noi, cari au lărgit cadrele drep- 
tului civil, cu toate că n'au întrat în cuprinsul codului. Nu 
trebue să uităm iarăşi că jurisprudenţa franceză în de- 
cursul veacului al XIX-lea a stabilit noi principii şi me- 
toade de interpretare, pe de o parte pentru a preîntâm- 
pina şi satisface noile cerinţi sociale neprevăzute de cod, 
iar pe de altă parte pentru a modera dispoziţiile învechite 
şi ne conforme timpului. Asemenea dispoziţiuni se întâlnesc 
mai ales în materia obligaţiilor. Aşa de ex. dispoziţiile art. 
1119 din codul francez de mult deja nu mai alcătuesc o 
pedică pentru stipulaţiunile şi obligaţiunile în favoarea 
celui de al g-le, în afară chiar de cazurile „prevăzute de 
art, 1121. 

In fine, dispoziţia art. 1599 cod francez, care declară 
de nulă vânzarea lucrului altuia, nu mai este ținută în 
seamă astăzi de practica judecătorească, 

Articolul 1119—1122, precum şi art. 1599 c. îr., sunt 
viu criticate şi au dat loc la mari dificultăţi, din care cauză 
  

1) Necesitatea întreprinderei unei asemenea lucrări este rele- vată incă din anul 1866 de cătră Rozicre, Discours prononci a la 
Socici& des Autiauaires de Normandie (Revue historigue de droit, 
sol. XIII. pag. 63 şi urm.).
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ele au fost eliminate din codul nostru român, Regreiatul 
Gr. G. Păucescu observă cu drept cuvânt că _iegiuitorul 
nostru s'a arătat foarte înţelept în această privinţă '). Cu 
toate că art. 1120 şi 1599 din codul francez sunt eliminate 
din codul nostru, nu mai rămâne indoială că se poate şi 
la noi promite şi chiar vinde lucrul altuia 2), 

Ori cât de însemnate ar fi meritele jurisprudenţei 
franceze, în această privinţă, nu se poate tăgădui însă că 
dreptul civil a suferit puţine modificări în Franţa până în 
ultimul deceniu al veacului al XIX. Trebue să recunoaştem 
că codificatorii din 1804 au ştiut să întrupeze principiile 
stabilite ale dreptului într'o formă literară potrivită şi ac- 
cesibilă tuturor inteligenţilor, astfel că populaţiunea, care 
a trăit sub imperiul codului n'a simţit până în prezent ne- 
cesitatea reformei sale radicale. Din când în când numai 
auzim în doctrină câte o voce a vre-unui Jurist 3), care 
cere modificarea parţială a cutărui sau cutărui articol, şi 
dacă câte-o-dată auzim şi critici mai severe Şi mai generale 4), 
apoi acestea de obiceiu au caracter politic 5). In sferele le- 
giuitoare însă nici odată n'a avut loc vre-o mişcare seri: 
oasă în sensul alcătuirei unui nou cod civil, sau a revi- 
zuirei generale a celui vechi $), 

  

1). Păucescu, Obligaţiile, vol. 1, 98, vezi şi Al. Degre, Dreptul din 1882 No. 41. Aceste texle sunt în adevăr criticate de toţi autorii. Vezi Mareade, vol. IV, pag. 422: Accolas, vol. II, pag. 763. 2). Vezi Alexandresco, rol, V, pag. 99. 
3). Vezi de exemplu arlicolele lui Batbie, Duverger şi 'T. Buc în Jeevue Critigue de legislation vol, XĂVIII, XXIX şi XXX; aseme- nea şi Rousset, Analyse critigue et redaction nouvelie du Code Napo- Icon; Joubaire, Essai sur la revision du Code Civil, 1873, Paris. 4). Chiar şi economiștii veacului al XIX, vorbese cu mult res- pect despre codul cuvil, Vezi Rossi, Mâlanges, vol. II, pag. 23, „Nul ne sunge ă porter la sape et le marteau dans ce vaste et beau mo- nument, que le gânie Francais a 6leve î lu France nouvelle pour en assurer la gloire et en altester la puissance“. (Observations sur le droit civil Francais considere dans ses raporis avee Vetat economiqus de lu socidte). 
5). Vezi Accolas, Manuel de droit civil, vol. |, Introduction LXXX, 6). In anul 1895 deputatul Gougea a propus în parlamentul francez revizuirea generală a codului civil. Această propunere la care s'au mai asociat încă câţiva depulaţi, n'a fost ținută în seamă.
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Burghezimea franceză, care în decursul veacului tre- 
cut a condus destinele Franciei, nici nu sa gândit să în- 
cerce modificarea unei legiuiri, care corespundea în totul 
vederilor ei şi îi ocrotea atât de bine interesele materiale, 
Sistemul obligaţiilor preconizat de cod, deschidea drum 
liber şi larg pentru raporturile contractate de tot soiul 
dintre părţi, fără vre-o tendință vizibilă din partea legiui- 
torului de a țărmuri voinţa părţilor contractante în inte- 
resul obştesc, de a stăpâni pornirile lor rapace în interesul 
celor slabi şi aserviţi economiceşte. Iar când se ridică vre-o 
contestaţie, vre-o diverginţă, sau vre-un conflict de inte- 
rese între proprietar sau stăpân pe de o parte şi servi- 
torul, sau subalternul său pe de altă parte, legiuitorul dă 
preferinţă celui dintâiu, ale cărui afirmaţii le ia drept ade- 
vărate. In acest sens avem dispoziţiile art. 1417 şi 1472 
din codul nostru, corespunzătoare articolelor 1716 şi 1781 
din codul francez, cari pretind că proprietarul şi patronul 
să fie crezuţi pe cuvânt, când e vorba de fixarea preţului 
dintr'un contract verbal de locaţie, sau când e vorba de 

stabilirea câtimei sau de achitarea salarului unui servitor. 

In timpul din urmă însă a început a sufla în dome- 

niul dreptului civil un nou curent, determinat în mare 

parte de faptul că in Franţa puterea politică a trecut ac- 

tualminte de la burghezime în mâinile radicalilor şi socia- 
liştilor, adică în mâinile unei pături sociale cu ramificațiuni 

mai adânci în masele populaţiunei muncitoare şi sărace. 
„Această deplasare a centrului vieţei politice de la o pă- 

tură socială la alta, s'a resimţit în domeniul dreptului prin 

modificarea oare căror articole din codul civil şi prin legi- 

ferarea câtor-va noi dispozițiuni în favoarea claselor mun- 
citoare. Aşa de pildă în anul 1890, articolul 1780 din cod. 

fr., corespunzător articolului nostru 1471, a fost complectat 

printr'o nouă dispoziţiune, după care locaţiunea de lucrări, 
făcută fără durată determinată, poate înceta prin voința 

= 
15
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uneia din părţile contractante, care în acelaşi timp are dreptul a pretinde şi daune interese ), 
Legea însă neindicând motivele pentru cari o parte 

poate cere resiliarea . contractului, chestiunea e lăsată la 
Suverana apreciere a judecătorilor, cari vor decide în fie care caz izolat după cum vor crede echitabil, ţinând bine 
înțeles seamă de tendinţa de a ocroti clasele „muncitoare, care a însuflețit pe legiuitorii republicei a treia, 

După vechea teorie a quasi-delictelor,. aplicată multă vreme de Jurisprudenţă, lucrătorul în caz de accident, nu putea să obțină. o. despăgubire de la patronul său, dacă nu dovedea în mod prealabil culpa acestuia, Această situaţie precară a lucrătorului sa părut cu drept cuvânt nedreaptă ŞI de aceea în timpul din urmă vedem susţinându-se in doctrină o nouă teorie a quasi-delictului, după care în ca- Zuri de accidente sau riscuri profesionale, daunele-interese se datoresc de drept lucrătorului, independent de culpa sau neculpa patronului său, 
Contractul de locaţiune de servicii intervenit între . servitor şi patron, implică în sine o clauză tacită de ga- ranţie şi de responsabilitate din partea acestuia, în puterea căreia patronul este obligat de a proteja pe lucrător în contra accidentelor profesionale ce i S'ar putea întâmpla 3). PI INI II 

1). Legea din 27 Decembrie 1890, art. 1 „Le louage de service fait sans dâtermination de dure, pent toujours cesser par la volonis d'une des parlies contractantes. Neanmoins la resiliationa du con- trat par la volonte dan seuj des contractants peut donner lieu î des dommages et inlcrâts. Les parties ne peuveut venoncer ă Pavance du droit €ventuel de demander des dammages et interets«, 2). Vezi n. Saleiiles, Les accidents de travail et la Pespoiisa= bilite, Paris, 1897, pag. 1; asemenea importanta monografie u lui M. Josserand, De la tesponsabililă du fait des choses inanimdes, Paris 189. pag. 15; vV. Suuzet, în luerarea sa De la responsabilite des pa- trons vis-a-vis des Ouvriers dans les accidente îndustriels (Revue eritique, 1383, paz. 616), dă în această privință următoarea “formulă dle o preciziune în adevăr juridică : „Le patron doit veiller â la sc- curit€ de Vouvrier, c'est-â-dire qwil doit le garder sain et sauf au cuurs de Jexâcution du travail dungereux qu'il lui confie e! qu'il ditige ; il doit, î chaque instaut, pouvoir le restituer, le rendre â lui meme, valide, comme il Va recu . 
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Graţie acestui curent de idei susținut de o parte din 
doctrină, vedem că peste câţiva ani parlamentul francez 
se ocupă din nou de chestiunea lucrătorilor în ce priveşte 
raporturile ei cu dreptul civil. In anul 1898 parlamentul 

votează legea însemnată de ro Aprilie, care în locu! prin- 
cipului culpei şi imputabilităţei quasi delictuale din art, 
1384 c. fr. (art. 1000 codul nostru), stabileşte în favoarea 
lucrătorilor principiul nou al riscuri profesional 1). 

Această lege, devenită celebră, stabileşte un fel de 
taxe, după care să se aprecieze dauna lucrătorului prove- 
nită din accident, iar pe de altă parte, interzice patronului 
de a se sustrage de la responsabilitate, dovedind el culpa 
lucrătorului 2). 

Dar dacă, în materia obligaţiilor, vedem manifestân- 
du-se simptomele unei noi politici sociale, în schimb însă 
codul civil în celelalte părţi ale sale şi mai ales în mată- 
ria persoanelor şi a bunurilor, a rămas neschimbat, 

Familia, cu toate teoriile noi sociale, şi până astăzi 
încă a păstrat în Franţa caracterul său vechiu patriarhal, 
fundat exclusiv pe legăturile de sânge, Legea din 9 Martie 
1891, prin care se recunoaşte dreptul succesoral al soțului 
supraveţuitor, nu atinge de loc unitatea de sânge a fami- 
liei, de oarece prin această lege soţului supravieţuitor nu 
se conferă decât un drept de posesiune şi de folosinţă, a- 
supra averei defunctului, pe când nuda proprietate trece 
totdeauna la rudele de sânge până la a 12 spiţă. 

Incercarea de a micşora numărul erezilor legali, şi 
în lipsa rudelor de sânge până la al 4 sau al 6 grad, a 
declara succesiunea vacantă, mau avut nici un succes, şi a 

1). Loi du 9—10 Avril 1898 concernant les aceidents dont les 
ouvriers sont victimes duns le travail. Article 1: Les aceidents sur- 
venus par le fait du travail aux onivriers et employes.... donnent au 
profit de la victime ou de ses representants droit â une indemnite..., 

2). Vezi art. 20 din aceasta lege. Vezi şi tratatul lui Bouyer, 
De Vevolution de la responsabililă en maticre G'aceidenis de trata i, 
1902, Paris, pag. 18,
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întâlnit o serioasă opoziţiune în parlamentul francez 1). A- 
celaş lucru putem spune şi despre încercările cari se re- 
petă aproape în fiecare an de a se modifica art, 340 din 
cod, care interzice cercetarea paternităţii, Această dispo- 
ziţiune absolută a legiuitorului este ce e dreptul mult ate- 
nuată de practica judecătorească, care acordă copilului na: 
tural dreptul la alimente ; aceasta însă nu înseamnă că co- 
pilul natural a intrat în familia tatălui, pentru care este 
indispensabilă recunoaşterea voluntară din partea acestuia 2), 

Dintre toate materiile codului lui Napoleon, acea care 
a fost mai mult criticată este materia drepturilor reale 
imobiliare, şi multe dintre statele cari au împrumutat le- 
giuirea franceză, au introdus modificăii insemnate în a- 
ceastă privinţă. Chiar şi în Franţa, prin legea din 23 Mar- 
tie 1855, s'a adoptat formalitatea trauscriptiei pentru drep- 
turile reale imobiliare. Cadastrul şi cărţile funduare nici 
până azi nu s'au introdus în această țară, unde se mai 
păstrează încă sistemul ipotecilor oculte atât de mult <us- 
ținut de Napoleon. In timpul din urmă s'a agitat in Franţa 
ideea de a se introduce aşa numitele c<livres fonciers» 
după sistemul codului german *), dar opiniunea publică s'a 
arătat ostilă introducerei unei asemenea reforme de teamă 
ca nu cumva ea să aducă după sine o mobilizare prea 
mare a proprietăţei, In această privinţă este foarte carac- 
teristică hotărârea luată de congresul internaţional al pro- 
prictăţei fonciare din Paris anul 1900, care decide că in- 
troducerea cărţilor fonciare ar constitui un adevărat pe- 
ricol naţional într'o țară cu o populaţiune puţin deasă, 
cum este Franţa 4), 

  

  

1). Vezi Vallicr, Fondement du droit succesoral en France, 1903, Paris, pag. 509, 
2). Loi du 25 Mars 1896 sur la suecesion des efants naturels, 3), Vezi Lavergne, Les livres fonciers, 1900, Paris, pag. 14 şi următoarele. 
4). Congres international de la propriei fonciere (din. 1500 membri câți erau prezenţi, numai 50 erau streini), Paris 11 —13 Juiu
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Cu începutul secolului al XX însă tendințele inova- 
torii par a se slăbi în domeniul dreptului civil, astfel că 
ultimele proecte de legi depuse pe biuroul parlamentiului 
francez alcătuesc mai curând un fel de reîntoarcere la 5pi- 
ritul vechiu al legiuirei lui Napoleon. In literatura juridică 
din ultimii ani!), sa discutat mult chestiunea introducerei 
divorţului prin consimțământ mutual fără vre-o condiţiune 
sau impedicare, şi ştiut e că legiuitorul din 1804 permitea 
un asemenea divorţ ?). | 

Chestiunea naturalizării streinilor în Franța de ase- 
menea a preocupat în timpul din urmă mult atențiunea 
publiciştilor şi a bărbaţilor politici. Se ştie că primul con- 
sul nu privea cu ochi buni pe streinii cari trăiau în Franţa, 
şi de aceea, după insistențele sale, cetăţenia franceză se 
acorda cu greutate. În jumătatea a doua însă a veacului 
trecut, prin legile din 1889 şi 1893, s'a înlesnit mult con- 
diţiile de naturalizare a streinilor, născuţi şi aşezaţi în 
Franţa. Actualminte se observă iarăşi un curent în sens 
contrar şi deputatul Grogean în şedinţa din 24 Decembre 
1902, a propus în parlament repunerea în vigoare a con- 
diţiilor vechi de naturalizare preconizate de codul civil! 5), 

Tot în acest an s'a mai depus pe biurou! parlamen- 
tului francez un proiect de lege, care propunea ca între 
bunurile neurmăribile pentru datorii civile, să se consi- 

  

1900. Documents et comptes rendus (Paris 1901), pag. 527—528: „Le congres de la propriete fonciăre apr&s discussions estime que le livre foncier deviendrait un peril national dans un pays de population peu dense, comme Vest la France, que la propriâte mobilisce deviendrait la proie de la speculation et qutelle acheverait de deraciner la po- pulation rurale. Le congres siinspirant des sentimeunts de bien âire 
et de stabilite sociale, de liberte et de progres humanitaire repousse 
institution du Livre foncier“, 

1), Vezi de exemplu Coulou, Le divorce par consentement mu- 
tuel, 1902, Paris, pag, 12, 

2). Ari, 273—295 din prima ediţie a codului din 1804. Vezi şi Perouse, Napoleon 1 et les lois civiles, pag. 113 şi urm. 
3). Vezi Revue trimestrielle de droit civil, 1902, pag. 966 şi urm,
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dere şi fermele mici rurale (casa țărănească cu împrej- 
muirile ei 4), 

Toate aceste simptome ne fac să credem că codul 
civil francez, întrând acuma într'al doilea veac al existen- 
ței sale, are încă multe şanse de trăinicie în viitor. 

Da IONI 

4). Vezi Coquille, La France «i le Code Napolton, pag. 426.
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SUDALA POSITIVISTO-ANTROROLOGIGA PENALA 

Consideraţiuni preliminare asupra erisei actuale a dreptului penal. 
Originea şcoalei positivisto-antropologice penale şi lucrările ştiinţi» 
five anterioare cari au pregătit'o. — Răspîndirea principiilor positi- 
viste penale în Europa şi principalii representanţi ai şeoalei noi. — 
Dreptul penal şi antropologia criminală. 

Legiuirile penale actuale trec printr'o adevărată criză. 
Principiile lor fundamentale, cari pănă eri erau so- 

cotite drept adevăruri nestrămutate, drept concepţiile cele 
mai înalte şi mai umanitare ale spiritului modern, sunt cri- 
ticâte cu aprindere şi amenințate a fi definitiv înlăturate. 
Filozofia pozitivistă şi teoriile evoluționiste darviniene au 
zguduit adinc bazele moralei spiritualiste, dînd ultima lo- 
vitură de moarte legislaţiunilor penale în vigoare, înteme- 
ate pe acelaşi fundament comun. Acelaş spirit ştiinţific 
care a făcut din istoria universală o ramură a ştiinţelor 
naturale, dia morală şi estetică un apendice al fiziologiei 
şi higienei, din roman un curs de psihologie, tinde actual- 
minte a reconstitui teoriile vechi juridice asupra crimina- 
lităţei şi penalităţei, reducînd dreptul penai la rangul de 
ştiinţă aplicată şi subordonată zoologiei şi psihiatriei. 

Criza de care astăzi sufere ştiinia penală este dato- 
rită în mare. parte. progreselor realizate de filosofia pozi-.
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tivistă, care cu drept cuvint se poate zice, că a inaugurat 
o adevărată epocă de transformare intelectuală, morală şi 
socială. Polemica ştiinţifică inverşunată ce agită și divi- 
zează spiritele penaliştilor contimporani, antagonismul bizar 
ce domneşte în doctrina şi jurisprudența dreptului penal, 
refermele radicale şi hazardate ce se propun, denotă că a- 
ceastă ştiinţă trece printr'un proces de complectă desagre- 
gare, şi că chestiunea în sine, avînd o importanță socială de 
căpitenie, merită cea mai serioasă şi mai profundă atenţiune. 

Ir adevăr cine a crezut că va veni vremea să se 
susţină că în materie penală, nesiguranța şi îndoiala jude- 
cătorului nu trebuesc interpretate în favoarea inculpatului 
(in dubio pro reo); că deliquentul, de și nu poate fi de- 
clarat răspunzător de faptele sale, totuşi nu merită com- 
pătimire şi indulgență ; că crima este un produs necesar 
al organismului ; că poate exista criminalitate fără crimă, 
precum şi aceasta fără criminalitate etc, 

«Afară din justiţia penală mila şi îndurarea!, zice un 
fruntaş campion al şcoalei pozitivisto-antropologice penale, 
Judecătorul trebue să fie fără cruţare ; trebue să taie, să 
cauteriseze cangrena socială, întocmai ca şi chirurgul, 
pentru că ar fi el însuşi un criminal, dacă ar îngădui în 
societate drojdiile şi lepădăturile ei. Sentimentele de milă 
şi îndurare pentru omul slab şi decăzut erau bune cuo 
sută de ani in urmă, pe vremea lui Beccaria, cînd trebuea 
s-o rupem cu barbarismui neraţional al veacului de mijloc. 
Astăzi însă mijloacele de proteguire socială trebuesc apli- 
cate fără umbră macar de seatimentalism, Higiena socială 
trebue observată fără dramatizm şi fără a se ținea samă 
de vre-o consideraţie estetică» 1), 

Insăşi problemele dreptului penal urmează a fi mo- 
dificate în totul. Şcoala veche penală considera delictul ca 

  

1) Vezi studiul lui Ferdinando Puglia, publicat în revista „La Scuola Positiva,“ 1896, No. din Dechembrie p. 18.
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un resultat al voinţei libere. Astăzi însă liberul arbitru nu 

se mai admite ; el e o rătăcire, o erezie, provenită din 

pricină că noi nu ne dăm bine samă de motivele cari im- 

pulsionează voinţa noastră. Neexistind liberul arbitru, evi- 

dent că nu mai poate avea rațiune nici responsabilitatea 

şi culpa morală, după care instanţele noastre judecătoreşti 

determină şi apreciază pedeapsa ce aplică inculpatului, 

Sistemul şcoalei penale clasice, de a nu pedepsi indivizii 

demenți, trebue părăsit, pentru că aceştia sunt tot atit de 

periculoși ca şi criminalii normali psihiceşte. Alcătuirea 

tribunalelor, instrucţia şi procedura penală de asemenea 

trebuesc transformate. Azi nu mai sunt buni de judecă- 
tori persoane luate din întâmplare, cazuişti deprinşi a con- 

sidera infracţiunea numai din punctul de vedere formal, ca 
o violare a legei, ca o vătămare adusă bunurilor sociale, 

iar nu ca un fenomen al vieţei psihico-organice. De ri- 

goare se cere ca magistratul să fie antropolog, psiholog şi 

psihiatru profund, pentru ca studiind, statica şi di: 
namica subiectului, conformaţia lui organică, să-l poată 
clasa cu preciziune în cutare sau cutare categorie de de- 
liquenţi, pentru a şti apoi la ce regim de corecţiune tre= 
bue să-l supue. 

Imblânzind sistemul nostru de pedepse, ne-am slăbit, 
ne-am anihilat pe noi înşine. Arma de căpitenie în lupta 
contra criminalităţei trebue să fie ex/irparea şi eliminarea 
eiementelor antisociale, şi dacă, din pricina stărei nervoase 
a societăţei noastre, ştreangul şi săcurea calăului nu func- 
ționează încă cum ar trebui, se impune însă adoptarea 
altor echivalente, de şi poate mai costisitoare, dar tot atât 
de eficace. | | 

Iată ideile care străbat încetul cu încetul rutina sta- 

bilită de aproape un secol în domeniul dreptului penal. 
Şi mai curios e faptul, că focarul acestor idei este Italia,
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țară de care, acum 80 de ani .în urmă, diplomatul Meter- 
nich vorbea ca despre un simplu termen geografic. 

Reforma codului penal, inaugurată la finele veacului 
trecut prin celebra operă a lui Beccaria «Der deb/j e della 
Pena» (1764), a purces de asemenea din Italia. Tot italie- 
nilor le aparţine meritul de a fi inițiatorii nouei mişcări 
Ştiinţifice anti-becariene, pornite de şcoala nouă penală 
(positivisto-artropologică),— şcoală ce-i dreptui cu principii 
mult mai radicale, dar în schimb mai conforme caracteru- 
lui positiv al ştiinţei moderne şi spiritului rigid al veacului 
în care trăim. 

“De altmintrelea se explică uşor, pentru ce în Italia 
mai curind de cât ori-unde sa simţit necesitatea unei re- 
forme radicale a legiuirei penale în vigoare, dacă ținem 
samă de faptul că această țară, cu toate instituţiunile ei 
moderne, constituționale şi democratice, în straturile de 
Jos ale populaţiei sale mişună încă moravuri medievale, 
apucături şi instincte criminale, din care cauză aci crimi- 
nalitatea a luat proporţii în adevăr amenințătoare 1). In 
Italia şi azi încă mai e cu putință înjghebarea cu înlesnire 
a bandelor de hoţi, în genul maffei siciliene şi camorrei 
neapolitane. 

De mirat e cu toate aceste pentru ce teoriile şcoalei 
italiene au căpătat adepţi, au prins rădăcini în afară de 
Italia. Socotim că ele s-au răspândit in Europa tocmai 
pentru că in ea domneşte veacul de fer, triumfă princi- 
piul forţei, şi mai ales pentru că reformele, propuse de 
această şcoală, satisfac pe deplin necesităţile de ordine Şi 
disciplină ale societăţei moderne. 

Răcirea şi înăsprirea moravurilor şi raporturilor in: 
dividuale din epoca noastră, pe care cu toţii o constatăm, 
la rindul ei nu e altă ceva de cît un reflex al schimbărei 

1) Vezi Garofalo, Criminologia, pag. 238.
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orientărei morale, semnalată de o bucată de vreme în- 
coace. Filosofia veacului trecut, fie ea teistă sau ateistă, 
era totuşi pătrunsă de un adânc spirit umanitar, de sen- 
timentul iubirei aproapelui, de compătimirea pentru cel 
căzut şi obijduit. Lumea părea în ochii acelor filosofi ca 
un întreg armonic, egal şi solidar din toate punctele de 
vedere, o 

Acestei concepţii, se contrapune azi natura fizică, cu 
legile ei fatale şi neîndurate, lumea organică ca o com: 
plexitate de forţe în luptă, triumful celui mai tare asupra 
celui mai slab, sau așa zisa selecţiune naturală, ca singu- 
rul mijloc necesar şi inevitabil al progresului. «Răspân- 
direa darvinismului în epoca contimporană, zice filosoful 
penal Tarde, a adus cu sine o adevărată reînviere a ve- 

„chiului păgânism. Teoria selecţiunei naturale, cuprinzând 
în sine o justificare ştiinţifică a faimosului principiu «la 
force prime le droit», a trebuit să contribue mult la des- 
voltarea înfricoşată a militarismului din zilele noastre, şi 
a pus o stavilă puternică curentului protivnic pedepsei cu 
moarte, care în timpul din urmă luase proporţii respec- 
tabile» !). 

* % * 

Intemeerea şcoalei positivisto-antropologice penale cu 
drept cuvint se atribue lui Cesar Lombroso, născut în 1863, 
fost director al institutului de alienați dia Pezaro, şi apoi 
profesor de psihiatrie şi medicină legală la Universitatea 
din Turin, Lombroso, precum vedem, nu-i nici Juriscon- 
sult, nici sociolog; înde'etnicirea lui principală este psihi- 
tria şi ştiinţele naturale, în domeniul cărora şa mărginit 
întreaga lui activitate. | 

Spiritul s&u de naturalist din capul locului a fost 

  

1) G. Tarde, Etudes penales et sociales, Paris-Lyon, 1892.
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preocupat de o idee fundamentală în urmărirea Şi demon: 
strarea căreia a consacrat o muncă pasionată de aproape 
jumătate de veac, o imaginaţie bogată şi un talent de in- 
vestigare şi generalizare extra-ordinar, Ideea aceasta este 
că in neamul omenesc există o deosebită specie de indi- 
vizi, caracterizată prin anumite particularităţi tipice, for- 
mind specia omului criminal. 

Pentru desvoltarea şi documentarea acestei teze, a 
dat. la lumină, începând incă din 1871, celebra sa operă: 
«Li Como delinguente în ragporto all'antropologia, giuris- 
Prudenza ed alle discipline carcerarie>, care, după multe şi 
însemnate modificări, a ajuns actualminte la a cincea edi- 
țiune. Această operă monumentală, care a provocat atita 
sgomot în lumea savantă din Europa şi America, este cu 
drept cuvînt socoti'ă ca piatră fundamentală pe care s'a 
clădit întregul edificiu al şcoalei positivisto-antropologice 
italiene. In ea, savantul autor se încearcă să aplice desco- 
peririle şi metoadele ştiinţelor exacte în domeniul drep- 
tului penal cu o erudiție şi putere de argumentare cum 
arare-ori s'a văzut. Calea deschisă de dinsul a fost urmată 
apoi de o întreagă pleiadă de aniropologi, jurişti şi me- 
dici, cari în lucrările lor îmbrăţişază în totul sau in parte 
vederile şi teoriile lombrosiene. 

In Italia şcoala nouă e destul de răspindită şi şa că- 
pătat adepţi în primul loc printre medici şi naturalişti, din 
care cităm pe : Morsells, Marro, Ti amburini, Virgilio, To- 
massia, Bianchi, Filipgi, Bonomu, Mosso, Sepi, Pomiti 
şi Amadei. Dintre profesorii universitari cari împărtăşesc 
şi profesează teoriile positiviste penale, cunoaştem cinci: 
Enrico Ferri, în Pisa, Bereniui, în Parma, Schiatarella, în 
Palermo, Raza şi Ferdinando Puglia, în Pavia, Pe lingă 
aceştia, mai sunt incă trei profesori privaţi de sociologie 
criminală : Riccardi, în Modena, Zuccarelli, în Neapole 
Şi Sergi, în Roma. Apoi mai sunt magistrați Şi avocaţi ca:
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baronul Rafaelo Garofalo, Porto, Barzilai, Lestinghi, Fio- 

retti, Wenesian şi Selti. 

Printre corifeii şcoalei italiene al doilea loc de onoare, 
după Lombroso, îl ocupă profesorul E. Ferri, autorul ce- 

lebrului tratat «Soczologia criminale» şi fostul procuror al 

tribunalului din Neapole, FRafae/o Garojalo, a cărui operă 

de căpitenie este «Criminologia» 1). In scrierile lor aceşti 

savanţi caută mai ales a desbraca teoriile lombrosiene de 

caracterul lor pur naturalist și a le da o formă mai ju- 

ridică, mai practică, complectându-le şi îmbogăţindu-le cu 

date noui şi cercetări împrumutate din domeniul sociolo- 
giei şi jurisprudenţei. Tot odată ei angajază polemica în- 

verşunată cu savanții şcoalei clasice asupra chestiunei ii- 

berului arbitru, responzabilităţei morale etc. 2). 

In afară de Italia, şcoala positivisto-antropologică pe- 
nală, după mărturisirile insuşi ale lui Lombroso, este pu- 

țin răspândită şi numără abea ciţi-va discipoli. 

Aşa în Franţa sunt Zefon, Bournet şi A. Gauthie. 

Lombroso consideră şi pe D-rul Zaurent ca adept al ide- 

ilor sale; dar acesta aparţine mai degrabă şcoalei socio- 

logice penale. În Anglia este Zlaveiok Ellis (The crimina!? 

1895). In Spania— Za//aariz, redactorul principal al Jur- 

nalului «/eevista de antropologia criminal» şi autorul mo- 
nografiiei «Raporturile criminalităţei cu etnografia», publi- 
cată în cActes du congres de Paris»; Salillas, autorul o- 
perei Vidal penal în Lspana. 

In Portugalia sunt De Maffos, Castelo Branco (Estu- 
dios penitenciarios) şi Lacas. 

1). Afară de Scciclogia criminale, Ferri mai are încă următoa= 
rele Scrieri însămnate: La Scuola positiva di dirilto criminale, 
Sienă 1883; Nouvi orizzonti di divilto e della procedura penale, 
Bologna 1884; La Scuola criminale positiva, Napoli 1885; L'oniei- 
dio-suicidio. Responsabilita giuvidica, Torino 1892, 

2. Vezi E. Ferri, Negazione del libero arbitrio, Torino 1990; 
cum şi Polemica in difesa della scnola criminale positiva, 1886, p. 1147.
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In Rusia, Lombroso consideră ca representanţi «in 
partibus infidelium» ai teoriilor sale pe psihiatrul 7rosz&y, 
pe Bajanou, Drill, Dr. Ci şi Mutlov. | 

La noi în România singurul care până, în prezent s'a 
manifestat în publicitate ca discipol şi apărător convins al 
Şcoalei positivisto-antropologice, este stimatul Şi învățatul 
meu fost profesor de drept penal, D-nul 7. Zanoviceanu. 
In articolele sale întitulate «Şcoala positivistă penală», pu- 
blicate în revista «Arhiva» din Iaşi, el caută a pune în e- 
videnţă avantajele și importanţa ştiinţifică a teoriilor şcoalei 
italiene faţă de doctrina veche Juridică a şcoalei clasice, şi 
în acelaş timp se incearcă a le apăra de atacurile aduse 
din partea școalei penale franceze!). Pe terenul principiilor 
de drept penal, d-sa însă a găsit un competent adversar 
în MM. Sutu, fost consilier al Curţei de apel din Iaşi ?). 

De altmintrelea la ultimul congres internaţional de 
antropologie criminală din Geneva (1896), ţara noastră, 
reprezentată oficial prin persoana D.lui Dr. Minovici, sa 
pronunţat nu tocmai în favoarea teoriilor Şcoalei penale 
italiene. Medicul nostru legist din Bucureşti a declarat în 
plin congres că, întreprinzând o serie de cercetări şi ob- 
servaţiuni sistematice asupra criminalilor din România, de- 
ținuți în diferite penitenciare, n'a constatat existenţa tipu- 
lui criminal lombrosian 3); şi vom vedea mai departe că 
chestiunea tipului criminal este cheia de boltă pe care se 
razămă întregul sistem al şcoalei Italiene. 

In America de sud adepţi ai şcoalei positiviste sunt ; 
Pinero, Viciro, Ramos Mejia Şi Luigi Drago. Aceşti pe- 
nalişti insă nu împărtăşesc în totul unele dia părerile ha- 

1) Vezi revista Arhiva, din Iaşi, anul V, No. 9 şi 12, Ă 2) A se vedea interesanta polemică urmată între dinşii, pu- blieată tot în jurnalul Arkiva. 
3) Vezi Actes du congies intern. de Genâve 1896, p. 215 şi urinare.
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zardate ale lui Lombroso asupra atavismului, tatuajului şi ca- 
racterelor psihice ale deliquenţilor, din care pricină sunt 
consideraţi ca făcind parte din categoria aşa numiţilor «an- 
tropologistes răâisonnables»!). 

Primul organ periodic de publicitate în care membrii 
şcoalei positivisto-antropologice şau dat la lumină o mare 
parte din lucrările lor este, 47hivzo di Psiohiatria, scienze 
Benali ed antropologia criminale, per servir allo studio del 
Uomo alienato e delinquente, care apare în Turin, sub re- 
dăâcţia şi conducerea directă a lui C. Lombroso. 

Mai în urmă au apărut în Italia şi alte reviste de 
acest gen, ca: Anomalo şi La Scuola positiva nella giu- 
risprudenza civile e penale e nella vita sociale. Această 
din urmă revistă este redactată de £. Ferr;, R. Garofalo 
şi Zerdinando Puglia, urmărind ca scop principal aplicarea 
principiilor pozitiviste ale şcoalei noue, în toate ramurile 
ştiinţelor juridice şi sociale. In special tinde a statornici 
o legătură mai intimă între legislaţia şi jurisprudenţa ci- 
vilă şi cerinţele vieţei actuale, de unde se constată că a- 
ceastă școală caută a-şi Jărgi din ce în ce mai mult pro- 
gramul ei de activitate. - 

Tot în Italia apare de cîţi-va ani Rivisfa di discipline 
carcerarie in relazione con Vantropologia, col diritto penale, 
con la statistia, de o mare importanţă, reprezentind un 
curent de idei opus şcoalei positivisto-antropologice, curent 

caracterisat cu denumirea de pafuralism critic (aaturalismo 

critico). In fruntea acestui curent nou, stau penaliştii £m- 
manuele Carnevalz, Bernardino Alimena, Vaccaro şi Cola- 
Janni, ale căror scrieri de mare valoare sunt cu drept 

cuvînt considerate de Tarde ca «manifestele şcoalei natu- 
raksmului critic». "Teza de predilecție de care se ocupă 

1) Vezi opera profesorului Wiilferl. Antropologo- Pozitie. Schola, 
1393, vul. II, pug. 550 pe care am avu!'o în vedere la alcătuirea aces- 
tui studiu, făcind după ea şi unele citațiuni. 

16
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aceşti savanţi este: acfirmnea psihologică a pedepsei asupra maselor, de aceea și tendinţa lor principală este de a reda pedepsei caracterul ei specific şi funcțiunea tradițională de intimidare (temibilită) ŞI exemplaritate, prin care după ideea lor pedeapsa se deosebeşte de măsurile preventive luate contra alienaţilor. In decursul lucrărei noastre vom avea ocaziune a vorbi mai pe larg de această însemnată mișcare antilombrosiană în literatura nouă penală. 
In Franţa, independent de publicaţiunile arătate, apar două reviste -periodice de antropologie criminală: 1) <Ay- chives d Antropologie criminelle» în Lyon, întemeată de Lacassagne şi Tarde ; 2) «Bulletin de P Umon Înternalionale de Droit Penal», întemeiată în 1889 de Prius şi Vau-Flamel, In Germania apare incă dinanul 1881 revista «Zeitschrift fir die gesamimte Strafrechisivissensc hajb, sub coducerea ilustrului penalist Fy. son Liszţ, 
Aceste din urmă publieaţiuni nu împărtăşec vederile şi teoriile pozitiviste ale Şcoalei italiene; ele urmăresc o direcţiune mai mult sociologică, intermediară între Şcoala positivisto-antropologică Şi școala juridică clasică, din care cauză foarte adese ori găsim în coloanele lor polemici şi critici la adresa şcoalei italiene. 

: Şcoala positivisto-antropologică a devenit mai cunos- cută şi a căpătat un renume mai răspîndit de pe la anul 1885, cind au avut loc la Roma, în acelaş timp, două mari congrese : unul penitenciaric, altul antropologic, la cari S'au desbătut şi rezolvit chestiuni importante de drept penal. Pe lingă aceste congrese, au mai fost convocate pănă în prezent incă alte cinci congrese internaţionale de antropologie criminală : Paris în 1889, Bruxelles în 1892. Geneva în 1896, Paris 1899, Amsterdam I9oI. 
De şi şcoala nouă italiană, cum am văzut mai sus, pentru întâia dată îşi face apariţia şi se manifestă cu pre- tenţiuni de originalitate şi independenţă Ştiinţifică prin
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scrierile lui C. Lombroso,. totuși adevărata obiîrşie a prin- 
cipiilor profesate de ea, este fără îndoială cu mult mai ve- 
che şi trebue căutată în avintul ce Pau luat fiziologia şi 
antropologia după anii 1835, în urma descoperirilor şi cer- 
cetărilor marilor fiziologi: Mirchow-—în Germania, Broca— 
în Franţa, Davis—în Anglia, şi în urma progreselor enor- 
me realizate în domeniul biologiei, datorite lucrărilor lui 
Lamarck, Walace, Lyeil şi Darvin)). | 

Insăşi Lombroso, în studiul său intitulat Pro Schola 
mea, publicat în Arhivio di Psichiatria, pune în legătură 
teoriile sale cn cercetările antropologice şi antropometrice 
ale savanților arătaţi 2). 

Studii antropologice de aceaşi natură au fost între- 
prinse apoi în Italia, şi Lombroso enumeră printre prede- 
cesorii săi pe antropologii Maggrorami, Nicolucci, Mante- 
Qaaza, Morselli Ricca;di, cari s'au distins prin cercetări 
paleontologice şi prin studii însămnate făcute “asupra sche- 
letelor locuitorilor primitivi ai Italiei, asupra craniilor ro- 
mane şi feniciene, asupra anomalielor craniene şi formelor 
brachicefalice şi dolihocefalice, 

In afară de antropologii arătaţi, un alt savant, ale 
cărui scrieri au avut înrîuriri considerabile asupra formărei 
şcoalei penale italiene, este încă filologu! Marzolo. Opera 
acestuia de o puternică originalitate intitulată: Monzmenti 
siorici rivelati col'analisa della arola, în care el, prin stu: 
diile sale asupra originei şi formaţiunei graiului omenesc 
primitiv, se încearcă a împăca teoriile psichologice ŞI so- 
matologice referitoare la această chestiune, de şi a rămas 
neterminată prin moartea autorului, totuşi şi pănă azi încă 
e considerată ca una din cele mai valoroase lucrări de 

1). Mario del Mauro, Sul moderno materialismo in diritto pe- 
nule, 1883, p. 105. ” 

2). Arhivio di Psichiatria, vol. V, 183:; acelaş studiu e pu- blicat și în revista germană a lui Liszt; Zeitschrift fiir die gesammte 
Strafrsw vol. IL, 1884, No. 5,
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filologie şi antropologie preistorică. Lombroso cu drept 
cuvint poate fi considerat ca unul din cei mai devotați dis- 
cipoli ai lui Marzolo, mai ules că însuşi el numeşte pe 
acesta «Marzolo mio». Mai cu samă în capitolul IL din 
cartea sa /'4omo delinguente, în care autorul vorbeşte 
despre criminalitatea la sălbatici, cum şi în paragraful 
«Delitti di libidine puddore» se observă influența puternică 
a lui Marzolo. In acest paragraf, Lombroso analisează şi 
explică din punctul de vedere filologice şi etimologic dife- 
ritele termine şi denumiri ale infracţiunilor, şi mai toate 
aceste explicațiuni sunt împrumutate de la Marzolo ). 

* % > 

Pe baza exploraţiunilor şi descoperirilor ştiinţifice a. 
arătate, ilustrul psihiatru din Turin se decide a aplica în 
studiile şi experienţele sale aceleaşi procedeuri şi metoade 
pozitive care dăduse deja rezultate strălucite în fiziologie 
şi antropologie. El întreprinde o serie de observaţiuni şi 
cercetări clinice mai întîiu asupra alienaţilor şi psihopa- 
ților, iar mai în urmă şi asupra deţinuţilor din închisori 
supunind pe fie-care individ la un examen aprofundat şi 
sistematic, în ce priveşte conformaţiunea craniană ŞI cir- 
cumvoluțiunile creerului, anomaliile organice şi caracterele 
psihice individuale, gradul de senzibilitate (alhomeiria) şi 
forţa. musculară (dinamometria), compoziţiunea urinei etc. 
In special pacienţii ospiciilor de alienaţi şi deținuții peni- 
tenciarelor din Turin şi din alte oraşe nordice ale Italiei, 
au servit drept teatru al experiențelor şi observaţiilor sala, 

  

1). Vezi L'Uomo delinquente, p. 33. Câte odată explicațiunile lui Lombroso sunt chiar ridicole, eum e de pildă urmatoarea expli- caţiune ce o dă el cuvintalui pudoure: „Cuvintul pudoare, derivă după Marzolo al meu, de Ja vorba putoare, prin care probabil la in- ceput se ascundea şi masca efectul neplăcut al secrețiunei vaginale“ (per nuseondere- e mascherare gli effeti ingvati delle secrezioni vagi- nali). Mai frumos specimen de filologie nici că se poate! (Wiilffert, oper. cit. p. 3. 
.
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pe care bine-înţeles le-au făcut, nu în mod fragmentar şi 
întimplător, ei după un plan bine determinat şi chibzuit, 

Toate aceste cercetări l-au întărit şi mai mult în con- 
vingerea nestrămutată ce o avea el şi mai înainte, că 
crima e un fenomen de natură congenitală şi că crimina- 
lul formează un tip aparte, cu caractere anatomice, psihice 
şi morale absolut distincte, atit de ale omului normal, cit 
şi de ale alienatului. La început el credea, că aceste ca- 
ractere specifice ating numai conformaţia fizică externă a 
criminalului, şi de aceea se şi apucase să alcătuească un 
fel de atlas anatomic al tipului criminal, Mai pe urmă 
însă s'a convins că caracterele de care e vorba, sunt mult 
mai complexe şi numeroase, şi se întind asupra tuturor 
organelor şi funciunilor, atit fiziologice, cît şi psihice -ale 
firei criminalului. Aceasta a şi făcut pe capul şcoalei po- 
zitiviste penale, să supue pe criminali la nişte observaţii şi. 
cercetări foarte vaste, scrupuloase şi aprofundate, obţinînd 
în această privinţă oare-cari rezultate ştiinţifice în adevăr 
uimitoare. Cu chipul acesta s'a pus bazele ştiinţifice ale 
antropologiei criminale, care, după propria sa expresiune, 
complectează programa studiilor antropologice, formulată 
acum 50 de ani în urmă de Broca şi Waitz, şi a cărei 
problemă de căpitenie constă tocmai în descoperirea şi 
stabilirea definitivă a caracterelor tipului criminal, 

De altmintrelea ideea în sine nu e nouă şi nu Lom- 
broso este cel dintăiu care a întreprins asemenea studii 
asupra criminalilor. Incă de pe la 1820 frenologii Ga// şi 
Schpurtsheim au făcut primele încercări de antropologie 
criminală. Ast-feliu Gall susţine că funcțiunile şi actele 
psihice sunt localizate în creerul omului, Şi se petrec nu 
indiferent, în ori-ce punct al masei encefalice,; şi în anu- 
mite părţi ale creerului, având fie-care organele sale co- 
respunzătoare !). In consecință, atât aptitudinile cât şi vi- 

  

1). Gall, Sur les fonctions du cerveaa et sur celles de chacune
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ciile individului sunt înăscute în el şi se desvoltă: paralel 
cu desvoltarea unei părţi anumite din creer, care prin 
creşterea sa, făcând să ieasă mai bine în relief regiunea 
craniană corespunzătoare, ar permite ast-feliu să se cu- 
noască cutare sau cutare aptitudine intelectuală, cutare sau 
cutare viciu, propriu firei individului, numai după protube- 
ranțele sau depresiunele ce le observăm în conformaţiunea 
craniului (cranioscopia). Atrofia sau hipertrofia unei părţi 
oare-care din creer, poate da naştere la diferite infirmităţi 
şi defecte personale. Aşa de pildă, după Gal], insuficiența 
sau atrofia organului iubirei materne la femee, o poate 
împinge pe aceasta la pruncucidere; hipertrofia instinctului 
apărărei de sine, deşteaptă în individ aplecarea de a o- 
mori şi a vărsa sânge; hipertrofia instinctului de proprie- 
tate provoacă patima furatului, etc.!), , 

Insăşi Gall a căutat să aplice teoriile sale frenologice 
în domeniul dreptului penal. Părerea lui este că judecă- 
torii trebue să aibă în vedere în primul loc, personalitatea 
psihică a criminalului, iar nu numai faptul material să- 
Vârşit, El recunoştea că sunt indivizi rău dotați de la na- 
tură, stăpâniţi de vicii incorigibile, care nu cunosc ce sunt 
remuşcările conştiinţei. După dânsul, aceştia ar trebui pe- 
depsiţi prin tortură, pentru că moartea simplă nu-i inti- 
midează. 

Ca şi şcoala positivisto-antropologică, el socotea, că 
analizând anatomiceşte structura creerului unui deliqvent, 
examinând şi iăsurând conformaţia craniului său, se poate 
descoperi punctul iniţial de unde purced aplecările lui cri. 
minale, se poate determina chiar cam ce fel. de crime a săvârşit el în viață, şi în ce categorie de criminali trebu- 
AI 
de ses parties, 1822, vol. VI, Teoriele lui Schpurtzheim le găsim expuse în Bruyeres, La Phrenologie, le geste et la phuysionomie de- monsiree par 120 portrails, 4SAT, 

1). Gall, opera citată, vol. I, p. 189-200,
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eşte clasat ). Creatorul frenologiei şi al cranioscopiei a- 
junsese la concluzii aşa de hazardate şi de bizare, în cât 
teoria localizărei funcţiilor şi actelor psihice, căzu sub pro- 
pria ei excentricitate, mai ales în urma puternicilor critice 
ce i s'a adus de cătră F/oureas şi Wundr?). 

Cu toate aceste, ideile şi conelusiunile lui Gall asu- 
pra localizărei instinctelor şi aptitudinilor personale în a- 
numite organe cerebrale, asupra originei congenitale a vi- 
ciilor şi a criminalităţei, asupra cunoaşterei caracterului şi 
însuşirilor individuale după structura creerului şi confor- 
maţiunea craniului, cu mici modificări, sunt aproape în 
totul admise de şcoala positivisto-antropologică italiană 3), 
Eminentul scriitor L. Proal susține cu multă dreptate că, 
între doctrina şcoalei nouă italiene şi vechile teorii freno- 
logice şi cranioscopice, există o mare analogie 4). Sistemul 
frenologic a lui Gall, observă cu drept cuvînt Wundt, se 
întemeiază mai ales pe teoria conformaţiunei anatomice a 
creerului, susținută şi răspândită de filosofia materialistă a 
veacului al XVIII-lea, întocmai după cum şi şcoala pozi- 
tivisto-antropologică, cu toate tendințele ei realiste, e pă- 
transă în mare parte de acelaş spirit metafizic materia- 
list 5), ceea ce în special se poate observa din opera lui 
E. Ferri «Aegazione del libero arbilrio», în care auto- 
rul îşi sprijină ideile sale asupra voinței omeneşti pe citate 
extrase din scrierile lui Holbach «Systeme de la nature» 
şi a lui La Mettrie «/"Homme machine». 

Frenologia şi cranioscopia de şi eronate în principiile 
lor fundamentale, au provocat însă o puternică mişcare 
Ştiinţifică ce s'a continuat in decursul câtor-va decenii în 

  

+ 

1). Gall, opera citată, rol. II, p. 93; vol. IIT, p. 446 şi 447; vol. IV, p. 64. 
2). Wundt, Lesprit et le cerveau, 1892, 
3). Calucei, IE giure penale e la freniatria, p. 218. 
4). D.. Proal, Le Crime et la Peine, p. 13, 
3). Wundt, PPesprit ek le cerveau, 1899,
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Franţa, Germania şi Anglia, dând naştere unei bogate 
serii de lucrări asupra anatomiei craniului şi creerului, cari 
de asemenea au exercitat o enormă îariurire asupra teo- 
rielor şcoalei positivisto-antropologice italiene. 

In Franţa Sau distins prin studiile lor referitoare la 
deţinuţii din închisori Appert 1), Lamverne 5, Feorrus 3), Le- 
Pelletier de la Sarihe %), Moreau Christophe 5). 

In Germania semnalăm pe fiziologul Casper 5) şi pe 
medicul Car G. Carus ') (1789— 1869), cari, între altele, 
susţin că criminalii se disting de obiceiu prin conformaţia 
particulară a capului: fruntea îngustă şi inclinată înapoi, 
insuficienţa desvoltărei occipitalului etc. Aceşti indivizi după 
Carus, n'au voinţă nici Judecată, sunt stăpâniţi de pofte 
bestiale şi aplecaţi a duce o viaţă vegetariană. 

In Anglia s'au îndeletnicit cu asemenea studii, antro- 
pologii Clafham şi Clarke cari au făcut vaste cercetări 
comparate asupra criminalilor şi alienaţilor, găsind că cei 
dintâiu au capacitatea craniană mai mică de cât a oame- 
nilor normali 5). //i/son afirmă că examinând şi măsurând 
craniile a 464 deliquenţi, a constatat că la dânşii partea 
craniană occipitală este mai mică %. Winslow 19, Thonmip- 
son"), şi Maudsley 13), pe baza observaţiilor susţin, că cri- 
minalii adese-ori au statura ŞI greutatea corpului mai mică, 

  

1). Appert, Bagnes, prisons et criminels, & volume, Paris, 1836, 2). Lauvergne, Les forcats consideres sous le rappori Dhausio- logigue, moral et intellectuel, observis au bagne de Toulon, 1541. 3), Ferrus, Des prisonniers, de Vemprisonnement ei des pri sous, 1850, (citați după Wiulfert). 
4). Lepelletier de la Sarthe. Systeme penitentiaire, 1856, 5). M. Christophe, Le monde des coguins, 1863, 6). Casper. Movder= Physionomien, 1854. 
7). C. G. Carus, Grundaiige einer neuen und 1tisseuschu filich, begriindeten Kranioscopie, Sinttgart, 1841. 
83). Clapham and Clarke, Phe cranial outline ofihe insane and the criminals, 1846, 
9). Wilsov, Zhe moral îmbeciety of habitual criminals, 1368, 10). Winslow, Lectures ou însanily, 1854. 

11). Thompson, Psychology of criminals, 1870. 12). Maudsley, Mental responsability, 1812,
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sunt predispuşi la idiotizm, epilepsie şi în genere la boli 
psihice. 

Dar adevărații predecesori ai şcoalei positivisto-antro- 
pologice penale şi cei dintâiu întemeetori ai psihologiei 
criminale, de care Lombroso face atâta caz în scrierile 
sale, pot fi cu drept cuvâut consideraţi savanții doctori 
Despine şi Morel. 

După Dr. Despine!), criminalitatea e rezultatul unzi 
ano:nalii psihice, unei imbecilităţi morale. Această anomalie 
şi imbecilitate provine din cauza lipsei congenitale a sim- 
țului moral. «Criminalul este o fiinţă lipsită cu totul de 
sentiment moral, din care cauză el se află într'o stare 
continuă de surexcitare şi pasiune, ceea ce-i perverteşte 
inima şi îi intunecă raţiunea». El e un nebun moral. Nebu- 
nia de şi e o stare comună atit alienaţilor cât şi crimina- 
lilor, totuşi nu trebuesc confundați unii cu alţii. La alienaţi 
nebunia e o stare patologică, rezultatul unei rnaladii men- 
tale, unei infirmităţi cerebrale ; la criminali, din contra, ne- 
bunia (folie) nu e o boală, ci e o stare morală provenită 
din cauza unei conformaţiuni speciale a creerului, este o 
anomalie psihică, compatibilă cu sănătatea organismului, 
Cu toate aceste între nebunia morală - şi cea patologică 
este oare-care legătură, şi aceasta ne explică pentru ce 
mulţi psihopaţi devin criminali 2). 

Deci, după Dr. Despine, crima denotă în sine o a- 
nomalie psihică. De şi criminalii sunt cele mai de multe 
ori înzestrați cu inteligenţă. destul de pătrunzătoare, totuşi 
din pricină că le lipseşte cu desăvârşire simţul moral, fa- 
cultatea de a distinge binele de rău, ei, întocmai ca şi a- 
lienaţii, nu pot fi responzabili de faptele lor. El distinge 
următoarele trei categorii de criminali: 1) nebuni morali; 
2) criminali de pasiune, la cari mai târziu revin remușcă- 

1). Despine, Psychologie naturelle, 1865, 3 volume. 
2). Despine, opera citată, vol. I, p. 258,
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rile conştiinţei ; 3) criminali de ocazie, cari, trâind într'un 
mediu bun, cu timpul se pot corija, 

D-rul Morel!) susține că criminalitatea este rezultatul 
degenerescenţei fizice şi morale, provenite din diferite 
cauze ca : alcoolismul, intoxicaţiunile paludiene, hrana in- 
suficientă, sifilisul etc., cari provoacă predispoziţiuni bol- 
năvicioase ce se transmit din generaţie în generaţie. De- 
generescenţa fizică se manifestă prin diformităţi organice, 
ca de pildă: insuficiența desvoltărei corpului, creşterea 
neregulată a dinţilor, diferite afecţiuni rahitice, conforma. 

“țiunea anormală a craniului (microcefalia) și alte infirmi- 
tăţi, ca impotenţa, sterilitatea, etc. Degenerescența morală 
constă în slăbirea facultăţilor mentale, perversitatea instinc- 
telor, predispoziţiunea la boli nervoase şi anomalii psihice, 
etc. Deci, după această teorie, crima nu e altă ceva de 
cât un fenomen morbid, patologic, iar criminalul e un in- 
firm, un degenerat. 

lată în rezumat aproape intregul substrat de cunoş: 
tinţi şi cercetări ştiinţifice, din care a răsărit arborele fal- 
nic al antropologiei criminale, 

Din cele expuse pănă aci se poate vedea că antro- 
pologia criminală este o ramură a antropologiei generale, 
datorindu-şi originea ei progreselor realisate de ştiinţele 
naturale in epoca noastră, precum şi metoadelor experi- 
mentale, cari au dat rezultate strălucite în toate ramurile 
biologiei. Studiul vieţei psihice a omului în legătură cu 
firea lui organică şi cu condiţiunile mediului în care el 
trăeşte,—studiu bazat pe experienţă şi observaţie,—a tre- 
buit neaparat să provoace interesul de a s& examina şi 
cunoaşte de aproape natura intimă a criminalului, confor- 
maţiunea şi funcțiunile sale fisiologice, aşternând cu chipul 
Doi II 

1). Morel, Zraite des degânsrescences phasigites, intellectuelles et morales, 1859; şi Traită des maladies mentales, 1860,
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acesta calea unei îndeletniciri speciale cu orizonturi noi, 
neexplorate pănă atunci. 

Ideile savanților arătaţi mai sus, au avut o înriurire 
„capitală asupra penaliştilor noi italieni, şi în ele găsim 
toate elementele cari alcătuesc teoriele antropologice pe- 
nale. In special studiile psihologice ale D-rului Despine, 
pot fi cu drept cuvânt considerate ca prototipul acestor 
teorii. Concluziunile sale asupra naturei congenitale a cri- 
mei, asupra înrudirei ei de aproape cu nebunia morală Şi 
epilepsia etc., sunt primite fără rezervă de şcoala nouă 
italiană, 

II 

Caracteristica generală a teoriiler şeoalei positivisto-antropo- logice şi trăsăturile lor distinetive de doctrina penală clasică. — Me- 
ioadele de investigare ule şcoalei positivisto-antropologice şi recons- 
tituirea dreptului penal pe base noi ştiințifice.—Dreptul penal ca a- 
pendice al psihiateiei.— Concepţia materialistă a dreptului.— Noţiunea 
infraețiunei şi a pedepsei după sistemul şcoalei noi. — Pedeapsa cu 
moarte ca mijloc de selecţiune artificială şi de purificare a omenirei, Criliea înfectărei dreptului penal în domeniul ştiinţelor naturale, 

După ce am văzut originea scoalei positivisto-antro- 
pologice penale, e natural să ne întrebăm acum dacă a: 
ceastă şcoală a ajuns în cercetările sale la resultate deo- 
sebite de cele aratate mai sus, şi dacă a emis oare cari 
idei noi, cari să arunce o lumină mai vie asupra fenome- 
nului criminalităţei, 

Scoala positivistă penală pleacă de la principiul em- 
piric, mai mult sau mai puţin documentat, că între con- 
formaţia psihică şi cea fiziologică a omului există un ra-



252 V. ERBICEANU a ii dh II 

port atât de statornic şi intens, incât abso/u/ foate caracte. 
rele şi particularitătile Psihice ale unui individ, se eaprim 
ŞI se resfrâng în afară prin anumite conformațiuni ȘI ano- 
malii organice. Bazată pe acest principiu 1), pe care-l con- 
sideră drept axiomă, şcoala antropologică penală caută! 
tocmai ca, după particularităţile şi anomaliile organice ale 
firei criminalului, să descopere caracterele sale sufleteşti şi 
să determine procesele lăuntrice ale vieței sale psiho-fizice, 
cari ar putea conduce la explicarea fenomenului crimina- 
lităţei. 

Pentru a ajunge la această țintă, şcoala antropologică 
întrebuințază în cercetările şi observaţiile sale aceleaşi 
metoade inductive experimentale, aceleaşi procedeuri şi 
criterii pozitive, pe care le aplică şi ştiinţele exacte, din 
care cauză ea se mai numeşte şi „şcoală Pozitivistă (scuola 
positiva). 

Metoada istorică. şi cea comparată, întrebuințate atât 
de mult de şcoala sociologică penală şi chiar de cea spi- 
ritualistă clasică, sunt părăsite cu desăvârşire de şcoala 
nouă, macar că până la un punct şi aceste metoade ar pu. 
tea fi caracterizate cu denumirea de pozitive, întru cât atât 
una cât şi cealaltă se bazază numai pe fapte reale și certe, 
In adevăr metoada istorică nu e altă ceva de cât expune. 
rea analitică a fazelor prin cari au evoluat ideile Şi insti- 
tuțiunile juridice als unui popor de la obârşie și până la 
ultima lor fază actuală, iar metoada comparată constă in 
studiui comparativ al legislaţiilor penale la diferite popoare 
în raport cu legiuirea naţională a unei țări oare-care. A. 
mândouă aceste metoade joacă un rol predominant mai 
ales în şcoala sociologică şi au adus foloase mari ştiinţei 

    

1). A se vedea critica acestui principiu, făcută de ilustrul sa- vant Wunat în opera sa Wesprit ei le cerveau elc.; vezi asemenea şi Tarde, Travaux râcents su la Psychologie criminelle,— Revue Dhis tosophique, Decemhre 138,
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penale. Studiul istoric descopere geneza ideilor şi institu- 
țiunilor juridice actuale, ne arată legătura lor organică cu 
viața trecută, cum şi necesităţile sociale cari le-au provocat, 
punându-ne ast-feliu în stare să apreciem temeinicia şi vi-- 
talitatea lor, Studiul comparat, urmărind evoluţiunea ideilor 
şi instituţiunilor juridice la alte popoare, lărgeşte orizontul 
vederilor şi cercetărilor noastre şi ne dă posibilitatea de 
a împrumuta de la alte state instituţiunile de drept, cari 
ar corespunde nevoilor noastre sociale.. 

Cu totul de altă natură sunt aspiraţiunile şi preten- 
ţiile școalei positivisto-antropologice şi alte avantagii pre- 
zintă metoadele întrebuințate de ea. 

„_ Inlăturând cu desăvârşire din sfera cercetărilor sale 
ori-ce concepţii apriorice, ori-ce element metafizic, ea se 
menţine strict în marginile experienţei şi observaţiei, având 
ca sarcină fundamentală, după cuvintele lui £. Ferri, «stu- 
dierea genezelor naturale ale delictului in autorul său, în 
mediul în care el trăeşte şi administrând remedii variate 
la cauze diferite» !). Idealul Şcoalei posilivisto-antropologice 
este de a crea o ştiinţă penală cu totul independentă de 
morala spiritualistă, pe care se razâmă dreptul penal al 
Şcoalei clasice. Ea atacă cu vehemenţă. principiile spiritua- 
liste, încercându-se a construi în locul lor un sistem de 
morală experimentală, în armonie cu datele ştiinţei _mo- 
derne, care să fie în stare a ne da un criteriu sigur și 
infailibil de a putea distinge din totalitatea acţiunilor ome- 
neşti pe acele cari trebuesc incriminate Şi pedepsite. Ideea 
liberului arbitru, responzabilitatea morală a deliquentului, 
noţiunea de merit şi demerit, culpa expiatoare etc,, cari 
alcătuesc piatra fundamentală a legislaţiilor penale în vi- 
goare, sunt eliminate definitiv; ca unele ce nu mai co- 
respund ştiinţei pozitive de azi. 

  

1). E. Ferri, Sociologia criminale, Torino, 1892 pag î97.
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Dar, după şcoala nouă, defectul cel mai mare al drep- 
tului penal actual, pătruns, după expresiunea lui Ferri, de 
sentimentalism bolnav pentru deliquent, este că el, menţi- 
nând principiul circumstanțelor atenuante și aplicând ma: 
xima «in dubio pro reo», slăbeşte sistemul de represiune 
penală şi micşurează in mod considerabil garanţiile sigu- 
ranţei sociale. Judecătorii, admițând circumstanţele atenu- 
ante şi achitând pe incuipat, pentru că-l găsesc neresponza- 
bil. moraliceşte ce faptele ce i se impută, sau pentru că 
actul săvârşit nu întruneşte vre-unul din elementele legaie 
ale delictului,— manifestă un respect exagerat pentru drep- 
turile individului, călcând în picioare interesele mai supe- 
rioare ale societăţei. Din această cauză ar proveni acea 
creştere enormă a criminalităţei din ziua de azi, cum şi 
neputinţa în care se află ştiinţa penală clasică de ao 
stavila. 

Scoala antropologică italiană, respingând în totul prin- 
cipiile scoalei penale clasice, ne presintă în locul lor o şti: 
iaţă reconstituită pe baze noi, cu caracter eminamente po- 
zitiv, şi care pare a fi cu atât mai atrăgătoare, cu cât se 
razemă pe ultimile date şi descoperiri ale antropologiei, 
biologiei, etnologiei, psihiatriei, sociologiei şi statisticei 
“moderne. 

În ştiinţa nouă penală totul urmează după nişte norme 
şi legi stabilite, totul e măsurat şi calculat cu compasul 
craniometric, totu! e observat și controlat cu instrumente 
de preciziune antropometrice şi dinamometrice, cu aparate 
electrice şi fotografice, în fine totul rezultă din calcule 
matematice, tabele statistice, cartograme, diagrame etc, 
Teoriile biologice darviniene sunt luate drept bază de o- 
peraţie pentru studiile antropologice criminale şi pentru 
cercetările germenilor naturali -ai delictului. Se. observă 
climatul, fenomenele meteorologice, aerul ambiant şi pre- 
siunile atmosferice ale localităţci ;—se consultă termometrul
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şi calendarul ;—se examinează cu deamăruntul constituția 
fizică a crimiralului, capacitatea şi circomferinţa craniană, 
aspectul frunţei şi lungimea braţelor ;- se ține samă de 
cutare sau cutare aderenţi anatomici, de greutatea ence- 
falului, de calitatea materiei cerebrale, de particularităţile 
organice ;—se consideră ierarhia intelectuală a raselor ; — 
se cercetează atavismul regresiv şi chiar preuman, influenta 
eredităţei, a temperamentului, a instinctelor şi aplecărilor 
naturale;—cu un cuvânt se ţine socoteală şi se analizază 
cele mai mici şi mai variate cauze lăuntrice Şi externe, 
care ar putea contribui la explicarea criminalităţei şi ar 
înriuri creşterea sau descreşterea ei, 

Ştiinţa penală este ast-feliu cu desăviîrşire transfor- 
mată. Cu drept cuvânt, ni se par justificate observaţiile 
unor penalişti moderni că dreptul penal, aşa cum îl înţe- 
lege şi reconstitue şcoala positivisto-antropologică, nu mai 
samănă a fi o disciplină juridică, o Ştiinţă socială, ci de- 
vine un feliu de apendice al fiziologiei şi psihiatriei, cu 
caracter excluziv tehnic şi experimental, Dreţtul penal re- 
constituit în chipul arătat mai sus, corespunde chiar unei 
ramuri speciale a psihiatriei numită <teratologia», adecă 
studiul monstruozităţilor morale, pe care societatea, pentru 
siguranţa sa, trebue să se încerce a le vindeca, iar când 
aceasta va fi cu neputinţă, să caute a le elimina ŞI extirpa 
definitiv din sânul ei, 

Este foarte interesantă şi caracteristică următoarea 
asămănare, pe care o face fostul profesor de drept penal 
al Universităţei din Sienne, E. Ferri, între ştiinşele fiziolo- 
gico-medicale şi dreptul penal, în îatroducerea operei sale 
Nuovi Orizaonti del diritlo e della procedura penale : «Se 
ştie, zice el, că până la începutul veacului nostru, medicina 
practică urma un metod de cercetare abstract. În medicină 
se făcea exclusiv numai nosologre; boalele erau studiate, 
descrise şi tratate într'un mod general, aprioric şi abstract,
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ca nişte entităţi metafizice. La patul bolnavului medicul 
dădea o importanţă secundară persoanei, şi: nu se prev- 
cupa decât de a descoperi natura afecţiunei morboase. Odată convins că această afecţiune era de pildă friguri, 
el făcând abstracţie de persoana bolnavului, trata direct 
febra, ca o entitate abstractă, Puțin importa dacă bolnavul 
avea un temperament sanguin, limfatic sau nervos, dacă 
avea antecedente ereditare sau personale care ar sta în 
legătură cu maladia de care sufere: febra rămânea tot 
febră şi era tratată ca atare. De atunci însă medicina 
practică, cu ajutorul mijloacelor noui experimentale, a a- 
pucat altă direcţie, a început a studia mai cu samă per- 
soana bolnavului, antecedentele sale, modul de viaţă, mani- 
festările organice, compoziţia urinei etc. Cu chipul acesta 
sistemul vechiu s'a părăsit ŞI în loc de a se trata boala, 
s'a început tratarea bolnavului, ast-feliu că aceiaşi afecţiune 
se putea trata prin mijloace diferite, după cum diferite 
sunt condiţiile şi cauzele ei» !). 

O mişcare ştiinţifică analoagă a avut loc şi în dome- 
niul dreptului penal. Şcoala penală clasică consideră şi 
studiază furtul, uciderea, falşul etc. în mod izolat, ca en- 
tităţi abstracte, întocmai cum proceda şi vechea medicină 
cu maladiile sale, rezervând un ioc cu totul secundar stu- 
diului persoanei infractorului, temperamentului Şi antece- 
dentelor sale. Cea ce o interesază mai pre sus de toate, 
este chestiunea de a şti, dacă faptul material încriminat 
întruneşte toate elementele delictuale cerute de lege, pen- 
tru ca pedeapsa să poată fi aplicată, 

Şcoala nouă positivistă, urmând ultimele procedee 
ale medicinei şi fiziologiei, a părăsit acest sistem pe care-l 
consideră greşit. Ea în primul loc şi în mod principal stu- 
diază personalitatea psiho-fiziologică a infractorului, ante- 

      

1). E. Ferri, Nuovi ovizzonti del divilto e della, procedura pe- nale, ediția a Il-a 1884. p. 15.
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cedentele şi aplecările sale moştenite sau câştigate ; chestiu- 
„nea infracţiunei în sine rămâne ceva secundar şi accesoriu. 

Elementele delictuale ale faptului incriminat, cum şi 
penalitatea lui, urmează a fi dictate nu de articolele co- 
dului penal, ci de cerinţele şi nevoile societăței; căci chiar 

dacă faptul material n-ar întruni vre-unul din elementele 

formale ale cutărei sau cutărei infracţiuni, totuşi el tre- 

bue. pedepsit, când siguranţa socială, care e mai scumpă 

de cât drepturile. individului, reclamă aceasta. 

Şcoala positivistă îşi propune dar a combate nu în- 

fractiuinea în sine, ci infractorul şi prin urmare situaţiunea 

lucrurilor schimbându-se cu totul, e natural ca ea să în- 

cerce a face definiţia şi clasificarea nu a infracţiunilor, ca 

şcoala clasică, ci a infractorilor, orientându-se după starea 

psiho-organică şi gradul de perversitate personală a fie- 

căruia 1). 

Aşa dar cea ce constitue fondul doctrinei positivisto- 

antropologice penale şi caracterul ei în adevăr distinctiv 

şi original, este înlocuirea studiului infracţiunei prin acel 

al infractorului; iar pentru studierea caracterelor psiho- 

organice ale acestuia, savanții şcoalei noue au creat nişte 

anumite instituţiuni de aplicare numite c/izici criminale. 

Infracţiunea în ochii savanților acestei şcoale nefiind 

altă ceva de cât manifestarea unei stări organice defectu- 
oase, a unei firi bolnave, este necesar ca mai întâiu să 

cunoaştem bine natura infractorului, pentru a putea aprecia 

răul de care ea sufere şi a descoperi tratamentul şi mij- 
loaceie de combatere. Prin ele însăşi actele criminale nu 

însamnă nimica, n'au nici o valoare juridică intrinsecă, de 

aceea ori-ce clasificare bazată pe gravitatea şi caracterele 

lor exterioare, pe natura şi importanţa prejudiciului cauzat 

intereselor private sau ordinei sociale, —este falşă şi trebue 

1), E. Ferri, oper, cit. p. (5. 

   

   

pi 

CENTRALĂ 
Buc
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părăsită. Studiul infracţiunei este subordonat studiului in. fractorului, a cărui fire mai mult sau mai puţin insociabilă se manifestă în actele sale criminale, Infracţiunea dar mare Valoare şi importanţă decât ca o manifestare externă şi materială a aplecărilor fireşti, a Caractereior particulare psiho-fiziologice şi a gradului de perversitate a infr acto- rului. E dar foarte natura! ca în şcoala nouă, în loc de clasificarea infracţiunilor să avem o clasificare a infrac- torilor. 

Când e vorba însă de examinarea firei pSiho-organice a infractorului, trebue să amintim că scoala italiană cade într'un materialism exagerat, preconisat in veacul trecuț de enciclopediştii Diderot, Holbach, La Mettrie, /lelctius şi de discipolii lor posteriori ca Ga/J, Spurtshei, Buchner, Dr. Jacoby, Darwin, 
| Concepţia despre om admisă de corifeii şcoalei noue, C. Lombroso, E. Ferri-şi R. Garofalo, este absolut iden- tică cu acea pe care O găsim în scrierea lui La Metirie «I Homme machine» şi a lui Holbach <Sysfeme de la ua. Zure». <Omul, zice Ferri, nu e altă ceva de cât o mașină, superioară. ce-i dreptul altor lucruri create, dar in definitiv —tot o maşină, <decă un organism supus legilor mecanice ale naturei, iar nici cum o ființă deosebită in univers» '). Dup Lombroso, aceleaşi legi naturale care domină lumea vegetala şi animală, guvernează şi pe on, de aceea toate observaţiunile pe care le face el asupra animalelor şi plantelor le aplică şi la om, cae nu e de cât tot co ma. terie organizată». Ia afară de partea fizica, în om nu mai e nimic altă ceva, el nu e o fiinţă morală, cum ÎŞI inchi. pueau metafizicianii de altă dată, Virtutea, laşitatea, devo. tamentul, prostituţia, crima sunt secreţiuni necesare ale organismului, întocmai după cu: și saliva e un produs îl glandelor salivare. 

1). E. Fervi, oner. cit. p. 115; La Meltrie, oper. cit, p. 55
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Actele omului sunt simple dispoziţiuni ale creerului; 
spiritul şi voinţa lui n'au putere de a se determina şi nu 
pot exercita nici o înriurire asupra direcţiei aplecărilor şi 
impulziunilor sale organice. Întreaga activitate omenească 
e supusă unor forţe superioare fatale, care nu pot fi nici 
cârmuite, nici îavinse 1). | 

Noţi nea binelui şi a răului, ideea de dreptate, senti- 
mentele morale etc., sunt rezultatul educaţiunei sau mai bine 
zis al dresărei, «Procedeurile întrebuințate în educaţiunea 
Şi dresarea an:malelor sunt -esenţialminte identice cu acele 
care au creat morala primitivă. Atât unele cât Şi altele se 
întemeiază pe proprietatea fundamentală a celulei nervoase 
de a se impresiona şi a păstra impresiunele primite». Cu 
un cuvânt întreaga doctrină a şcoalei positiviste penale e 
pătcunsa de determinismul cel mai riguros, care exclude 
cu desăvârşire ori-ce posibilitate de intervenţie şi iniţiativă 
personală a omului in mersul natural al lucrurilor 2). 

Crima, după sistemul scoalei noi, este un fenomen 
tot atât de natural şi inevitabil, ca şi nașterea şi moartea; 
ea nu mai este, ca în scoala clasică, un act culpabil, im- 
putabil unei voinţi ververse ; nu mai este un abuz, o rea 
întrebuințare a libertăței individuale,—ci un resultat: fatai 
al organismului. După cum culoarea ochilor n'are nici un 
raport cu inteligența individului, tot aşa ȘI crima e cu totul 
independentă de voinţa lui; ea este impusă voinţei ca o 
fatalitate ziolugică. Dacă e așa atunci evident că crimina- 
lul nu poate fi declarat respunzător de faptele sale, Pre- 
cum beţivul. este un stomach ce sinte nevoe de alcool, tot. 

  

1). Vezi C. Lombroso, I/Vomo delinguente. p. 928; vezi axa- mevea şi Dr. Buchner, Force ef matigre p. 297 şi urm.; Mario del Mauro, Sul moderno mnaterialismo în diritto penale, 1883, pag. 83. 2). Asupra raporturilor dactrinei deterministe cu Scoala nouă penală, a se vedea Francesco Polletti. Di unu legge empirica de la criminalita, 1832, p. 174 ; Frassati, Lo sperimentalismo nel dinitto penale. 1892. p. 218: Lombroso, 0p. cit... p. 235.
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aşa şi criminalul e un creer dedat a se injecta în sânge; 
el e o ființă desbracată cu totul de sentimente sociale, 
lipsită de simţ moral!). 

După acest sistem, auxiliarii cei mai preţioşi ai justi- 
ției penale sunt anatomia medicală, fiziologia şi psihologia 
diferitelor tipuri criminale. Judecata penală nu poate fi altă 
ceva de cât resultatul unui examen clinic, iar magistratul 
trebue să fie medic, antropolog şi psihiatru, pentru a fi în 
stare să măsoare capacitatea craniană, să examineze con- 
formaţia şi circumvoluţiunile creerului, să observe anoma- 
liile anatomice ale organismului, să analizeze urina, etc. 
Cu un cuvânt ştiinţa penală şi aplicarea pedepsei trebue 
să fie luate din mânile jurisconsulţilor, cari s'au arătat in- 
capabili de a administra justiţia, potrivit intereselor so- 
ciale, şi încredințate specialiştilor, medici şi antropologi. 

Asemenea principii fiind diametral opuse şi absolut 
incontciliabile cu teoriile Spiritualiste ale şcoalei clasice, de 
la sine se impunea o reformă radicală şi profundă a drep- 
tului penal actuai, care fiind redactat într'o epocă când o- 
menirea era stăpânită de alte idei Şi aspiraţiuni, când în 
ştiinţă domnea alt spirit, n'ar mai satisface nevoile sociale 
ale timpului nostru, şi cc e mai principal, n'ar mai co- 
respunde concepției materialiste a dreptului, singura accep- 
tată de școala positivistă penală. Căci dacă omul nu e altă 
ceva de cât o materie organizată, dacă în afară de partea 
fizică nu mai e nimic altă în el, apoi de sigur că şi ches- 
tiunile fundamentale. ale criminalităţei şi penalităţei trebuese 
rezolvite tot în senzul acestor idei materialiste. 

Sistemul penal positivist se prezintă deci ca o reacţie 
directă contra principiilor fundamentale ale şcoalei cla- 
sice, ca un adversar hotărît al lor. Pentru Lombroso fac- 

1). Vezi Lombrosu, Oper. cit. pag. 060,
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torii criminalităţei sunt pur antropologici; pentru Ferri 
aceşti factori sunt mai mult socialo-economici 1). Dar fie că 
infracţiunea provine din 'condiţiuni atavistice, fie că derivă 
din factori socialo economici, ca mizeria, luxul, corupţia 
etc., nu mai puţin adevărat este că ea consti ue rezultatul 
necesar al unor cauze de caracter pur naturalist, care nu 
lasă absolut nici un loc ideei de libertate şi răspundere. 

Şcoala ciasică este prin urmare condamnată în totul. 
In adevăr dacă infracţiunea este un fenomen firesc, nece- 
sar şi inevitabil, dacă pe de altă parteinfractorul nu poate 
exercita absolut nici o înriurire asupra instinctelor și aple- 
cărilor sale naturale, de la sine urmează că el nu poate 
fi declarat culpabil şi nici răspunzător de faptele sale. Pe- 
naliştii şzoalei noui preconizază chiar ideea că criminalul 
se pedepseşte nu din cauza responzabilităţei şi culpabili- 
tăţei sale, care dispare odată cu liberul arbitru, ci din pri- 
cina pericolului (nocevolezza, nocuite) ce prezintă pentru 
societate. Infracţiunea nu e un rău moral voluntar, ci un 
pericol pe care trebue să'l nimicim, fără a ne preocupa 
câtuşi de puţin dacă autorul ei este răspunzător sau nu, 
dacă e întreg la minte ori bolnav. 

In ochii partizanilor liberului arbitru, crima e impu- 
tabilă criminalului nealienat şi normal psihiceşte, pentru că 
el posedă liberul arbitru; din contra “crima nu e imputa- 
bilă criminalului alienat, pentru că acesta, din cauza boalei, 
e lipsit de liberul arbitru. Dar dacă atit criminalul alienat, 
cât şi cel sănătos psihiceşte n'au liberul arbitru, atunci 
desigur că baza imputabilităţei penale dispare cu desăvir- 
şire, iar împreună cu ea şi deosebirea esenţială ce separă 
pe individul alienat de cel întreg la minte, de unde con- 
secința că atit unul cit şi altul urmează a fi supus aceluiaș 
tratament, aceluiaş regim corecţional. 

  

1) E. Ferri, Sociologia criminale, pag. 107.
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Ori cit de injustă şi neraţională s'ar părea această con- cluzie a şcoalei pozitiviste, ori cît s'ar protesta contra infligerei suferinţei individului dement, care nu e decit victima orga- nismului său, totuşi penaliştii noi se încearcă a o justifica. «Dacă corecţiunea individului dement, zice Garofalo, este reclamată de interesul salvărci societăţei, ea trebue să aibă loc, căci altfel n'avem incotro. Lumea întreagă nu prezintă altă ceva decit un spectacol continuu de asemenea nedrep- tăţi şi suferinți provenite din. cauza defectelor trupeşii şi sufleteşti ale omului, Dreptatea şi egalitatea neexistind în lume, fericirea sau nenorocirea cad asupra oamenilor fără vina lor. O asemenea stare de lucruri este inevitabilă. Justiţia omenească nu poate decît să imiteze natura, ex- cludind pe cei ce nu sunt încă adaptaţi la viaţa socială»"). 
La aplicarea pedepsei magistratul nare a se orienta după gravitatea materială a infracţiunei, ci după caracte- rele periculoase ale individului. Deci corecţiunea nu mai reprezintă, ca în şcoala clasică, echivalentul faptului să- virşit, repararea prejudiciului cauzat, nu mai are caracter de expiaţiune şi reprobaţiune morală. Mai mult încă, după “Garofalo, proporţionalitatea dintre gravitatea materială a infracţiunei şi acea a pedepsei trebue să dispară şi de a- ceea va fi pedepsit mai puţin aspru individul care a furat 20,000 lei, decât acel ce a furat 20 bani, în cazul cind a: cest din urmă va fi apreciat că este mai periculos pentru 

societate 2), 

După sistemui şcoalei italiene, corecţiunea aplicată deliquentului nici macar nare caracterul de penalitate in înţelesul propriu al cuvîntului, Ea cel mult se poate asă- măna cu un tratament al cărui unic scop este de a ate- nua şi remedia în individ anomaliile psiho-organice care-l împing la crimă. Iar cînd această remediare va fi cu ne: 

1) Garofalo, Criminologiu, pag. 312 şi urm, 2) bidem, pug. 307.
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putință (Şi aceasta se va intimpia cele mai de multe ori), 
corecţiunea are caracterul pur şi simplu al unei măsuri de 
Siguranță socială, asămănătoare măsurilor luate contra a: 
nimalelor şi plantelor periculoase ), 

Codul penal al şcoalei positiviste nu conţine în sine 
Pedepse, ci nişte simple măsuri preventive menite a împe- 
deca .producerea şi repetarea răului în societate. Ceea ce 
constitue însă răul şi pericolul pentru societate este nu atît 
infracţiunea în sine, ci persoana însăşi a infractorului, tem- 
peramentul şi aplecările sale criminale, îmboldicea latentă 
care rămine în fondul firei lui şi carel îndeamnă pururea 
la ucideri, furturi, atentate, faişuri etc. Ce impoartă pe so- 
cietate dacă s'a pedepsit ori nu crima comisă ? Această 
fiind un fapt petrecut deja, un rău consumat, nu se mai 
poate repara. Ceea ce interesează insă mai presus de toate, 
este de a se preintimpina şi împedeca crimele viitoare. 

Dar pentru ca să ajungem la aceasta, trebue neapărat să 
inblinzim şi să stărpim instinctele şi aplecările criminale 
ale individului, săi transformăm şi ameliorăm fondul naturei 
lui. Criminalitatea fiind: însă o maladie cronică, derivată 
dintrun germene ereditar, va fi oare cu putinţă o asemene 
ameliorare ? In cele mai multe cazuri desigur că nu; căci, 
după Lombroso, fondul unui temperament, ceea ce for- 
mează constituţia congenitală a unui individ, nu se mai 
„poate modifica cu nici un chip. El e atit de convins de a- 
ceasta, încît recomandă chiar ca copii mici, la care se ob- 
servă. de timpuriu fenomene de criminalitate înăscută, şi 
care prin urmare nu mai pot fi corijaţi prin educaţiune, 
să fie izolați în anumite ospicii, unde rolul institutorulu 
sa'i îndeplinească gardienii, iar morala şi religia să fie in- 
locuite prin gratii şi zăvoare de fer2). 

In ce privește deliquenţii majori, constataţi incorigi- 

  

î) E. Ferri, Sociologia criminale, pag. 215; Vacearo, Genesi e funzione della leggi penali, pag. 79. 
2) Lombrosv. opera citată pag. 139,
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bili, nu ne rămîne decit să procedăm contra lor cu ultima 
rigoare: să”i suprimăm din societate ca pe nişte elemente 
morbide, inasimilabile corpului social. <Criminalii din so- 
cietăţile moderne, zice Garofalo, trebue să dispară cum au 
dispărut indigenii din America faţă de populaţiunea euro- 
peană aşazată acolo». Crima fiind rezultatul unei anomalii 
psiho-organice, denotă prin sine însăşi o imposibilitate de a- 
daptare la viaţa socială. Criminalul este o bestie vătămătoare, 
un monstru cu chip omenesc care neaparat trebue eliminat. 
«Sozietatea, ca ori care organism, poate exercita reacţie 
contra elementelor ce o vatămă, și această reacţie consistă 
în excluderea individului a cărui adaptare la condiţiunile 
mediului ambiant este necomplectă sau imposibilă>"). 

In consecință pedeapsa cu moarte, fiind mijlocul de 
eliminare cel mai eficace, are toate preferinţele in ochii 
penaliştilor noi. Ea urmează a fi aplicată cu deosebire cri- 
minalilor lipsiţi cu desăvirşire de sentimentul de milă, care, 
după Lombroso, constitue o anomalie organică congenitală, 
ear după Garofalo formează cel puţin o anomalie psihică 
permanentă, «făcând pe infractor incapabil pentru  totdea- 
una de viaţa socială»). «Prin moartea indivizilor neasimi- 
labili la condiţiile particulare ale mediului, puterea socială 
realizază o adevărată selecţiune artificială, analoagă aceleia 
care se operează în mod spontaneu în regnul biologic 2).> 

Pedeapsa cu moarte devine astfeliu un mijloc de pu- 
rificare a omenirei, iar Ştreangul şi săcurea calăului un 
instrument de selecţiune artificială. Penaliştii italieni vor- 
besc chear cu multă admiraţie de înfricoşatele execuţiuni 
ale lui Henrich al VIII-lea, ale Mariei Tudor şi ale Elisa- 
betei, cari după dinşii au realizat în Anglia o importantă 
selecţiune socială. Ei ar dori chiar ca această operă de 

  

1) Garofalo, opera citată, pag 331. 
2) Ibidem, pag. 232. 
3) Ibidem, pag. 232.



SCOALA POSITIVISTO-ANTROPOLOGICA PENALA 265 
  

purificare a rasei să fie continuată. «Eşafodul, zice Garo- 
falo, la care pe fie-care an se trimit mii de deliquenţi, a 
impedecat ca criminalitatea să nu fie azi atit de răspîndită 
în masele populaţiunei. Cine ne-ar putea spune ce ar fi 
ajuns în timpul de faţă biata omenire dacă nu s'ar fi ope- 
rat selecţiunea de care e vorba, dacă ar fi fost lăsaţi de- 
liquenţii să se înmulțească, dacă în fine am avea încă 
printre noi progenitura numeroasă a tuturor . tălharilor şi 
asasinilor veacurilor trecute ! Pentru ce dar această operă 
seculară de purificare nu s'ar continua încă ?»!1). 

Şcoala nouă propune chiar de a se împedeca pro- 
crearea indivizilor, la cari se observă aplecări criminale 
înăscute. «Anticitatea, zice acelaş penalist, pedepsea fără 
milă pe fii pentru greşalele părinţilor lor; epoca noastră, 
ca mai civilizată, ar trebui să împedece însăşi procrearea 
indivizilor, cari, după toate probabilitățile promit a fi fiinţi 
rele şi abrutizate. Generaţiile viitoare vor putea cu drept 
cuviat să ne reproşeze că, în loc de a extirpa seminţele 
rele, din contra le-am lăsat să încolțască şi să producă 
nici şi numeroase legiuni de deliquenţi»?). Ca mijloc mai efi- 
cace pentru împedecarea procreărei, se recomandă castrarea. 

Iată logica simplă dar dealmintrelea implacabilă la care 
se reduc concluziile şcoalei positivisto-antropologice. Cu 
drept cuvînt dar, unii penalişti impută acestei şcoale că 
idealul ei este justiţia veacurilor de mijloc cu toate atro- 
cităţile şi barbariile ei 8). 

Chestiunea 'se schimbă cu desăvârşire, când e vorba 
de infractorii corigibili, cari nu prezintă simptome de per- 
versitate inăscută, în viaţa cărora infracțiunea constitue 

1). Zbidem, pag. 269, 270; vezi şi Proal, op. cit. pag. 436. 437, 
2). Garofalv, opera citată pag. 269. 
3). Luigi Lucehini, Le droit penal et les nouvelles ihdories, pag. 

55; E. Brusa, Sul muova positivismo ntlla giustizia penale, Toriao, 
pag. 89; G, Vidal, Principes fondamentaux de la penalite, pag. 315 : 
Aristide Gubelli, La Scuola di diritto penale in Italia, pag. LÎ8,
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un fenomen mai mult sau mai puţin: ocazional și trecător, Şi cari prin urmare prea puţin diferă de oamenii obişnuiţi, Această categorie, foarte numeroasă dealtmintrelea (după Lombroso 60%), cuprivde în sine o serie întreagă de in- Iractori de diferite nuanţe. Firea lor, nefiind stăpânită de porniri delictuoase înăscute, poate fi îndreptată, şi tocmai de accea pedeapsa în cazul de față are mai mult caracte- rul unui regim reparator, unui tratament individua!, al cărui scop final este de a deştepta şi întări în ei senti- mentele şi aspiraţiunile bune, a le infrâna pasiunile şi a-i- deprinde la viața socială. 
Pentru realizarea acestui scop, trebue numai de câț părăsit sistemul penal Clasic, consistând în fixarea prin lege a pedepsei după norma abstractă ŞI neraţională a di- viziunei infracţiunilor şi după gravitatea materială a aces- tora)). Căci după cum în medicină nu se poate spune de mai înainte cât timp anume va dura tratamentul unei ma- ladii oare-care, aceasta depinzând cu totul de natura şi organizmul bolnavului, — tot aşa şi în criminologie este 

„absurd a se preciza de mai înainte durata regimului de corecţiune, în cutare sau cutare infracţiune, fără o cunoaş- tere prealabilă şi amănunţită a sufletului infractorului şi fără a urmări și calcula rezultatele treptate, dobânzite prin aplicarea corecţiunei. 
Durata pedepsei va depinde deci şi va varia nu după norma apriorică a diviziunei infracţiunilor, ci după deose- bitele naturi şi conformaţiuni psiho-organice ale infracto- rilor, dupa cum acestea se Vor preta mai uşor sau mai greu la corecţiune, iar pedeapsa nu va înceta de cât odată cu obţinerea complectei îndreptări a individului. O comi- siune specială, instituită pe lângă fie-care penitenciar, din 

DI 

1). E. Carnevale, L'avbitric del Giudice nelPaplicazione della peua, 1898, pag. 109.
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care vor face parte procurorul tribunalului Şi judecătorul 
de instrucţie, va putea elibera condiţional sau necondiţio- 
nal pe: deţinut, inainte chiar de împlinirea maximului con- 
damnaţiunei, dacă, din rapoartele direcţiei penitenciarului, 
îl vor aprecia ca neprimejdios pentru societate. Dacă din 
contra, după împlinirea maximului condamnaţiunei fixate 
de tribunal, comisiunea constată, totuşi că detinutul este 
periculos încă societăţei, atunci ea are dreptul să dispună 
prelungirea pedepsei chiar peste maximum. De zltmintre- 
lea desigur că facem mai inult rău societăţei, când elibe- 
răm deţinuţii pe simplul motiv, că Şau ispăşit quantumul 
pedepsei la care fusese condamnaţi, în timo ce ei pără” 
sind pragul închisorilor sunt tot atât de primejdioşi ca şi 
mai inainte"), 

Aşa dar este mai raţional şi mai util. sistemul de 
condamnaţiune fără durată determinată al Şcoalei positi- 
viste, — fixarea definitivă a quantumului pedepsei, având 
loc în urmă, după condamnaţiune, şi depinzând de la e- 
fectele ce se va constata, că a avut regimul corecţional 
asupra firei deţinutului, de la pocăinţa şi moralitatea ma- 
nifestată de el. Prin urmare, în loc de a acomoda pe- 
deapsa după pretinsa gravitate a infracţiunei, considerată 
exclusiv din punct de vedere obiectiv şi material, trebue 
din contra so acomodăm după natura psihologică a in- 
fractorului. Căci dacă infracţiunea este un fenomen pato- 
logic de sigur că pedeapsa, ca mijloc de remediare, trebue 
adaptată la genul de morbiditate criminală p& care voim 
să-l vindecăm, şi această operaţiune în criminologie poartă 
denumirea specifică de ndividualizarea Pedepsei. 

Infracţiunea odată săvirşită, capătă dar o importanţă 
cu totul deosebită de acea ce o are în Şcoala penală cla- 
sică. Ea incetează chiar de a fi un fapt pedepsibil prin 

  

1). Acest sislem se şi aplică actualminte în reformatoriile din America.
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sine însăşi și nu constitue decit un simplu simptom, care 
ne pune pe cale de a descoperi sau nu în făptuitor, o 
pornire perversă, o aplecare criminală periculoasă. Deci 
valoarea şi însămnătalea infracliunei, este pur şi siuflu 
Simptomatică. 

In doctrina positivistă penală, nici nu poate fi vorba 
de infracţiunea în sine, ca entitate juridică de sine stătă- 
toare, ci pur şi simplu numai de aplecări criminale, adecă 
de cea ce numim noi «criminalitate», şi cea dintăiu (infrac- 
țiunea) nu implică neapărat pe cea de a doua (criminali- 
tatea), pentru că existența uneia nu tot-deauna este o 
dovadă de fiinţa celeilalte. Infracţiunea e un fapt, pe cind 
criminalitatea e un factor psihologic, şi deci avem a face 
cu două noţiuni cu totul distincte, care nu se pot identi- 
fica, Criminalitatea naşte tot-deauna infracţiunea, în timp 
ce aceasta nu derivă numai decit din aplecări criminale, 
Greşala şcoalei clasice ar consta tocmai în aceea că a 
identificat aceste două noţiuni atit de distincte una de alta, 

. % * 

In capitolele următoare ale lucrărei noastre, vom a- 
răta pe larg criticile şi protestările vii ce a stârnit în doc: 
trina penală, tendința statornică a scoalei positivisto-antro- 
pologice de a aservi şi îngloba dreptul penal în dome- 
niul ştiinţelor naturale. De o cam dată ne permitem 
a observa că metoadele experimentale ni se par proprii 
numai pentru cercetările ştiinţiilor naturale, şi nu ne pot 
da rezultate satisfăcătoare, aplicindu-le in domeniul unei 
ştiinţi cu caracter pur sociologic, cum e de pildă dreptul 
penal, unde cele mai de multe ori avem de studiat feno- 
mene şi fapte prea puţin accesibile experienţelor şi anali- 
selor technice, 

Tendinţa şcoalei noi de a întemea dreptul penal pe 
astfel de metoade şi a'] înfeoda în antropologie, presintă de
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altfel multă analogie cu încercarea celebrului istoric englez 

Buckle de a deplasa istoria universală a omenirei de pe 

bazele ei sociologice, şi a o reconstitui pe un fundament pur 

naturalist şi artificial!). Sistemul lui Buckle, ori cît de in- 

genios a părut la început, ori cit a preocupat lumea ştiin- 

țifică, astăzi însă este părăsit cu desăvirşire, şi nu mai 

poate avea decît doar importanţă istorică. 

Asămănarea pe care toţi corifeii şcoalei “italiene o 

fac între infracţiune şi maladie, între rolul medicului şi 

acel al jurisconsultului, ni se pare fundamental greşită. Ori 

cit ar voi penalistii noi să lese pe al doilea plan studiul 
infracţiunei, inlocuindul prin studiul persoanei infractoru- 

lui, totuşi infracţiunea în sine, ca concepție juridică, alcă- 

tueşte o problemă inevitabilă şi foarte importantă de stu- 

diat, Căci dacă nu voim să facem din magistrat numai un 

incriminator al faptelor omeneşti, iar dreptul penal să! 

reducem la un simplu comentar de lege, dacă mai ales 
voim să ne dăm bine samă de opera legiuitorului, să a- 

preciem şi determinăm care sunt actele pe care puterea 

socială are dreptul să le încrimineze și reprime, apoi tre- 

bue neaparat să pătrundem adinc necesităjile societăţei şi 

să avem o noţiune exactă despre infracţiune, considerată 
din punct de vedere sociologic, moral şi juridic. Tocmai 
de aceia rolul jurisconsultului este cu mult mai vast şi mai 

complex decît rolul medicului, şi unul nu poate fi confun- 

dat cu celalalt. Numai dacă am limita pe jurisconsult la 
rolul modest de interpret fidel şi servil al legei,—am pu- 
tea stabili oare-care comparaţie între el şi medic; această 

comparaţie însă devine imposibilă imediat ce privim lucru- 

rile dintr'un punct de vedere mai inalt. In adevăr medicul 

nu creează maladiile ; ele există independent de puterea şi 

voința lui ; el nu face altă ceva decît le constată şi com- 

1)_ Vezi lucrarea noastră „Raportui île istoriei cu ştiințile na- 
iurale“, laşi 1896.
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bate. Incriminarea faptelor omeneşti depinde din potrivă de puterea şi voinţa magistratului şi a legiutorului ; ei sunt nişte adevăraţi cenzori ai moravurilor publice, nişte adevăraţi păzitori ai ordinei sociale, şi ca atare le este permis şi le stă în. putință de a califica ca antisocială, şi prin urmare delictuoasă cutare sau cutare abatere sau ac- țiune omenească şi a o reprima, 
Istoria ne arată că incriminarea faptelor omeneşti a variat de la o epocă la alta. Ceia ce legiuitorul altă dată considera ca delictuos şi reprimabil,.cu trecerea timpului și schimbarea moravurilor, a devenit un act cu totul nor- mal şi nedăunător moralei şi ordinei publice. Pe de altă parte, de cite ori nu întilnim şi astăzi fapte blamabile Şi dăunătoare ordinei sociale, care nu sunt pedepsite şi nici macar prevăzute în codul nostru penal, dar a căror re- primare trebue aşteptată de sigur de la legiuitorul viitor, 

Deci schimbarea după vremuri a idealului social şi a modului de orientare morală a omului, a determinat în acelaş timp evoluarea incriminărei acţiunilor omeneşti de la o epocă a istoriei la alta. Dacă ne scoborim nu mai departe de cit cu 250 ani în urmă, găsim în Pravilele lui Vasile Lupu Voevod o mulţime de abateri Şi fapte ome.- neşii, considerate şi pedepsite ca crime, dar despre care legiuitorul actual păstrează complectă tăcere. | 
Aşa dar rolul magistratului şi al legiuitorului nu poate fi nici-odată confundat cu acel al medicului; magistratul Şi legiuitorul totdeauna vor simţi nevoie de a se călăuzi în activitatea lor de principii filosofice şi sociologice, de a poseda noţiunea exactă a iafracţiunei, considerată din punct de vedere juridic abstract, 
Tot aşa de neraţionată ni se pare şi asămănarea ce am văzut că se face între maladie şi infracţiune, şi care se razămă pe o altă analogie dintre organismul animai (sistemul celular) şi organismul social (Societatea), facută
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de filosofii positivişti moderni, ca Auguste Corate, Darwin, 
Herbert Spencer, şi adoptată de penaliştii şcoalei noue 1). 
In adevăr maladia e un proces fiziologic petrecut într'un 
organism animal, care derivă din anumite cauze perma- 
nente şi neschimbate (microbi, etc.); ea poate fi combătută, 
micşurată, dar pănă când viaţa organică va continua ase 
desvolta. în condiţiile cosmice ale plantei noastre, nici-odată 
nu va putea .fi extirpată cu desăvirşire; ea e supusă ace- 
loraşi legi fireşti - nestrămutate ŞI fixe ca şi organismul 
animal. Infracţiunea în sine, ori-ce sar zice, este un feno- 
men de ordine morală petrecut întrun. organism social ; 
ea n'are cauze permanente şi neschimbate, de. aceia cali- 
ficarea şi caracterizarea ei variază după vremuri, iar exis- 
tenţa ei, ca şi a organismului social, e supusă nu legilor 
naturale fixe, ci legilor psihologice şi istorice care evolu- 
ează împreună cu progresul spiritului omenesc. Tată pentru 
ce nu putem împărtăşi de joc această asămănare ce se face 
între maladie şi infeacțiune, între rolul medicul şi acel 
al jurisconsultului. | 

Iustrul profesor din Bolonia ÎInigi Lucchini, vorbind 
de apiicarea metoadelor experimentale în domeniul drep- 
tului penal, zice intre altele următoarele : „Şcoala antro- 
pologică penală a exagerat mult aplicaţiunea  metoadelor 
experimentale în studiul detictelor şi al pedepselor. Această 
exagerare se manifestă în două chipuri diferite. In primul 
loc, savanții şcoalei nouă au luat ca bază pentru studiile 
şi cercetările lor, teze ŞI postulate împrumutate de la şti- 
inţi, mai mult sau mai puţin naturale, de pildă .antropo- 
logia, psihiatria, psihologia, sociologia etc. Aceste teze Şi 
postulate insă, nu sunt tot-deauna întemeiate pe fapte, ast- 
fel că exactitatea şi Siguranţa lor, e departe încă de a fi 
demonstrată. În al doilea loc, ti au extins atât de mult 

  

î) E. Ferri, Sociologia criminale pag. 107. i pag .
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cercetările lor asupra criminalităţei, în cât au depăşit li- 
mitele dreptului penal, transformând această ştiinţă întrun 
feliu de enciclopedie, al cărei caracter ştiinţific e în opo- 
ziţie directă cu tendința de specialisare şi desintegrare, ce gu- 
vernează desvoltarea serioasă şi eficace a ştiinţei omeneşti». 

«Infeodând dreptul. penal în antropologie, şcoala itali- 
ană se pare cu drept cuvint că la împins în acelaş abis, 
in care psihologia era să-şi piardă capul înglodându-se în 
fiziologie. Ştiinţele trebue să intreţie tot-deauna raporturi 
reciproce, ear nu trebue să se subjuge şi să se servească 
unele pe aitele, căci aceasta ar întârzia şi compromite des- 
voltarea lor. Acest lucru se poate spune şi despre rapor- 
turile dreptului penal cu antropologia şi cu celelalte ştiinţi 
fizice, morale şi sociale: el trebue fără indoială sa împru- 
mute de la eie unele lucruri proprii şi folositoare cercetă- 
rilor sale, dar în acelaş timp trebue tot-deauna să evite a 
fi aservit şi infeodat de aceste ştiinţi, care au caractere şi 
metoade absolut distincte» 1). 

  

1). Dintre penaliştii cari atacă cu mai multă vehemență şi a- bilitate aplicarea metoadelor experimentale în dreptul penal, cităm în primul loc pe ilustrul profesor italian Intigi Lucchini în opera sa: I Semplicisti —antropologi, psicologi e sociologi—del divilto penale, care s'a tradus în franţuzeşte sub titlul: Le droit penal et les nouvel- les theories (1892) pag. 17; vezi asemenea Frassati, Lo sperimentu- lismo nel dirilto penale, 'Torino 1892; A. Desjurdins, La mâlhode ex- perimentale appliquse au droit criminel en Italie, Puris 1892,
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C. Lombuoso şi opera sa L'Uomo deliuquente.—Embriologia 
crimei.— Criminalitatea lu organismele inferioare, la plunte şi ani- 
male.-Criminalitatea la salbateci şi la omul primitiv.—Canibalismul.— 
Noţiunea infracțiunei la omul primitiv.—Primele începuturi de pe» 
deapsă.— Criminalitatea la copii—Roalul educaţiunei şi măsurile pen- 
tru combaterea pornirilor criminale.-— Critica teoriei lombrosiene asu- 
pra embiiologiei crimei, 

La începutul acestui studiu, am spus că printre lu- 

crările de criminologie ale scoalei italiene, opera lui Lom- 

broso «//WVomo delinguente» ocupă un loc de frunte, şi 

este considerată că alcătueşte checa de boltă a întregului 

sistem positivist penal. E timpul dar să ne oprim asupra 

ei şi să o examinăm mai de aproape. 

Această operă este compusă din două părţi principale. 

Partea întăia, cuprinzând expunerea principiilor fun- 

damentale ale antropologiei criminale, este cea mai însam- 
nată şi se subdivide în: 1) Embriologia crimei; 2) Anato- 

mia patologică şi antropometria crimei; 3) Biologia şi psi- 

hologia criminalului înăscut, Partea a doua, apărută mult 

mai în urmă, tratează despre criminalii din pasiune, crimi- 
nalii nebuni şi de ocasie; ea e mai puţin importantă şi 
constitue mai mult un apendice al teoriilor expuse în pri: 

mul volum. La sfirşitul operei găsim un atlas ce conţine por- 

tretele celor mai însamnaţi criminali din Europa, cum şi 

diferite alte ilustraţiuri representind experienţele anatomice 

şi cercetările făcute asupra criminalilor, facsimile de scri- 

sori, desenuri, tatuajuri şi fragmente din literatura crimi- 

nalilor. 
In capitolul despre embriologia crimei autorul cerce- 

tează genesa criminalităţei în lumea organică şi primele 

18
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manifestări criminale la plante şi animale (il delitto e gli organismi minori). El constată un simptom criminal în fap- tul observat de Darwin că unele plante, printr'o deosebită mişcare a frunzelor, omoară insectele ce se aşază pe ele, nutrindu-se din sucul cadavrelor lor, In regnul animal ase- menea fenomene sunt mult mai frecvente. S& indică vre-o 22 de cazuri de omoruri săvirşite de animale. Aşa de pildă animalele se omoară între ele pentru a-ŞI răpi hrana, femeea, adăpostul etc. ; s'a observat asemenea la ele ca- zuri de paricid şi pruncucidere, Mâţele şi unele paseri să- Vârşesc furturi cu o mare dibăcie; momiţele se întrunesc în bande pentru a putea fura mai cu înlesnire. Furnicile TOşii îşi răpesc reciproc oule, 
Autorul constată chiar la unele animale presenţța oare căror anomalii craniene, ceea-ce ar denota la ele porniri criminale înăscute. Anomalii de asemenea natură s'au ob. servat în special la caii nărăvaşi, cu fruntea Îngustă şi în- clinată, cu nasul coroet (nez busquc), cari nu pot fi îm- blânziţi şi dresați de cât foarte cu greu. Unele animale manifestă tendinţi vicioase şi inclinaţiuni cătră alcooiism, Cafeaua de pildă a fost descoperită de păstorii abisinieni în urma observaţiilor făcute de ei asupra caprelor, cari mâncau cu deosebită plăcere frunzele acestei plante, căpă- tând totdeauna disposiţiuni de ciartă. Albinele hrănite cu miere imbibată în alcool încetează de a mai lucra, trăind numai din furtul mierei adunate de altele. 

In fine autorul citează o mulţime de fapte şi obser- vațiuni culese de el din viaţa plantelor - şi a animalelor, “tinzând a dovedi cât de adânc sunt înrădăcinate pornirile criminale în lumea organică !), 
Frecvența uciderilor şi a casurilor de canibalism la 

În IN 

. 1) T/uomo delinquente pag. 9-—-25. Autorul împrumută multe din faptele aratate de e] din Lacassagne, La criminalite chez les u- Rimauz, în Revue Scientifigue, 1882, No. 3. 
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unele specii de animale dovedeşte că aci criminalitatea e 
un fenomen normal, fiind provocat de lupta pentru exis- 
tențţă. Autorul conchide că criminalitatea chiar din primele 
manifestări ale ei apare ca o consecinţă directă şi necesară 
a organismului. 

Alăturea de fapte criminale şi vicii, s& pot observa 
la animale şi oare cari echivalente de pedeapsă (il vero 
equivalente del dellito e della pene negli animali). Momi- 
ţele şi unele pasări, cari trăesc în societăţi, muşcă, bat şi 
omoară pe indivizii lor cari nu se supun condiţiilor vieţei 
comune. Momiţele, când merg după pradg, postează pe 
unele din ele ca santinele pentru supraveghere şi pază; 
aceste sunt pedepsite cu moărtea dacă în caz de pericol 
nu înştiinţază la timp pe tovarăşele lor. Autorul afirmă că 
pedepsele aplicate animalelor domestice adese ori au un 
bun efect, căci desrădăcinează din ele multe apucături rele. 
Faţă de alte animale însă, pedepsele nu dau nici un re- 
zultat; din contra măsurile blânde pot fi mult mai folosi- 
toare, ceea-ce confirmă în parte părerea lui Ferri cu pri- 
vire la aşa numiţele «sostitutivi penali». 

Mai departe Lombroso se ocupă de criminalitatea la 

popoarele primitive şi la salbatecii de azi. Intre omul pri. 
mitiv şi sălbatec exista, după părerea autorului, o com- 
plectă analogie; la ei criminalitatea nu constitue ceva ex- 
cepţional, ci, ca şi la animale, este un fenomen, normal şi 
obişnuit, din care cauză actele criminale nici macar nu 
sunt deosebite de celelalte fapte ale vieței lor. EI repro. 
duce o mulţime de exemple şi fapte împrumutate din isto- 
ria universală şi din descrierile recente ale călătorilor, re- 
feritoare la obiceiurile barbare şi actele criminale obser- 
vate la popoarele primitive şi la salbatecii actuali, tinzând 
a dovedi că uciderile, violul," prostituţia, incestul, viciile, 
pruncuciderea, rezbunarea, canibalismul etc., sunt fapte 
comune şi zilnic practicate în viaţa lor. Oamenii primitivi,
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ca şi sălbatecii de azi, sunt toți ucigaşi, tălhari, ființi fără milă şi conştiinţă, lipsite de cele mai elementare senti- mente morale. Actele cari azi sunt calificate ca criminale, la început erau apreciate numai ca dăunătoare, de aceea ȘI reparațiunea lor se făcea pe calea r&sbunărei brutale sau printr*o răscumpărare bănească, fără a avea nimic comun cu ideea justiţiei 1). Sălbatecii întreprind adevărate Vânători de oameni, în scop de a le mânca carnea, Cani. balismul s& practică la ei nu numai pentru plăcerea de a mânca carne de om, dar în acelaş timp şi pentru a înde plini o datorie familiară şi religioasă. La unele triburi săl- :batece există obiceiul ca copiii să omoare Şi să mănânce pe tată şi mamă, considerându-se aceasta ca ceva indis- pensabil pentru asigurarea fericirei în viața viitoare, Au. torul relatează cazul că in insula Sumatra un tată bătrân a rugat singur pe fiii săi, ca să-l omoare Şi să-l mănânce mai curând, In Africa centrală şi pănă astă-zi cadavrele omeneşti s& vând pentru mâncare. In provincia Camboge din India, fata care să mărită trebue neaparat să fie des- virginată, mai întăi de preot, care primeşte o anumită re- compensă pentru această „sacră operă“. In ce priveşte furturile, înşălăciunile, mărturiile mincinoase, incendiile, ră- pirile etc., toate aceste sunt fapte obişnuite la salbateci. Salbatecii au vu concepţie cu totul specială despre in- fracțiune. Fapt delictuos în adevăratul înțeles al cuvîntu- lui (veri delitti dei selvaggi) nu se consideră la ei de cit abaterile de la datinile vieţei şi de la obiceiurile religioase stabilite din vremuri indepartate (contra Pusanza), Aceasta se explică prin împrejurarea că salbatecul urăşte cu în- verşunare ori ce schimbări şi inovaţiuni ; el, ca şi omul in- cult, e deprins a trăi într%o permanentă inerție animalică, fără a se putea debarasa cituşi de puţin de obiceiurile Şi formele vieţei moştenite prin atavism. 

    

1). Lombraso, opera citată, pag. 78 şi următoarele.
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Omul din natura sa este conservator, şi nici o dată 
mar face un pas spre progres, dacă n'ar fi împins de îm- 
prejurări extraordinare, adecă dacă nar apărea din cînd 
în cind indivizi excepţionali precum sunt pazzi di genio e 
snatloidi (nebuni geniali şi excentrici), cari, fiind înzestrați 
cu o mare putere de concepţie, să poată exercita o înrîu- 
rire covirşitoare asupra maselor, atrăgindu-le după ei ŞI 
scoţindu-le astfel din amorţala în care zac, Religia a fost tot: 
deauna conservatoarea moravurilor şi formelor vechi, identi- 
ficînd ori ce călcare a lor cu un adevarat atentat contra mo- 
ralei şi a divinităţei; din această causă preoții, păzitorii 
religiei, de veacuri au fost consideraţi ca persoane sfinte !),: 
| In perioada preistorică a omului găsim şi primele în- 
ceputuri de pedeapsă (primordi della pena), cari se pre- 
sintă sub forma unei reacţiuni contra violenţelor şi agre- 
Siunilor externe, reacțiune provocată de instinctul conser- 
vărei și apărărei de sine. Omul primitiv, ca şi animalul, se 
opune şi respinge agresiunile externe cel atacă de ori ce 
natură ar fi ele şi ori de unde ar veni. 

Pedeapsa primitivă s'a manifestat sub forma de răz- 
bunare instinctivă, avînd la început caracter pur privat. 
Mai tărziu, cind actele contra cărora răzbunarea era în- 
dreptată, au apărut ca ceva de o potrivă dăunător intere- 
selor comune ale tribului, pedeapsa a căpătat un caracter 
mai general, o nuanţă socială. La început rezbunarea con- 
sista în a pricinui agresorului un rău echivalent cu acel suferit 
de victimă. Pedeapsa falionicui:— ochi pentru ochi, dinte pen- 
tru dinte—, a fost cea dintăi formă de pedeapsă a omului 
primitiv. Cu trecerea timpului şi îmblânzirea moravurilor, 
pedepsele au devenit mai puţin instinctive şi inconsciente, 
s'au mai îndulcit şi au îmbracat chiar alte forme, precum co- 
recțiunea corporală, răscumpărarea prin sumi de bani etc, 

  

1). Lombroso, opera citâtă, pag. 183—83. Vezi şi :Wulfert, oper. 
cit. vol. |, pag. 14,
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Instituţia. modernă a juraţilor şi sistemul de pedepse 
al şcoalei clasice penale sunt considerate de Lombroso ca 
o rămăşiţă a moravurilor juridice primitive. Dreptul, zice 
el, are o sorginte obscură, necurată şi arbitrară, Instinctul 
primitiv de răzbunare îl găsim şi azi încă nu numai în 
straturile inferioare ale omenirei, dar şi în discursurile a- 
celora cari aplică Justiţia penală, şi mai ales în modul de 
judecată al juraţilor, cart adese ori achită pe ucigași, şi 
condamnă pentru un simplu furt. Aceasta provine din causa 
marei neegalităţi ce există între diferitele straturi ale popu- 
laţiunei. Cei bogaţi totdeauna ştiu să întrebuințeze mij- 
loace prin cari reuşesc să se eschiveze de la rigorile le- 
gei şi chiar să evite pedeapsa ; pătura săracă din contra 
foarte rare ori poate obținea dreptatea, care de almin- 
trelea depinde de capriciul şi de bunul plac al guvernan- 
ţilor, al preoţilor, al juraţilor sau de furia poporului (fu- 
rore popolano). Iată pentru ce omenirea nici până azi nu 
s'a putut debarasa de instituţiunea atavistică atit de ve- 
nală şi nedreaptă, cum sunt de pildă. juraţii. 

La finea acestui capitol autorul tratează chestiunea 
criminalităţei la copii (delitto nei fanciulli). | 

Starea psihofisică a copilului, după dinsul, presintă 
foarte multe puncte de asămănare cu a omului primitiv şi a criminalului de azi, tocmai de acea studiul psihologic al vieţei copiilor presintă o mare importanţă. Pe basa cerce- tărilor lui Moreau, Perez şi Bain, autorul afirmă că la copi să găsesc mai toate anomaliile psihofisice, mai toate instinc- tele egoiste şi perverse, cari caracterisază pe criminalul 
înăscut şi pe nehunul moral, 

La persoanele normale Şi înzestrate cu o fire sănă- toasă şi nealterată, toate aceste anomalii şi instincte ale copilăriei dispar mai pe urmă, sub înrîurirea unei educa. țiuni bine îngrijite ; la criminali însă ele se menţin, se ma- nifestă şi se accentuează mai mult încă. Criminalul poate
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fi considerat cu drept cuvint ca un individ cu o natură în- 
complectă şi nedesvoltată, în care s'au pastrat pănă la bă- 
trineţă instinctele şi apucăturile din copilărie. 

In această privinţă Lombroso să exprimă astfel: „ger- 
menii nebuniei morale şi ai crimei îi întălnim ca ceva nor- 
mal şi obişnuit în primii ani ai copilăriei omului, întocmai 
după cum în embrion găsim unele forme, cari la indivizii 
adulţi apar ca monstruozităţi». Aşa dar imbecilitatea mo- 
rală şi inclinările criminale le întilaim la copii nu ca un fe- 
nomen excepţional, ci ca ceva cu totul normal, 

Indiciile criminalităţei şi ale nebuniei morale (pazzia 
morale) se manifestă la copii sub diferite forme precum : 
1) Furia ; doctorul Perez a observat accese de furie la 
copii încă din primele două luni după naştere, mzi ales 
cînd sunt puşi în scăldătoare sau cind li se ia din mini 
vre un obiect. 2) Răzbunarea ; s'au văzut copii între şase 
şi opt luni sgăriind şi lovind manca, cînd le ia hrana de 
la gură. 3) nvidia şi ura, pe care o arată copii mai ales 
cînd v&d pe mama lor desmerdind alți copii. 4) Zipsa simu- 
Zului moral, din care causă copii nu disting binele de rău 
ci consideră drept bun cea ce le e permis de părinţi, şi 
reu cea ce le este interzis. ș) Lenea şi îndărătnicia ; 6) 
Cruzimea ; 7) Vanitatea şi mândria, manifestată prin plă- 
cerea lor pentru haine si podoabe, cum şi prin tendința 
de a trece drept superiori altora. 8) Paszunea pentru Jo- 
curi şi alcoohsm ; 9) Inclinațiunea cătră lucruri obscene şi 
plăceri sexuale, manifestată, încă de la vrista de 2 şi 3 ani. 

Pe basa observaţiilor sale proprii statistice şi antro- 
pometrice, Lombroso afirmă că a găsit la copii multe din 
anomaliele anatomice şi caracterile specifice ale criminalu- 
lui înăscut. Aşa de pildă din 7g copii de criminali, numai 
şapte au fost găsiţi fără anomalii; restul însă presentau 
mai toate caracterele tipului criminal. | 

Examinînd 160 copii din asilurile publice, la 44%, din
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ei a constatat presenţa caracterelor anomalice Şi tendin- 
ților excentrice (mattoidi), cari predispun la criminalitate. 
Din roo copii de părinţi bogaţi observați în pensionul Co- 
llegio internazionale di Torino, 33 presentau multe ano- 
malii psihofisice; 44 aveau oare cari urme de degenerare !). 

Presenţa la copii intr?o proporție atit de însămnată 
a anomaliilor organice şi caracterelor criminalităței autorul 
o explică prin ereditate și atavism. Aşa dar copilăria, pe 
care noi suntem deprinşi a o idealisa şi a ne-o inchipui 
sub o aureolă de inocenţă, este vrista în care izbucnesc 
în om toate pornirile criminale transmise prin ereditate şi 
cari numai pe urmă pot dispărea mai mult sau rai puțin, 
sub îariurirea educaţiei şi a mediului bun. 

Prin educaţie se înţelege nu atit instrucţiunea spiri- 
tului, dar mai ales cultivarea rațională şi sănătoasă a in- 
stinctului imitativ, formarea caracterului şi desvoltarea sen- 
timentelor prin sădirea în sufletul copilului a principiilor 
morale şi prin contactul cu alţi copii buni. Ca mijloc pen- 
tru combaterea pornirilor criminale la copii, autorul reco- 
mandă, înaintea ori cărei pedepse, măsurile preventive 
(mezzi preventivi del crimine nei fanciulli). Hrana mode- 
rată şi cu preferinţă vegetală, ferirea de băuturi spir- 
tuoase, locuinţa higienică, aer şi lumină suficientă pot avea 
o înriurire foarte bună asupra desvoltărei normale ŞI asu- 
pra educaţiei copiilor. 

In locul actualelor case de corecţiune pentru crimi= 
nalii minori, autorul recomandă să se întroducă neapărat 
aşa numitele znaniconzo criminale, un fel de ospicii pentru 
tratamentul criminalilor şi nebunilor morali, în cari copiii 
să fie internaţi şi supuşi unui regim educativ foarte serios. 
Copiii ia cari s& observă porniri de nebunie morală, tre- 
buesc isolaţi cu desăvârşire de timpuriu, căci numai cu 

  

1). Lombroso, opera citată, pag. Î40.
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chipul acesta se pot combate în ei tendințele perizuloase, 
cari mai pe urmă îi împing la crime, 

Cercetările asupra criminalităţei la plante şi animale 
probează cât de adânc sunt înrădăcinate pornirile crimi- 
nale în lumea organică. Instinctul de conservare şi lupta- 
pentru existenţă provoacă anumite inclinaţiuni organice 
criminale, cari, intipărindu-se asupra centrelor nervoase, 
să transmit din generaţie în generaţie, neputându-se des- 
fiinţa de cât prin înriurirea educaţiei şi a mediului. Dacă 
ținem samă de condiţiile grele de trai şi de lupta înver- 

şunată pentru existenţă ce a suportato omul primitiv în 

perioada preistorică, atunci devine foarte explicabil faptul 
pentru ce în firea lui a trebuit să predomine apucăturile 
rapace şi crude. Prin acţiunea atavismului asemenea por- 
niri s'au transmis din tată în fiu printr'un întreg şir de ge- 
neraţii pănă la criminalii din ziua de astăzi, lată cum se ex- 
plică împrejurarea că criminalii din societăţile noastre oglin- 

desc în sine pornirile instinctive ale. firei omului primitiv. 
* 

“e + 

Cercetările şi conclusiile lui Lombroso asupra em- 
briologiei crimei şi asupra aşa ziselor manifestări criminale 
la plante, animale şi la omul primitiv, ni s'au părut lipsite 
de caracter riguros ştiinţific şi puţin convingătoare, pentru 
că, precum vom vedea imediat, o mare parte din ele se 
razămă pe generalisarea pripită şi pe interpretarea exa- 
gerată a faptelor. 

Mai întăi observăm că autorul face o mare confu- 
siune în terminologia ce întrebuinţază, dând aceaşi însăm- 
natate şi punind sub acelaş calapod noţiuni şi fapte de o 
ordine absolut distinctă, cari nu pot avea între ele nici o 
corelaţiune, El confundă noţiunile juridico-sociale cu feno- 
nomenele pur biologice, aplicând idea abstractă a crimei, 

sau mai bine zis a infracţiunei, idee relativă, schimbătoare 
şi supusă normelor evoluţiunei spiritului omenesc care a
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conceput'o, cu fapte biologice petrecute în viaţa plantelor, 
a animalelor şi a omului primitiv, guvernate de legile fixe 
şi nestrămutate ale naturei. Termenul de crimă nu poate 
fi aplicat faptelor omului primitiv, pentru că ele au un ca- 
racter mecanic, inconştient şi orb, fiind determinate pur şi 
simplu de instinctul seu de apărare şi conservare, Cu atit 
mai puţin acest termen poate fi aplicat fenomenelor pe- 
trecute în viața plantelor şi a animalelor pentru că feno.- 
menele în chestiune sunt statornice, normale, neschimbate 
şi fatale, de acea nu presintă de cit importanţa biologică, 
şi nici într'un caz nu pot fi considerate ca manifestări cri- 
minale., A proceda alifel însamnă a răstălmăci şi denatura 
faptele, 

Noţiunea crimei are o origine posterioară stărei de 
desagregare şi incoherență socială, în care a trăit mlnt 
timp omul primitiv ; ea a apărut numai după formațiunea 
primelor triburi și după închegarea vieți sociale, căci prin 
crimă înţelegem violarea tocmai a normelor stabilite de 
comunitatea indivizilor pentru a garanta posibilitatea vie- 
ței lor sociale. 

Iacriminarea faptelor omeneşti a fost totdeauna ceva 
relativ şi convenţional, şi de acea a evoluat de lao epocă 
la alta şi după diferite eri, depinzînd în totul de orienta- 
rea morală a omului dintr'un timp dat şi de moravurile, 
interesele sociale şi instituțiunile existente atuncea. Cea 
ce în o societate la o anumită epocă, s'a consi erat delic- 
tuos și reprimabil, cu trecerea timpului şi schimbarea mo- 
ravurilor a devenit un act cu totul normal şi nedăunător 
ordinei şi intereselor sociale, Or dacă astfel e caracterul 
abstract al noţiunei de crimă, nu putem înţelege cum s'ar 
putea aplica un asemenea termen la interpretarea feno- 
menelor biologice, a căror natură e cu totul distinctă, 

Păreile lui Lombroso asupra «criminalităţei plante- 
lor şi animalelor» au fost întimpinate în știință cu mult 
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scepticism. Invaţatul italian Brusa să exprimă în această 
privinţă astfel : «... în locul fantasiilor (romanzi) triste şi 
nesulerite ale metafisicei scolastice, invățaţii timpului nos- 
tru iubesc să creeze fantazii pe socoteala fenomenelor na- 
turei, calificind de criminale fapte de altmintrelea cu totul 
normale petrecute în viața plantelor şi animal:lor. Pe a- 
semenea fantazii insă nu s& poate razama o ştiinţă şi mai 
ales dreptul penal». '). Zarde susţine de asemenea că aşa 
zisa criminalitate a animalelor nare nici o importanță, 
pentru că din ea nu se poate deduce nici o consecinţă 
teoretică sau practică 2), 

Tot atit de neîntemeate şi fantasiste ni se par pă- 
rerile autorului asupra moravurilor, modului de a trăi şi 
inclinaşiunilor omului primitiv şi a salbatecului de azi. EL 
reconstitue starea materială şi morală a omului primitiv 
în mod cu totul aprioric, orientîndu-se mai cu saină după 
descripţiie şi observaţiile, de multe ori exagerate ale că- 
lătorilor asupra viței salbaticilor de azi, cari rătăcesc prin 
pădurile Africei centrale şi ale insulelor Oceaniei. O ase- 
menea procedare insă nu e riguros ştiinţifică şi nu poate 
inspira încredere. 

Mai întăi nu e adevărată afirmarea lui Lombroso că 
salbatecul de azi ne oferă imaginea fidelă a omului primi- 
tiv, şi că între aceste două fiinţi, despărțite una de alta prin 
mii de veacuri, ar exista o complectă analogie. Descope- 
ririle arheologice moderne ne dau dovezi suficiente în 
sprijinul acestei teme, Invăţatul Max Miiller, pe basa stu- 
diului întreprins asupra termenilor rămaşi din vechea limbă 
sanscrită, afirmă că poporul care a creat acești termeni 
n'a putut să aparțină rasei salbatecilor de azi 5. Wirchov, 

1) Brusa, Saggio di una dottrina generale del reato, 1981 pag. 96. 
2) Tarde, Quelques criminalistes italiens de La nouvelle cole, în 

devue philosophique, 1883, Juin. 
3) Essai sur la mythologie comparte, 1834, pag. 53.
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studiind craniile oamenilor preistorici, Susţine asemenea că 
nu poate exista absolut nici o analogie între aceştia şi 
salbatecii de azi, cari cu siguranţă represintă o rasă infe- 
rioară, decăzută şi degenerată din causa condiţiunilor în 
cari au trăit de veacuri!). Mai mult încă, sunt învăţaţi de 
valoare cari afirmă că omul primitiv n'a putut să difere 
mult de omul de azi în ce priveşte aptitudinile sale psihice 
şi morale. Antropologul Broca constată că <omul de as- 
tăzi, prin caracteri!e sale morfologice fundamentale, nu di- 
feră nici de cum de omul preistoric din sinul aceleaşi 
rese»*). Oua/refages arată că «din cele mai vechi timpuri 
quaternare şi până la individul cel ma; excepţional a cărui 
resturi au fost descoperite (omul din Neandesthal), omul a 
posedat aceaşi desvoltare cerebrală pe care o are azi... 
Craniul sălbatecului, contemporan cu mamutul, presintă 
într'un grad înaintat toate caracterele cari denotă o des- 
voltare intelectuală din cele mai însămnate>. Însăşi capa- 
citatea craniană a omului preistoric s'a constatat în unele 
casuri a fi superioară chear omului de astăzi 9). «Se pare 
că facultăţile spiritului omenesc, zice Carfailhac, nu au par- 
ticipat la progres. Este imposibil a s& dumonstra că un 
copil din epoca silexului ar fi incapabil să se desvolte în- 
tocmai ca un copil de ai noştri». Acest din urmă învaţat 
tăgădueşte chiar că omul preistoric ar fi fost antropofag, 
precum e salbatecul de azi4). Evident că, față de datele 
ştiinţifice sus arătate, părerea lui Lombroso asupra ana- 
logiei omului primitiv cu salbatecul de azi nu poate avea 
o basă serioasă. 

    

- 1) Die Preihsit der Wissenschajt inu modevnen Staat, 18177 pag. 84. 
2) Citat după un articol al lui Tarde publicat in Arhives d'ant hropologie criminelle, 1889, pag. 241. ! | 3) Homes fossiles, pis. 6. 

La France prehistorique, pag. î4i şi 27.—(Citat după Proal Le (rime et la Peine).
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Lombroso, ori de câte ori vorbeşte despre omul pri- 
mitiv, ni-l presintă exclusiv numai din punctul de vedere 
al apucăturilor sale animalice, distrugătoare şi crude, lă- 
sind cu totul la o parte manifestările de cinste, abnegaţi- 
une, devotament şi bună credință, cari de asemenea se 
întâlnesc în viaţa lui, după arătările positive ale arheolo- 
giei preistorice. De sigur că acest mod de a vedea nu 
poate fi de cit unilateral. Evident că in natură se petrece 
o luptă continuă pentru existenţă ; unele organisme trăesc 
pe socoteala altora şi cel mai tare totdeauna nimiceşte pe 
cel mai slab. Această luptă fără îndoială a trebuit să de- 
termine în omul primitiv oare cari tendinți egoiste, Nimic 
însă nu ne îndreptăţeşte se zicem că asemenea tendinţi au 
jucat un rol preponderent, că viclențele, jafurile şi ucide- 
rile constitueau în viața omului primiliv ceva normal şi 
obişnuit, ear nu o excepţiune, că în fine acesta nici nu 
putea distinge faptele rele de cele bune. Din contra des- 
coperirile recente ale arheologiei ne probează că omul 
primitiv poseda noţiuni morale şi religioase, avea cultul 
morţilor, credea în existenţa unei vieţi viitoare şi în fiinţi 
Superioare cari puteau exercita oare care inrîuriri asupra 
destinulu său. După antropologii Broca, Quatrefages şi 
Cartailhac existența acestor crediaţi la omul quaternar 
pare a fi indiscutabilă. «În necropolele quaternare ale Bel. 
giei, zice Quatrefages, s'au găsit, impreună cu osemintele 
omeneşti, o mulţime de obiecte atestînd existența credinţei 
într'o viaţă viitoare. De sigur că rudele și amicii celor 
morţi, se îngrijau despre noua vită care incepea pentru 
reposaţi»... «Credinţa în viaţa viitoare, credinţa in conser- 
varea individualităţei după moarte, exista încă la popula- 
țiunile din primele timpuri ale epocei geologice actuale, 
intocmai precum le gasim la triburile australiene sau 
tasmaniene şi după cum există şi -azi la rasa albă. 
Nici timpul, rici spaţiul n'au fost în stare să schimbe în
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această privinţă conştiinţa omenească» 1). Ori dacă omul 
quaternar credea in viața viitoare, în existenţa spiritelor 
superioare, dacă avea cultul morţilor, cum poate spune 
Lombroso că el trăia întocmai ca o fiară salbatecă ? Din 
faptul că oamenii primitivi purtau adese-ori rE&sboae unii 
contra altora, nu putem deduce că ei n'aveau afecţiuni 
familiare, că erau lipsiţi de sentimente bune şi că morala 
lor era analoagă cu aceea a cimpazeilor.  Quatrefages a- 
rată că în epoca renului erau unele rase cu totul paşnice, 
cea ce se dovedeşte prin faptul că la ele nu găsim arme 
de luptă: <«Troglodiţii din Bslgia par a fi fost eminamente 
paşnici»2). 

Odată cu închegarea primelor societăţi de sigur că a 
trebuit să se nască în omul primitiv tendinţi altruiste, să se 
stabilească chiar un fel de afecţiune şi simpatie pentru in- 
divizii cari fac parte din aceaşi comunitate şi în fine să se 
manifesteze necesitatea unui schimb de îndatoriri şi ser- 
vicii reciproce. Cu desvoltarea civilisaţiunei sfera porniri- 
lor altruiste, a acţiunilor desinteresate a trebuit să ocupe 
un loc tot mai larg în viaţa omului; nu e mai puţin ade- 
Varat insă că aceste porniri sunt tot'atît de vechi ca Şi în- 
săşi viața socială. Nu e dar de loc Ştiinţific a vedea în 
omul primitiv, expus a suporta o înverşunată luptă pentru 
trai cu natura şi animalele, exclusiv numai apucături ani- 
malice şi crede, şi a pastra o complectă tăcere despre 
manifestările lui altruiste Şi desinteresate, cari, alăturea cu 
alte calităţi psihice au trebuit neapărat să fie transmise 
generaţiunilor posterioare. Cercetind originea criminalită- 
ţei, trebue în acelaş timp să avem în vedere şi genesa 
moralei; amindouă aceste fenomene au o obirşie comună: 
natura omenească cu însuşirile ei psiho-fisice, 

  

1)  Hommes fossiles 13V, 
2) Ibidem, pag. 73.
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Părerea lui Lombroso că popoarele primitive trăiau 
în stare de complectă animalitate, că erau absolut lipsite 
de conştiinţa morală a binelui şi a r&ului, că crimele ja- 
furile, violurile etc. erau generalminte practicate, este ase- 
menea in contrazicere vădită cu cele mai vechi cunoştinţi 
positive asupra anticităței ajunse pănă la noi. În adevăr, 
se pot invoca o sumă enormă de date, tradiţii şi legende 
istorice în sprijinul temei că popoarele din cea mai adîncă 
anticitate au avut un adevărat cult pentru ideia de grep. 
tate, virtute şi adevăr, şi că din potrivă, faptele imorale, 
crithele şi jafurile au fost totdeauna reprobate de conşti- 
inţa omenească şi pedepsite cu rigoare de legile şi obiceu- 
rile primitive. Inscripţiunile chaldeene, asiriene Şi egiptene, 
scrierile filosofice şi monumentele legislative r&mase de la 
Confucius,  Mencius, Manu, Zoroastru, Moise, Dracon, 
Licurg etc. a căror origine să perde în noaptea timpuri: 
lor, dovedesc cu prisosinţă că la vechii Babiioneni, Asirieni, 
Egipteni, Chinezi, Indieni, Perşi, Ebrei şi Greci, credinţa 
in existența unui principiu moral suprem, noţiunea binelui 
şi a r&ului, sentimentele de dreptate și umanitate erau atit 
de vii şi puternice, în cît interveneau aproape în toate az- 
tele vieței lor şi constitueau pentru fiz-care individ călă- 
uza obligatoare de conduită socială, violarea căreia era 
reprimată cu cea mai mare severitate, 

Dacă descoperirile arheologice şi cele mai vechi do- 
cumente istorice ne probează că sentimentele şi ideile mo- 
rale ale popoarelor primitive erau atit de inaintate, ce cre- 
zămiînt mai poate avea teoria lombrosiană, care ns zugră- 
veşte pe omul primitiv ca pe un animal! salbatec, stăpinit 
de instinctele cele mai bestiale şi veşnic aplecat cătră dis- 
trugeri şi vărsări de singe? S& poate oare susținea că 
crima din zilele noastre este un fapt atavistic, un fel de re- 
flex a stărei de sălbătăcie a omului primitiv, cind ştiut 
este că descendinţii imediat ai acestuia au condamnat Şi
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pedepsit crima ca atare? E posibil oare ca acţiunea ata- 
vismului să se întindă pănă în ziua de azi, lrecind printr*un 
henumărat şir de generaţii şi peste o perioadă enormă de 
timp ? 

Fisiologia arată în adevăr că s& poate întâmpla ca 
unele caractere de ale strămoşilor, după ce par a fi dis- 
părute în descendenţii lor imediaţi, reapar câte o dată li 
strănepoţii din a doua sau a treia generaţie. Este însă 
posibil oare ca caracterele omului primitiv, după ce au 
suferit o atât de mare prefacere în decursul veacurilor 
prin nenumărate încrucișări, să reapară iarăşi in ziua de 
astăzi cu atâta putere în cât să constitue o rasă de crimi: 
nali analoagă rasei preistorice? In această privinţă învăţa- 
tul “Topinard observă: «Fără îndoială că atavismul, consi- 
derat ca manifestarea unei influinţi ereditare îndepărtate, 
are o putere de transmisiune considerabilă, nici o dată 
însă într'un aşa grad cum şi-l închipue Lombroso. Intre 
rasele presente şi rasa primitivă s'au interpus o enormă 
mulţime de rase, dispărând cu chipul acesta ori-ce conti- 
nuitate»"). 

De almintrelea asămănarea criminalului de azi cu 
omul preistoric este atât de problematică şi neverosimilă, 
în cât însăşi Lombroso a simţit necesitatea în unele casuri 
a se raporta la o epocă mai apropiată de noi, comparând 
unii criminali cu barbarii din evul mediu 2). 

Este de asemenea neexactă afirmaţiunea şefului scoa- 
lei italiene că în viața sălbatecilor de azi faptele criminale 
ar constitui regula generală şi că între ci şi animale n'ar 
exista nici o deosebire. Descrierile recente ale călătorilor 
au rectificat multe din erorile răspândite altă dată asupra 
populaţiunilor sălbatece. Insăşi Darwin constată la salba- 
teci numeroase exemple de devotament şi bunătate 3). In 

  

1). Revue d'anthropologie, 1887, No. 15. 
2). Ir” Uomo delinquente, pag. 643. 
3). La Descendance de Phomme, pag. 11$, citat după Proal.
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scrierea sa Voyage d'un nalurakste autour du monde, după 

ce descrie pe Fuegieni (din America de nord) ca pe po: 

pulaţiunea salbatecă cea mai degradată, narează o serie 

de fapte din care rezultă că ei nu sunt lipsiţi de senti- 

mentul dreptăţei, că consideră furtul şi minciuna ca un 

fapt ruşinos şi că să arată compătimitori faţă de suferin- 

țele altuia. 

Teoria lui Lombroso asupra criminalităței copiilor se 

presintă de asemenea din multe puncte de vedere inadmi- 

sibilă şi contrară bunului simţ. Este foarte curios că au-' 
torul identifică aproape în totul copiii cu criminalii şi ne- 

bunii morali (pazzia morale). In sprijinul tezei sale autorul 

invoacă ca argument faptul că copiii din cea mai fragedă 

vrâstă sunt egoişti, r&zbunători, cruzi, mincinoşi, invidioşi, 

lipsiţi de simţ moral, şi că în genere simptomele crimina- 

lităţei şi ale nebuniei morale se manifesta pentru întâia 

oară în copilărie. Acest mod de argumentare însă este 

neexact şi se întemează pe interpretarea greşită a faptelor. 

Mai întăi nu e adevărat că toţi copiii sunt ast-fel precum 

ii descrie Lombroso !), iar pe de altă parte cel mai ele- 

mentar bun simţ ne opreşte a vedea nişte viitori criminali 

şi <pazzia morale» în copiii, cari au sgăriat sau lovit manca 
când le-a luat hrana de la gură, san în copii deprinşi a 

spune minciuni şi a se deda lenei. 

Afară de aceasta e greu de explicat pentru ce lipsa 

simțului moral la copii autorul o consideră ca un defect, 
în timp ce, după însăşi teoria sa, simţul moral s& capătă 

cu timpul şi e o consecinţă a desvoltărei intelectuale a o- 

1), Conelusiile lui Lombroso în această privinţă sunt viu com- 
bătute de criminaliştii Luigi Lucchini şi IL. Proal; acest din urmă 
dovedeşte cu nenumărate exemple dă, din contra, cei mai mulţi din- 
tre copii sunt buni, altruişti, iubitori şi atașați de educatorii lor, şi 
că numai prin excepţie se ivesc la ei inclinaţiuni rele. Ze Doit pă- 
nal et les nouvelles theories, 1892, pag. 118; Le Crime et la Peine, 
1891, pag. 46—49, 

19
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mului. Şeful scoalei positiviste nici macar nu face deose- 
bire între inclinările în adevăr ră&le ale copiilor şi între 
acele cari nu presintă nici un perico! pentru viitor. Aşa de 
pildă lenea şi trândăvia copiilor e pusă alăturea cu apu- 
căturile ler bestiale; instinctul imitativ a] copiilor este com. 
parat cu acelaş instinct observat la criminali, 

“Lombroso, Gupă ce corstată la copii toate caracte- | 
rile criminalităţei şi ale nebuniei morale, dă o importanţă 
enorm de mare educaţiunei, g&vație căreia dispar ca prin 
minune toate caracterile arătate, şi numai arare ori să 
menţin până la bătrâneţă, Acest lucru însă este inadmi- 
Sibil, căci, dacă e adevărată teoria eredităţei, preconisată 
de autor, dacă pornirile criminale la copii nu sunt altă 
ceva de cât manifestarea anomalielor psiho-fisice acnmulate 
de veacuri şi transmise din generaţie în generaţie până 
astăzi, apoi devine absolut inexplicabil cum educaţiunea şi 
mediul pot exercita o înriurire atât de mare, în cât să 
transforme cu uşurinţă firea copilului şi să facă să dispară - de o dată toţi germenii criminalităţei şi nebuniei morale atât de adânc înrădăcinaţi în el. Dar dacă mai ţinem samă 
de faptul că o enormă majoritate de copii r&mân lipsiţi de 
ori-ce educaţiune, atunci de sigur ar trebui să avem în 
zilele noastre un număr cu rault mai mare de criminali de cât acela care există in realitate, 

Pe de altă parte, conclusiile autorului în această pri- vinţă sunt în vădită contrazicere cu o altă idee a sa pe care o vom desvolta mai târziu, anume cu idea, susținută de dânsul cu multă ardoare, că criminalii de azi constit e în omenire o varietate aparte, o specie cu totul deosebită de restul genului omenesc, Socotim că autorul ar fi fost mult mai consequent dacă ar fi spus că indivizii normali, oneşti şi necriminali de azi, cari au reuşit să înăduşe în ei toate pornirile criminale transmise prin ereditate și să se adapteze condiţiilor artificiale ale mediului social, al-
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cătuesc o adevărată anomalie faţă de restul celorlalţi 
oameni. 

De altmintrelea chestiunea criminalităţei la copii, astfel 
cum o presintă Lombroso, este viu criticată de învăţaţi, La 
congresul de antropologie criminală din Paris D-rul Mag- 
nan a afirmat că copiii cari întrunesc caracterile tipului 
criminal în stare embrionară, nu sunt copii normali, ci de- 
generaţi. Tarde contestă că manifestările criminale la copii 
ar constitui un fenomen normal şi obişnuit, arătând că, a- 
lăturea de copiii r&i şi egoişti, sunt şi copii buni, blânzi și 
desinteresaţi, Dortel susţine că dacă la criminali s& poate 
observa oare cari inclinaţiuni proprii vrâstei copilăriei, la 
copii însă nu găsim nimic criminal. Baer zice că lipsa simțu- 
lui moral la copii se explică din cauza nedesvoltărei apii- 
tudinilor lor intelectuale, şi că acest sentiment apare numai 
după înaintarea lor în vrâstă 1). 

De sigur copilul încă din pântecele mamei sale po- 
sedă toţi germenii viitoarei sale întocmiri fisice şi intelec- 
tuale, In vrâsta fragedă, judecata şi inteligența sa fiind 
încă în stare embrionară, e lucru firesc ca instinctele şi 
pasiunile să, aibă Ja acea epocă a vieţei un rol precumpă- 
nitor. Treptat însă, cu acolţirea şi desvoltarea aptitudinilor 
intelectuale, evident că pornirile instinctive şi pasionale 
trebue să slăbească şi să dispară tot mai mult. Faptul însă 
că inteligenţa şi raţiunea apar mai târziu, nu ne îndreptă- 
ţeşte să asemănăm copilul cu «pazzi murale» sau cu crimi- 
nalul înăscut, precum face Lombroso. 

1). Păresile lui Magnan, Tarde, Dortel şi Baer sunt citate după 
opera profesoralui Dallemagne, Theories de la criminalite, pag. Gu—61,
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Anatomia patologică şi antropometria criminalului. — Caracte- rile generale ale tipului criminal Şi volul lor în diuguosa criminali- tăței.—A nomaliile craniului, creerului şi a organelor interne.—Aptro- pometria şi fisionomia criminalilor.— Studiul fotografiilor şi diferitele categorii de criminali. — Criminalitatea la femei. — Observări asupra fisionomiei oamenilor normali.— Proverbele și credinţele populare re- feritoare la criminalitate.— Critica caracterilor anatomice, patologice și fisiologice ale criminalilor.—Părerile învăţaţilor despre teoria lom- brosiană. — Tipul criminal ca criteriu al criminalităței. Clasificarea deliquenţilor din punctul de vedere al individualisărei pedepsei. 

Principiile fundamentale ale antropologiei criminale, 
le găsim expuse în partea a doua a celebrei opere a lui 
Lombroso «L'Uomo delinquente» Şi în o altă lucrare a sa, 
scrisă în colaboraţiune cu D.rul Marro, şi intitulată „Sugli 
ultimi studi di antropologia criminale in Europa“, Torino, 
1886, 

Această parte a cărței «L'Uomo delinquente», întitu- 
lată «anatomia patologica ed antropometria del delitto», 
este fără îndoială cea mai originală și mai importantă din- 
tre toate cele-l-alte lucrări ale şefului şcoalei penale ita- 
liene, pentru că in ea autorul studiază cu deamăruatul or- 
ganismul criminalului, analisează anomaliile cale anatomo- 
fisiologice în legătură cu inclinațiunile psihice, şi expune 
teoria sa despre aşa zisele caractere tipice ale criminali- 
tăţei, îndrumând cu chipul acesta ştiinţa penală pe o nouă 
cale, neexplorată încă până atunci, 

Aci găsim sistematisate resultatele vastelor sale ob- 
servaţiuni şi experienţe craniometrice, algometrice sfigmo- 
grafice, grafologice şi fotografice, întreprinse atat de e], cât şi de alţi învăţaţi, asupra unui număr de 3839 crimi- nali vii, 383 criminali morţi, 662 alienaţi şi aproape 14.000 
soldaţi, cari au fost supuşi unui examen foarte amărunţit,
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atât în ce priveşte datele anamnestice referitoare ia ante- 
cedentele lor personale și ale familiilor lor, cât şi sub ra- 
portul măsurărei antropometrice şi a controlărei modului 
de funcţionare a diferitelor procese fisiologice (vederea, 
auzul, mirosul, gustul, pipăitul, sensația durerei, puterea 
musculară, reflexul genunchiului, etc,). 
| Pe basa studiilor sale, Lombroso afirmă cu “convin: 
gere nestrămutată şi cu o mare putere de argumentare, 
că criminalul propriu-zis se deosibeşte de omul normal ne- 
criminal prin anumite caractere şi anomalii, cari intere- 
sează nu numai conformaţia sa externă, ci se manifestă 
aproape în toate organele sale interne şi se extind chiar 
şi asupra funcţiunilor psihice. Numărul acestor anomalii 
este considerabil. Numai craniul criminalului presintă vre-o. 
30 de caractere anomalice ; apoi braţele, nasul, urechile, 
ochii, mâinele, părul, dinţii, fălcile, gustul, mirosul, cum şi 
toate cele-l-alte organe şi funcțiuni fisiologice, au fie-care 
anomaliile lor specifice; până şi composiţia chimică a uri- 
nei criminalilor diferă de acea a oamenilor normali, 

Conclusiile autorului în această privință sunt cu atât 
mai interesante, cu cât dânsul atribue o enormă impor- 
tanţă anomaliilor constatate în organismul criminalului, 
susținând că ele alcătuesc adevăratul criteriu positiv şi in- 
failibil al criminalităţei, prin mijlocul căruia suntem în stare 
a deosebi cu precisiune aproape matematică nu numai cri- 
minalul propriu-zis de omul normal, dar că putem distinge 
între ele chiar diferitele categorii de criminali. Fie-care 
criminal, posedând fisionomia şi caracterele anatomice pro- 
prii genului de criminalitate din care face parte, putem 
foarte uşor să distingem, după conformaţia diferitelor -or- 
gane, după expresia  figurei și privirea ochilor deliquenţii 
politici de furi, iar pe aceştia de ucigaşi şi atentatori la 
pudoare, etc. Diagnosa criminalităţei ar fi în asemenea caz 
tot atât de simplă şi precisă ca şi a ori-cărei maladii, In-
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dată ce constatăm la o persoană presenţa indiciilor crimi- 
nalităţei, putem fi siguri că ne aflăm în faţa unui criminal 
adevărat, contra căruia trebuesc luate imediat măsuri pe- 
nale, înainte chiar de a fi comis delictul, 

Mai mult încă, autorul pretinde că anomaliile în ches- 
tiune formează caracterile distinctive ale unui tip antropo- 
logic special, numit «tip criminal», care se detaşază în a- 
fară de cadrul tipurilor etnice cunoscute ale diferitelor po- 
poare ce locuesc globul pământesc, alcătuind o rasă inter- 
națională a-parte, un fel de varietate deosebită a neamului 
omenesc, din care cauză se şi explică marea analogie ce 
ar exista între criminalii diferitelor naţionalităţi. 

Lombroso începe studiile sale antropologice prin cer- 
cetarea mai întâi a anomaliilor craniene, cari suat ŞI cele 
mai caracteristice. Studiind craniile criminalilor morţi, cu 
ajutorul compasului craniometric și a altor aparate de pre- 
cisiune, el constată numeroase anomalii, atât in ce priveşte 
capacitatea, cât şi conformaţia lor, repartizând anomaliile 
în următoarea proporţie : proeminența sinusurilor frontale 
şi a arcadelor sprâncenelor 58,20% ; desvolitarea neregulată 
a măselelor de minte 44,6%; diminuarea capacităței cra- 
niane 32,5% ; sinostosa suturilor 28,9% ; fruntea înclinată 
28%; hiperostoza oaselor 28,9% ; plagiocefalia 31,100 ; 
ossa vormiana 220% ; proeminenţa occipitalului 16,60/o ; 
gropița occipitală medie 16%; Simplicitatea suturilor 
18,4% ; osul Incas sau epactal 10,5% ; prognatismul exa- 
gerat 699% ; eurignatismul 36,1% ; maxilarul inferior volu- 
minos 18,8% ; oblicitatea orbitelor 19,2%/0 ; desvoltarea 
normală a oaselor feței și în special a arcadelor zigoma- 
tice 6,0%; epofisa frontalului 34%; nanocefalia 2,700; 
etc. In proporţie mai mică se întâlnesc: trococefalia 9%o ; 
fruntea mică şi îngustă 8,6% ; oasele craniane subțiri 8,4%/o ; 
urme de lesiuni traumatice 6,6%; anomalii în desvoltarea 
dinţilor canini 6,2%/; subscafocefalia 6,1%/0; incălecarea
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oaselor 5,5%/0; oxicefalia 4,5%; concavitatea apofiselor 
basilare, orbitele mari, etc. 

In ce priveşte repartisarea anomaliilor arătate după 
diferitele categcrii de criminali, autorul zice că «cifrele 
sunt prea mici pentru ca să ne permită a conchide cu si- 
guranţă dacă anomaliile craniane sunt mai frecvente la 
asasini decât la alţi criminali. Se pare cu toate aceste că 
dolihocefalia, fruntea înclinată, trococefalia, scleroza cra- 
Riului, oxicefalia, submicrocefalia, sinostosele sunt mai 
frecvente la tâlhari; pe când la asasini predomină brachi- 
cefalia, ossa vormiana, desvoltarea excesivă d  falcei infe- 
rioare. La femeile ucigașe și la prostituate se observă mai 

„des presenţa gropiţei occipitale medii, fruntea înclinată Şi 
proeminenţa sinusurilor frontale (la pruncucigaşe)» !). 

Comparând craniile criminalilor cu ale alienaţilor, au- 
torui constată la aceşti din urmă aproape aceleaşi anomalii 
craniane ca şi la cei dintâi, cu deosebire numai că gropita 
occipitală medie se intâlneşte mai des la criminali; din 
contra Ja alienaţi apare mai de timpuriu scleroza craniului. 

Cele mai caracteristice dintre anomaliile expuse mai 
sus, și cari în special denotă analogia dintre criminal Şi 
omul primitiv, sunt: desvoltarea excesivă a falcei inferi- 
oare, proeminenţa arcadelor sprincenelor, înclinarea osului 
frontal şi gropiţa occipitală medie. Presenţa acestor ano- 
malii autorul le-a constatat şi la craniile oamenilor preis- 
torici descoperite în necropolele quaternare din Belgia, 
precum de pildă sunt craniile găsite în peşterile Engis, 
Duseldori, craniile aparţinând rasei Cro-Magnon, etc. <Aci 
găsim, zice Lombroso, dovada anatomică a stratificaţiunei 
criminalităţei, adică a tendinței atavistice a criminalilor de 
a moşteni formele omului preistoric şi ale sălbatecului» 2), 

1). Lombroso, op, cif, pag. 176—184, 
2). Ibidem, pag. 186.
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Unele anomalii craniane autorul susţine că sunt trans- 
mise criminalilor de azi, prin influenţa atavismului preu- 
man, de la oare-cari specii străvechi de animale, din care 
'şi-ar trage origina neamului omenesc. Aşa de pildă con- 
cavitatea apofiselor basilare, prognatismul exagerat, orbi- 
tele mari, denotă apropierea criminalului de oare-cari ani- 
male din ordinul rozătoarelor. 

După studiul caracterilor craniologice, autorul trece, 
în capitolul al III-lea, la examinarea conformaţiei externe 
a criminalului şi a organelor sale interne precum creerul 
inima, ficatul, stomachul etc. (Anomalie del cervello e dei 
visceri nei delinquenti, pag. 193—213). 

Criminalii se disting în genere prin statura lor înaltă, 
părul capului des, de coloare închisă, barba rară!), ochii 
îacrucișaţi (strabism) siniştri şi întunecaţi (occhio sinistro e 
fosco), inegalitatea pupilelor, urechile, buzele, ginginele di- 
forme, asimetria feţei, nasul turtit şi ridicat în sus (la fur), 
sau coroet ca pliscul urei pasări (la asasini). După tipul 
lor, criminalii seamănă mai mult cu rasa mongolă, 

Creerul criminalilor presintă puţine caractere speci. 
fice sigure, care să-l deosibească de al oamenilor normali. 
Deși in unele cazuri s'a constatat că creerul lor e mai 
greu, acest fapt însă se explică prin aceea că insăși talia 
lor e mai mare, şapoi strangulațiunea, prin care ei adese- 
ori îşi curmă viaţa, contribue de asemenea la augmenta- 
rea ponderei creerului 2. Un caracter important propriu 
creerului criminalilor constă în neegalitatea celor două e- 
misfere cerebrale. La ei emisfera dreaptă adese-ori e mai 

  

1). Proverbul „mefiez-vous de l'imberbe“, ar cuprinde oare-cari 
alusiuni la criminali. 

1). Antropologul Zenchini, cântărind 31 creeri de criminali, a 
«constatat că greutatea mijlocie a ereerului este de 1347,75 grame. a- 
dică superioară ponderei mijlocii a creerului oamenilor neeriminali 
(1310 grame); Vezi Cervelli dei delinguenti, 1885, pag. 113 (citat după 
Wulfert, ], pag. 30).
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grea de cât cea stângă, pe când la oamenii normali din 
contra emisfera stângă predomină asupra celei drepte, 
Lombroso pune în legătură acest fapt cu mancinismul 
(stăngăcia) şi daltonismul (un defect al nervului visual, 
care împiedecă distingerea oare căror culori) ce se observă 
la cei mai mulţi dintre criminali. Mai mult încă, el afirmă 
că activitatea intelectuală, şi în genere funcțiunile psihice 
sunt localizate la criminali în emisfera cerebrală dreaptă, 
contrarul de ceea-ce ar fi la oamenii normali. „Omul nor- 
mal, zice el, cugetă cu emisfera stângă a creerului,--cri- 
minalul însă cu cea dreaptă“ 1), 

Referitor la circonvoluţiunile ce brăzdează suprafaţa 
externă a creerului, Lombroso susţine că «ar fi prea. ha- 
zardos să conchidem cu certitudine că există anomalii spe- 
ciale în circonvoluţiunile creerului criminalilor». Cu toată 
atitudinea rezervată ce s'ar părea că păstrează asupra a- 
cestei chestiuni, totuşi vedem că el împarte anomaliile cir- 
conveluţiunilor . creerului criminalilor -in două categorii: 
unele, precum sunt brazdele transversale ale Iobului fron- 
tal aflate de Flesch în unele cazuri, denotă în sine o simplă 
deviaţiune, de la tipul normal ; altele, ca de pildă separa- 
țiunea scisurei calcarine a occipitalului, gropiţa lui Silvius, 
frequenţa unui înveliş al lobului occipital,-—implică o ade- 
vărată „atipie“ cerebrală, adică o apropiere atavistică de 
formele creerului animalelor inferioare ?). 

lavălişul şi structura lăuntrică a masei. cerebrale (is- 
tologia e anatomia patologica) presintă de asemenea oare- 
cari anomalii. La criminali se observă frequerte cazuri de 
inflamarea membranelor creerului, congestiuni cerebrale, 
alterațiunea meningelui, scleroza arterelor, ramolisment 

etc. Asemenea fenomene patologice se întîlnesc mai des 

1). Lombroso, op. cit. pag. 358, . 
9). Lombroso; op. cit. pag. 176—184.
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chiar decit la alienaţi, cu toate că criminalii nu manifestă 
mai nici odată simptomele obicinuite de alienaţie mentală !). 

Organele interne ale criminalilor, precum inima, va- 
sele sanguine, maiul, splina, stomachul etc., sunt şi ele a- 
tinse de diferite afecţiuni cronice şi anomalii patologice. 
Criminalii sufăr în genere de îngrăşarea şi hipertrofia ini- 
mei, insuficiența valvură, infiamaţia ficatului şi a splinei, 
dilatarea vaselor limfatice, circularea neregulată a sîngelui, 
etc. Din 33 autopsii, la 20 s'a găsit stomachul atins de 
diferite maladii *). 

Autorul nu resolvă chestiunea dacă anomaliile pato- 
logice ale creerului şi ale organelor interne sîat congeni- 
tale sau căpătate în urmă, şi nici nu explică causele cari 
au putut determina asemenea anomalii. 

In paragraful următor (cap. I[i) autorul vorbeşte des- 
pre antropometria şi fisionomia criminalilor (antropometria 
e fisionomia dei delinquenti, pag. 214—295). Il coordo- 
nează şi sintetisează aci atit observările sale antropome- 
trice, cît şi experienţele făcute de alți învăţaţi (Tamburini, 
Pelizzario, Virgilio, Lacassagne, Ferri) asupra unui nu- 
măr considerabil de criminali de diferite naţionalităţi. 

Comparind cifeele şi resultatele technice obținute prin 
măsurarea corpului criminalilor cu diferite aparate (com: 
pasul craniometric—compas d'Epaisseur, compas ă glis- 
si&re,—goniometrul lui Broca pentru precisarea unghiului 
facial, aparatul de fixat talia, panglica metrică pentru mă- 
surarea curbelor etc.), Loinbroso conchide că, aceştia, în 
generalitatea casurilor, au talia mai înaltă decit oamenii 
normali, afară de oare-cari excepţiuni întilnite în Sardinia 
şi Liguria, unde criminalii sînt mai mici la statură. Bra- 
țele asemenea sînt mai lungi cu cîte-va centimetri; acest 
caracter e de natură atavistică, apropiind pe criminal de 

1) Ibidem, pag, .201- 207. 
2) Ibidem, pag. 210—212.
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şimpazeu. Dimensiunea braţelor întinse (grande apertura 
della braccie) la unii criminali e superioară cu 3—6 cen- 
timetri înălţimei taliei. Autorul citează aci observările lui 
Lacassagne asupra 800 criminali francezi, dintre cari la 
623 dimensiunea ambelor braţe era mai mare decit înăl- 
țimea taliei, la g1 deschizătura braţelor era inferioară taliei, 
în fine la 86 era egaiă sau foarte puțin superioară !). 

De şi Lombroso declară că observaţiile adunate sunt 
nesuficiente încă pentru a putea stabili cu. certitudine de- 
osebirea caracteristică a formei şi a dimensiunei minilor 
criminalilor, totuşi pe de altă parte el e de părere că la 
ucigaşi, în unele cazuri la escroci, mivile sînt mai groase 
şi mai scurte de cit la oamenii normali; din contra, pun: 
gaşii şi atentatorii la bunele moravuri dau o proporţie imai 
mare de miîni lungi şi subţiri. 

Greutatea corpului e mai mare la criminali decit la 
oamenii normali. Comparind însă asasinii şi incendiarii cu 
alţi criminali (hoţi, atentatori la bunurile moravuri), s'a 
constatat că, cei dintăi posedă o pondere corporală supe- 
rioară. Excepţie fac numai femeile criminale, cari sunt mai 
uşoare decit femeile normale 2). 

Dintre criminali, constituţia cea mai robustă o au 
ucigaşii, incendiarii şi bandiții, de aceea ŞI circonferenţa 
toracelui la ei e superioară (894—875 mil). Din contra, 
atentatorii la bunele moravuri, escrocii şi pungaşii ordinari 
sunt debili, rău conformaţi şi adese-ori rachitici. 

O importanță deosebită presintă capacitatea craniană, 

  

1) D-rul Marro, un adept al şcolei posilivisto-antropologice 
penaie, în scrierea sa I Carateri dei delinquenti, pag. 69—70, con- 
trazice întru cit-va constatările şefului, sustinînd în această pri- 
vință că dimensiunea deschizăturei brațelor la criminali numai în 
rare cazuri e cu puţin superioară înăltimei taliei lor, şi că fenome» 
nul în chestiune se poate observa şi la vameniinorm-li. Dia contra, 
Enrico Fevri confirmă în mare parte constatările lui Lombroso, Ar- 
chivio di Psihiatria, 1883. 

2)) Thompson constată din contra că criminalii au- o pondere corporală mai mică, Rivista di discipline Carcerarie, anul 1V, p. 392,
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care la criminali e mai inferioară decît la oamenii normali. 
Lombroso pune acest fapt în legătură cu inferioritatea in- 
telectuală a criminalilor, susţinind că diminuarea capaci: 
tăţei craniane ar fi un caracter observat şi la craniile 
oamenilor primitivi, ceea ce ar constitui o dovâdă puter- 
nică în favoarea originei atavistice a delictului. Dintre cri- 
minali capacitatea cea mai mare craniană o au escrocii Şi 
falşificatorii (1330 cent. cubi); apoi vin ucigaşii şi tilharii 
(1500 cent. cubi); incendiarii şi atentatorii la bunele mo- 
ravuri au cea mai mică capacitate craniană. Această dife- 
renţiare depinde mult şi de localităţile geografice. Aşa de 
pildă la criminalii din Veneţia, Lombardia, Liguria şi Pie- 
mont, capacitatea craniană e mai mare decit la criminalii 
din Calabria şi Neapole. Comparind capacitatea craniană 
a criminalilor cu cea a alienaţilor şi soldaţilor, autorul, 
servindu-s« de astă-dată de observaţiile lui Ferri, constată 
că la aceşti din urmă capacitatea craniană e superioară, 
Dintre alienaţi cea mai mică capacitate craniană o au idioţi; 
ceilalţi alienaţi însă au o capacitate craniană mai mare 
decit criminalii. In unele cazuri, şi în special la capii de 
bandă şi la criminalii abili şi experimentați, autorul a con- 
statat o capacitate craniană mai superioară chiar de cit a 
oamenilor normali (1600 cent. cubi ”), 

În ce priveşte circonferinţa craniului, Lombroso, pe 
baza studiilor comparate întreprinse asupra criminalilor, 
alienaţilor şi soldaţilor, conchide că numărul capetelor vo- 
luminoase e de trei ori mai mare printre oamenii normali, 
decît printre criminali şi alienaţi, la cari de altmintrelea se 
observă o tendință constantă cătră microcefalie, Dintre cri- 
minali, circonferinți cea mai mare craniană o au înşelă- 
torii, tilharii şi ucigașii, iar cea mai mică o găsim la in- 
cendiari, la atentatori la bunele moravuri Şi la furii ordi- 

  

1) Lombroso. op. cit. pag. 227—931,
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nari. Alienaţii nu diferă mult de criminali în privința ca- 
pacităţei craniane. La idioţi se observă o particularitate 
caracteristică, şi aname că diametrul fronto-occipital e mai 
mic decit diametrul transversal al capului, invers de ceea- 
ce se constată la escroci şi la pungaşii de buzunare, cari 
în acelaş timp să disting prin o frunte mai mult sau mai 
puţin înaltă. Asasinii au diametrul frontal mai mic decit 
alţi criminali (tilharii de drumuri). Cel mai mare diametru 
frontal îl posedă escrocii. Ferri constată că diametrul tras-: 
versal al capului, în comparaţie cu diametrul frontal, e mai 
mic la criminali decît la soldaţi 3. 

Autorul observă că printre criminali se întilnesc 
cite-odată şi excepţiuni de la tipul comun, pe cari el le 
clasează într'v categorie aparte, dindu-le denumirea de 
<aristocraţia crimei». Această aristocrație a crimei se dis- 
tinge în genere printr'o vastă capacitate cerebrală, prin 
forma regulată a craniului şi adese-ori «prin trăsături ar- 
monioase şi fine, proprie numai oamenilor distinși». 

Comparind criminalii cu alienaţii, din punct de vedere 
al anomaliilor craniene, autorul conchide că asimetria cra- 
niului este de cinci ori mai frequentă la aceşti din urmă. 
decit la criminali 2). 

Treciad la studiul trăsăturilor fizionomiei, Lombroso. 
afirmă că ele au o mare importanţă în precizarea caracte- 
rilor tipice ale criminalităţei. E adevărat că priatre criminali 
se întilnesc, în unele cazuri excepţionale, şi figuri distinse, 

1)  Amadei, în scrierea sa Crani d'assassini (Archivio di Psi-. hiatria, 1883, pag. 98), confirmă observările craniologice ale iui Lom.-. broso. D-yul Marro susține că măsurarea capacităţei craniene n'are mare importanță şi nu poate să ne dea decit o idee absolut rudi- mentară şi neexactă despre creer, din pricină că grosimea oaselur va-. riază de la un individ la. altul şi după diferitele părţi ale craniului ; opera citată, pag. 117. Bordier constată din contra că criminalii nu sunt inferiori oamenilor normali în privința capacităței craniene; vezi Xiudes Anthropologiques sur une sărie des crânes d'assassins în „Re- vue d'Anthropologie“, 1879. pug. 418. 
2) Lombroso, op, cit., pag. 249—243,
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poate chiar frumoase; dar abstracţie făcînd de această oli- 
garhie a crimei, marea mulţime a deţinuţilor din peniten- 
ciare au o expresie fisionomică cu totul particulară şi a- 
proape specială fie-cărui gen de criminalitate. Autorul face 
aci o enumerare a diferitelor categorii de criminali, pre- 
cizînd mai mult sau mai puţin clișeul fizionomie specific 
al fie-căreia din ele, 

Vom reproduce în întregime tipurile fizionomice ast- 
fel cum le descrie şeful şcoalei pozitiviste italiene, pentru 
a pune în o mai mare evidenţă ideile sale asupra tipului 
criminal. 

«<Violatorii, zice el, au mai totdeauna ochii vii, fizio- 
nomia gingaşă şi delicată, buzele şi genele ochilor volu- 
minoase. Cea mai mare parte din ei au statura 'naltă şi 
subţiatecă, sînt blonzi, rachitici şi cite-odată gheboşi. Pe. 
deraştii cele mai adese-ori şe disting prin eleganța lor fe- 
menină, prin părul lor lung şi ondulat, în fine prin modul! 
îmbrăcămintei lor, care, chiar cînd e vorba de uniforma 
închisorilor, capătă la ei un fason femeesc, Fineţa pelei, 
înfăţişarea copilărească (infantilismul), părul abondent, lu- 
ciu şi aşezat în două părţi după moda femeească, sînt ca- 
ractere foarte frequente la aceşti nenorociţi. Ele se observă 
de asemenea şi la incendiari.» 

«Escrocii şi inşelătorii au adese-ori o fizionomie cle- 
ricală, blajină şi atrăgătoare ; in faţa lor e imprimată o 
bonomie particulară, mulţi din ei au ochii mici, atitudinea 
smerită, nasul strimb, adeseori lung şi voluminos, încă- 
runţesc foarte curind, căpătind o înfăţişare de babă bă- 
trină. Ucigașii şi furii prin efracţie au părul scurt ŞI creţ, 
craniul diform, fălcile puternice, umerii obrazului largi, 
muşchii feţei desvoltaţi, presintă numeroase cicatrice ŞI 
scrijileturi (tatuajuri) pe corp». 

«<Asasinii obicinuiţi au privire pătrunzătoare, crista- 
lină şi nemişcată, ochii lor sînt injectaţi în singe, nasul
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voluminos, adese-ori aquilin ca pliscul unei păsări de 
pradă, fălcile robuste urechile lungi, umerii obrazului largi, 
părul scurt, des şi inchis, barba rară, dinţii canini foarte 
desvoltaţi, buzele subţiri ; adeseori li se contractă o parte 
a obrazului, făcînd să li să vadă lucirea dinţilor canini, ca 
semn de ameninţare» !). | 

Autorul dă o importanţă atit de mare fisionomiilor 
sale descrise mai sus, în cît crede Că, ţinîndu-se seamă de 
ele, Sar putea cu siguranţă cunoaşte, în urma unui simplu 
examen extern, din care anume categorii de criminali face 
parte un inculpat oare-care. EI e atit de convins că cri: 
minalul se trădează prin însăşi fizionomia sa, în cît reco- 
mandă chiar şi magistraţilor să se conducă în cercetările 
lor de datele şi aprecierile sale, 

După ce fixează clișeul fisionomic al fie-cărui gen de 
criminalitate, Lombroso grupează la un loc caracterile ară- 
tate, întrupîndu-le întrun singur tip comun, numit tipul 
criminalului înăscut, pe care însă singur mărturiseşte pe 
de altă parte că nu la patut întîlni în mod complect Şi 
invariabil decit la 40% dintre deţinuţii examinaţi de el. 
Restul de 5%, fiind criminali de ocazie sau din pasi- 
une (delinquenti d'occasione e per passione), n'au întrunit 
caracterile .fisionomice şi anatomice ale tipului criminal, de- 
cit în mod cu totul necomplect, nestatornic sau chiar de 
loc. Dintre criminalii de ocazie de pildă, abia 17%, iar 
dintre cei din pasiune 25% manifestau oari-cari caractere 
criminale. În schimb insă la criminalii înăscuţi (delinquenti 
nati) caracterile tipice ale criminalităţei apar cu atita pu- 
tere şi expresivitate, în cît indivizii aparţinind acestei cate- 
gorii, de ori ce neam ar fi ei, presintă o mare asemănare 
reciprocă, ast-fel că dintre ei dispare aproape cu totul ti- 
pul adevărat naţional (tipo etnico), formînd din acest punct 
de vedere o unitate etnică omogenă şi de sine stătătoare, 

  

1) Lom broso, op. căt. pag. 243—251,
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din care cauză criminalul italian, de exemplu, seamănă 
mai mult a tipul fisic cu criminalul german, decit cu pro- 
priul său conaţional necriminal, 

Portretele fisionomice ale categoriilor de criminali a- 
rătate mai sus au fost aicătuite de autor în urma unui în- 
delungat şi amărunţit studiu asupra fisionomiilor unui în- 
semnat număr de criminali nu numai italieni, dar şi de alte 
naţionalităţi, Caracterele fisionomice ale criminalilor streini 
au fost studiate după albumurile închisorilor centrale din 
Berlin, Viena şi după diferite fotografii reproduse de re- 
vista «Police Journal di New-York». In total au fost stu- 
diate după fotografii fisionomiile a 219 criminali streini, 
dintre cari majoritatea germani 164, americani 23, englezi 
I, francezi 2, belgiani 1, evrei 8 şi ruşi 4. Dintre ei 108 erau 
tâlhari, 50 ucigaşi, 54 escroci şi faliți, 5 atentatori la bu- 
nele moravuri şi 5 bigami!). 

Pentru a pune mai în relief tipurile sale fisionomice 
şi a le dao mai mare putere de convingere, autorul re- 
produce unele din fotografiile criminalilor în atlasul ana- 
tomic aflat ia finele cărţei sale (tăblițele IV, V, VI şi 
VII). Caracterile fisize anormale (caratteri fisici morbosi) 
sunt constatate la aceşti 219 criminali în proporţia urmă- 
toare: falca voluminoasă 37%0, barba rară 32%0, sinusu- 
rile frontale 289%, ochii siniştri şi întunecaţi 23% părul 
“des 21%/0, urechile diforme 18%, umerii obrazului (pome- 
tele) proeminenţi 10%/0, strabismul 10%, fruntea înclinată 
8%0, prognatism 4%/0, asimetria figurei 3%. Anomalii fisi- 
onomice de asemenea s'au întîlnit la aceşti indivizi. 

In cite-va cazuri şi mai ales printre escroci şi bigami 
autorul a întilnit fisionomii normale şi chiar plăcute, iar 
în 16% cazuri a constatat absenţa complectă a ori-cărui 
indiciu patologic criminal. Acest fapt pare cu atît mai ciu- 

  

1) Lombroso, op, cit, pag. 258—967; vezi şi Wulfert, op. cit. 
vol. I, pag,_52 şi urm.
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dat, cu cit lipsa caracterelor specifice ale criminalităţei s'a 
observat la ciţi-va criminali sicilieni recidivişti, recunos- 
cuţi ca foarte periculoşi. Lombroso dă acestui fenomen o 
explicație foarte slabă, susținind că în Sicilia criminalitatea 
are caracter ocasional (la causa d'occasione) şi că, în afară 
de capii de bandă, cei-l-alţi criminali sînt numai de ocazie. 

* N * 

Ultimele paragrafe din partea a doua a cărței lui Lom- 
broso cuprind studii asupra criminalităţei la femei, asupra 
fisionomiei oamenilor normali necriminali şi asupra proverbe- 
lor şi credințelor populare referitoare la fisionomia crimi: 
nalilor (sulle donne criminale, fisionomia degli onesti, giu- 
dizi popolari e proverbi sulla fisionomia criminale). Aci 
avem sintetizate observaţiile şi experienţele făcute parte 
de insăşi autorul, parte de alţi savanţi, precum Sorresina, 
Bongiovanni, Andronico şi Ziino, asupra unui număr de 
peste 1179 femei criminale şi prostituate, 

Aceleaşi indicii şi anomalii  anatomo-fisiologice, cari 
caracterisează criminalitatea la bărbaţi, să găsesc şi la fe- 
meia criminală, cu deosebire numai că aceasta din urmă 
presintă o asemănare şi mai mare încă cu omul primitiv 
de cît criminalii. Aşa de pildă, la r22 femei deţinute în pe- 
nitenciarul din “Turin, Lombroso constată următoarele ano- 
malii: asimetria craniului şo cazuri (mai cu seamă la tîl- 
hăriţe), abundența părului go cazuri, eurignatismul 18 ca- 
zuri (la ucigaşe şi tilhăriţe), fisionomia mongolă 5 cazuri, 
diformitatea urechilor 7 cazuri, fruntea şi faţa acoperite cu 
păr 16 cazuri (în special la pruncucigaşe), figura bărbă- 
tească: 12 câzuri, buza superioară subţire 1g cazuri, falca 
inferioară voluminoasă 12 cazuri, anomalia ochilor go ca- 
zuri, anomalia dinţilor 3 cazuri, fruntea înclinată şi îngustă 

12 cazuri, hidrocefalia 14 cazuri !). 

  

1) Lombroso. Op. cif. pag. 274. 
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Dacă comparăm femeia criminală cu femeia normală, 
se poate constata că cea dintii, după anomaliile crani- 
ene şi trăsăturile sale fisionomice, seamănă mai mult a 
bărbat de cit a femee, mai ales în ce priveşte arcadele 
sprincenelor, sutura oaselor craniane, maxilarele Şi ano- 
maliile occipitalului, pe cînd din contra femenilitatea nu se 
întilneşte la criminali decit într'o mică proporţie. In atla- 
sul său anatomic, autorul reproduce fotografiile a 83 fe- mei criminale de origine germană, italiană şi americană, 
grupîndu-le în trei categorii : delinquente nate, d'occasione şi per passione. 

Faţă de obiecţiunile făcute autorului că trăsăturile fisionomice. ale criminalilor se pot găsi şi la oamenii ne- 
criminali cari trăesc liberi în societate, Lombroso studiază 
un însemnat număr dintre aceştia. lată resultatul studiilor 
sale, făcute asupra unui grup de 400 indivizi. Din ei, 187 
au fost găsiţi scutiţi de ori.ce indicii fisionomice criminale, 
cu toate că 9 aveau oari-cari antecedente dubioase și ten- dinţi criminale (malsicuri, sospetti di tendenze criminale) 
și anume: 1 fusese implicat într'un furt, 1 încercase să se sinucidă, 1 practicase masturbaţia, 2 erau ambiţioși şi des- frănaţi (ambiziosi e lascivi). Dintre cei-l-alţi, T09 presentau cite un caracter fisionomic criminal (10 din aceștia sunt numiţi de autor veri criminali); 73 aveau cîte două indicii (31 din ei erau stăpiniţi de impulsiuni criminale); 23 aveau cite trei indicii; 44 erau stăpiniţi de diferite viciuri Şi pa- siuni; 5 presentau cite patru indicii (2 din ei comisese escrocherii); 2 aveau cite cinci indicii, în fine 1 întrunea şase indicii fisionomice criminale. | Prin urmare din 400 indivizi liberi, nechemaţi încă la bara justiţiei penale, 213 presentau oare-cari indicii fisio- nomice criminale, alţii însă, de şi scutiţi de asemenea in: dicii, aveau antecedente dubioase şi tendinţi criminale. In multe casuri însă (peste 50%/0) presenţa indiciilor criminale
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nu corespunde de loc cu calităţile morale ale indivizilor, 
cari cu toată fisionomia lor suspectă, au o viaţă cinstită şi 
ireproşabilă. Pentru a explica acest fapt, autorul susține că 
onestitatea şi cinstea sint adese-ori mai mult aparente de- 
cit reale. şi că se poate întimpla ca la persoane cu repu- 
taţie onorabilă, pornirile criminale să existe în stare la- 
tentă, aşteptind numai ocazia de a se manifesta. El citează 
ca exemplu un bogat, care spunea că, dacă ar sărăci, s'ar 
apuca de furat şi omorit 1). 

Se intimplă cîte-odată, observă Lombroso, că la unii 
criminali nu numai de ocazie, dar chiar şi înăscuţi, por- 
nirile criminale să rămînă mult timp în stare latentă, Şi să 
nu se manifeste din cauză că situaţia lor social. şi averea 
de care dispun, le dă posibilitate de a-şi: satisface plăce- 
rile şi viciile lor, fără a-i pune în conflict cu legile penale. 
Aceştia sînt oamenii cinstiţi de ocazie. Autorul cunoştea 
chiar cite-va din asemenea persoane, cari întruneau toate 
stigmatele fizice şi psihice ale criminalităţei, dar pe cari 
situaţia lor înaltă socială îi reţinea de a comite delicte. Ei 
însuşi arată că a fost victima unui furt săvirşit de unul 
din savanții săi colegi, cari de altmintrelea prezintă toate 
indiciile criminalităţei. 

Rezultatele observaţiilor autorului asupra celor 400 
indivizi necriminali, nu numai că nu confirmă teoria sa 
asupra fisionomiei criminale, dar aduc în cauză o confu- 
Siune mai mare încă. Autorului i se obiectase cu drept 
cuvint de către unii invăţaţi că caracterile fisionomice ale 
criminalilor nu pot avea importanţă de criterii ale crimi- 
nalităţei, decît numai în cazul cînd se vor dovedi că ele 
nu se întilnesc de loc, sau cel puţin se găsesc foarte rar 
la indivizii necriminali. Ori, am văzut că din grupa de 400 
indivizi, oficial recunoscuţi necriminali, 213 prezentau oare- 

  

1) Lombroso, Op. cit. pag. 233—0956,
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cari anomalii fisionomice, fiind dedaţi la diferite vicii şi 
pasiuni ruşinoase ; în tot cazul nu pot fi socotiți ca oameni 
oneşti. Dacă e aşa, atunci de sigur că aceştia nu pot fi 
luaţi drept antitesa criminalilor oficiali, şi nici pot servi ca 
pildă acestora. Unde dar atunci se mai poate găsi linia 
demarcativă între omul criminal şi cel onest ? 

Pentru a combate ideia că teoriile sale antropologice 
sunt paradoxale şi contrare bunului simţ şi raţiunei sănă- 
toase, Lombroso analizează diferite credinţi şi aprecieri 
populare asupra criminalilor, ŞI citează o serie întreagă de 
proverbe şi zicători culese din diferite părţi ale Italiei, vo- 
ind a demonstra că experiența şi înţelepciunea populară, 
de mult timp încă a pus în legătură caracterele fisionomice, 
culoarea ochilor, a părului etc., cu inclinaţiunile fireşti ale 
omului, şi încă din anticitate există obiceiul de a se ghici 
gîndurile şi intenţiunea omului prin mijlocul tălmăcirei sem- 
nelor şi anomaliilor externe ale corpului. 

% * * 

Terminind analiza, sumară bine înțeles, a anomaliilor 
anatomice şi a caracterelor fisionomice, observate de Lom- 
broso și de adepţii săi, în organismul criminalului, prin 
aplicarea metoadelor şi procedeelor sale technice, consta- 
tăm că ori-cită admiraţiune am avea pentru talentul auto- 
vului şi pentru munca sa uriaşă, rezultatele obţinute de el 
în această privinţă sînt departe încă de a constitui nişte cri- 
terii pozitive cari să poată conduce la explicarea sigură a 
criminalităţei şi a cauzelor ei, 

Greşala capitală a lui Lombroso ni se pare că constă 
în acea că pune in legătură causală şi confundă idei şi 
fapte absolut distincte. In special el confundă fenomenele 
lumei biologice, guvernate de legile fixe şi nestrămutate 
ale naturei, cu fenomenele de caracter juridic şi sociologic, 
supuse normelor schimbătoare ale evoluţiunei spiritului
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omenesc. Între aceste două categorii de fenomene este cu 
neputinţă să existe raporturile intrinseci pe cari voeşte să 
le stabilească şeful şcoalei positiviste italiene, 

Caracterul social şi importanța juridică a faptelor 
noastre nu pot fi determinate nici într'un caz după confor- 
maţia şi structura organelor noastre psiho-fisice, prin aju- 
torul cărora săvirşim : acele fapte. Fie că am pradat la 
drumul mare pe un inofensiv trecător, fie că am jăfuit a- 
verea dușmanului în răsboiu, fie că mi-am omorât soţia 
surprinsă în adulter, structura anatomică a organelor noas- 
tre remâne aceaşi ; caracterul social şi juridic al acestor 
trei fapte este însă absolut diferit, 

Infracţiunea, adecă violarea legilor cari garantează 
ordinea publică, este un fenomen juridic, sau, întrun în- 
țeles inai larg, un fenomen social, iar nici de cum fisio- 
logic. A susţinea că, din cauza cutăror sau cutăror indicii 
anatomo-fisiologice, are să aibă loc în viitor un anumit 
fapt social, este aproape acelaş lucru ca şi când, pe basa 
mişcărei corpurilor cereşti, am prezice întâmplarea cutărui 
eveniment istoric, 

| Fisiologia poate descoperi că în om există anumite 
inclinaţiuni, aptitudini şi instincte, determinate de confor- 
maţiunea psihofişică a organelor sale şi de mediul în care 
el trăeşte. Ea însă nu poate nici întrun caz să preciseze 
caracterul juridic şi social al actelor săvârşite sub inriu- 
rirea acelor instincte. 

Pornirile şi aptitudinile noastre subiective se pot ma- 
nifesta în chip cu totul diferit, după cum variate vor fi 
împrejurările externe fisice (climat, teritor, ţară, anotimp 
etc.), sau sociale (moravuri, instituţiuni, legi, etc.) în care 
ne vom afla. Presenţa cutăror indicii anatomice, sau cu- 
tăror conformaţiuni organice, ne poate îndreptăţi să spu- 
nem că individul în chestiune are să fie predispus cătră 
anumite îndeletniciri, are să fie înzestrat cu anumite cali-
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tăți sau defecte. Din toate aceste însă nici intrun caz nu 
putem deduce că acel individ, cu toată educaţiunea şi ins- 
trucţiunea ce ar primi, va comite neapărat fapte de acele 
cari, în epoca dată, vor constitui abateri de la legile so- 
ciale și vor fi calificate ca infracţiuni. 

Noţiunea infracţiunei nu este o entitate absolută, ci 
este ceva relativ şi convenţional. Ea evoluează în timp şi 
spaţiu, s& schimbă de la o epocă la alta şi după diferite 
țări, depinzînd în totul de ideile, moravurile, credinţele, 
înstituțiunile cari domină societatea în timpul dat, Acelaş 
fapt poate fi socotit legal sau nelegal, moral sau imoral, 
permis sau prohibit, după diferite state Şi momente isto- 
rice. Astăzi, de exemplu, nu se consideră ca fapt delictuos 
trecerea de la o religie la alta: Pravila lui Vasile Lupu 
insă apăra de “pedeapsă pe tatăl care-şi omora feciorul 
din causă că a «lepădat legea creştinească». Codul actual 
pedepseşte ca paricid pe tatăl care şa ucis copilul din 
causă că s'a născut monstru. In această privinţă însă Pra- 
vila Vasiliană prescria : „Ori cine îşi va ucide feciorul, care 
va fi născut cu nişte semne groznice.... acela să nu aibă 
nici o certare“.—Cuscrenia din Sf. Botez, după art. 143 
cod. civil, este un simplu impediment civil la „căsătorie, 
fără însă ca violarea dispoziţiunilor acestui articol să aibă 
vre-o sancțiune penală. După pravilele lui Matei Basarab, 
naşul care s& căsătorea cu fina sa, era pedepsit cu tăerea 
nasului, Din aceste câte-va exemple se poate vedea ce 
modificări însamnate a suferit concepţia infracţiunei la po- 
porul român, într'un restimp de aproape 400 ani. 

Invăţatul engles Owen Pike are mare dreptate când 
observă că despre majoritatea criminalilor noştri actuali 
să poate spune că au nenorocirea să trăească într*o țară 
Şi ?ntr'o epocă, în care faptele şi apucăturile lor nu sunt 
apreciate cum trebue; de sigur că, dacă s'ar fi născut cu 
câte-va generaţii mai în urmă, sau dacă ar trăi printre
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locuitorii insulelor Tahiti, mulţi dintre ei sar afla în frun- 
tea conaţionalilor lor, ar fi ajuns comandanţi de triburi, 
iar faptele lor ar fi fost glorificate ”), 

La aceste Tarde adaogă că «cel puţin unii dintre 
criminalii noştri ar alcătui podoaba Şi aristocrația morală 
a rasei roşie» 2), | 

Mulţi din eroii anticităţei, pe carei glorificăm şi i a- 
rătăm drept pilde generaţiilor tinere de azi, ar sta poate 
inchişi la răcoare în penitenciarele noastre, din causa apu- 
căturilor lor tiranice şi crude;— întocmai după cum mulţi 
din actualii generali, diplomaţi, financiari, avocaţi şi politi- 
ciani ar nimeri celula arestului corecţional, dacă, printre 
generaţiile viitoare, ş'ar manifesta cu aceeaşi ardoare ta- 
lentele lor de a nimici, a stoarce, a înşala şi a demoralisa 
“omenirea ; azi însă pentru asemenea fapte îi acoperim de 
lauri și ie rădicăm statui. 

Prin urmare chestiunea de a să şti dacă, din pricina 
manifestărei însuşirilor mele personale şi a calităţilor ine- 
rente organisaţiei mele psiho-fisice, voi pogori scara temni- 
ței, îmi voi atrage oprobriul public, sau, din contra, voi 
rădica treptele gloriei şi.mi voi umplea buzunarele de toate 
bunurile pământului, nu depinde atât de modul cum îmi 
este conformat craniul, ce capacitate presintă el, cât e de 
voluminos maxilarul meu inferior, ce formă au urechile şi 
dantura, care este proeminenţa sinusurilor frontale, ce des- 
chizătură are unghiul meu facial, cum funcţionează orga: 
nele mele interne, dacă port barbă mare sau dacă sunt 
Sspinatec etc.,—cât mai ales va atârna de epoca, de împre- 
jurările şi moravurile sociale în care mă voi afla. 

Următorul exemplu, luat din însăşi scrierea lui Lom- 
broso L"Uomo delinquente, ne va pune şi mai mult în evi- 

  

1) Vezi Owen Pike, History of crime în England, 1879, p. 509. 2) Vezi Tarde, La crâminalite comparde, 1886, pag. 27.
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denţă confusiunea regretabilă ce o face autorul între feno- 
menele fisiologo-anatomice şi faptele juridico-sociale. 

Atavismul, zice 'el, ne explică caracterele actuale ale 
unor crime, cum şi faptul r&spândirei şi transmisiunei lor 
din generaţie in generaţie. Fără atavism, de pildă, n'am 
putea explica enorma răspândire în timpul de față a prun- 
cuciderei şi a pederastiei, cari Ştiut este că se practicau . 
pe o scară foarte întinsă în vechime la Greci, la Romani, 
la Schiţi, la Chinesi, iar astăzi la locuitorii din insulele 
Tahiti. 

Aşa dar, după Lombroso, femea de astă-zi îşi ucide 
copilul s&u născut ilegitim nu de frica opiniunei publice, 
nu din causa ruşinei, nu de teama că nu va găsi un loc 
unde să'] ascundă etc, dar pentru că conformaţia sa ana- 
tomo-biologică o apropie foarte mult de vechii locuitori ai 
Greciei, ai Romei, ai Chinei şi în fine de indigenii actuali 
din insulele “Tahiti, la cari sar fi pastrat multe din mora- 
vurile omului primitiv. Dar dacă oare sar schimba ideea 
actuală despre naşterea ilegitimă și sar realisa sistemul, 
de almintielea preconisat de unii reformatori, că adecă 
Statul să-şi iea pe sama sa creşterea şi educarea copiilor 
ilegitimi, internându-i în anumite instituţiuni, pentru ca apoi 
să populeze cu ei coloniile, —atunci de sigur că pruncuci- 
derile s'ar diminua mult sau chiar ar dispărea cu totul, de 
şi pe de altă parte înriurirea atavistică ae la strămoşii 
noştri romani şi schiţi, ar rămânea aceaşi, 

Dar dacă existența sau neexistenţa, sporirea sau des- 
creşterea iniracţiunilor depinde atât de mult de orientarea 
morală a spiritului omenesc și de evoluţia socială din e- 
poca dată, atunci oare la ce să mai reduce acţiunea ata- 
vismului şi ce importanţă mai pot avea aşa zisele carac- 
tere psiho-fisice ale criminalităţei ? 

In genere antropologia criminală întemeiată de ilustru!



O II IN IN 

  

SCOALA POSITIVISTO-ANTROPOLOGICA PENALA 313 

psihiatru italian, cu toată aparenţa ei de exactitate şi pre- 
ciziune ce voeşte să-i dea este o ştiinţă abia în faşă care 
ne lasă în complectă nedumerire Şi desorientare. În dome- 
Diul ei totul e supus încă indoelei şi controversei şi lucrul 
se explică dacă ţinem seamă de faptul că funcțiunile şi 
actele psihice, cum şi natura morală a omului, sunt lucruri 
atât de puţin accesibile experienţelor, încât e foarte dificil 
a se obținea rezultate pozitive în asemenea. materii. 

Fără indoială că cercetările intreprinse de şeful şcoa- 
lei italiene constitue un material ştiinţific de o valoare 
imensă. E foarte posibil chiar ca, întrun viitor mai mult 
sau mai puţin îndepărtat, progresele psihiatriei și ale ana- 
tomiei să confirme multe din constatările sale antropolo- 
gice actuale. De-o-cam-dată însă insâşi ideia fundamentală 
din care a răsărit antropologia criminală și anume că îr- 
tre starea psihică şi conformaţiunea fizică a omului ar &- 
xista un raport atât de statornic ŞI intens, în cât foare n: 
clinaţiunile şi aptihidinile Bsihice ale criminalului Sar ma- 
nifesta în afară prin anumite anomalii Ş? caraclere orga: 
nice, este o idee puţin documentată Şi aproape în stare 
încă de ipoteză, Astfel fiind, nu e de mirat dacă încerca. 
rea ilustrului psihiatru de a descoperi caracterele psihice 
ŞI a reconstitui natura morală a criminalului, orientându-se 
exclusiv numai după conformaţia şi anomaliile sale orga- 
nice, a fost de la inceput primită cu scepticism în ştiinţă 
şi până azi incă inspiră pulină încredere, 

Dintre observaţiile şi datele cuprinse în partea a 
doua a cărţei sale, sunt unele manifestări i caractere pa- 
tologice ale criminalului, cari în adevăr par a sta în oare- 
care legătură cu pornirile perverse ale naturei sale Şi deci, 
până la un punct, ar putea servi ca prognosticuri ale cri- 
minalităţei. În ce privește însă așa numitele indicii fisiono- 
mice, anomalii craniane şi organice, ele nu numai că nu 
pot alcătui nişte criterii sigure în explicarea fenomenului
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criminalităţei, dar importanţa lor simptomatică este viu cri- 
ticată, şi contestată de învăţaţi. Pe de altă parte i se im- 
pută autorului că mulţe din calculele Şi datele sale statis- 
tice suni necomplecte și fragmentare, că concluziunile sale 
se întemeiază pe generalizarea pripită şi hasardată a fap- 
telor, in fine că principala șa idee a existenței unui tip 
antropologic criminal, ca o varietate specifică a genului 
omenesc, ar fi cu totul eronată. 

Ne găsim cu un cuvânt în faţa unor rezultate com- 
bătute şi contrazise de antropologi şi anatomişti de frunte, 
cari, fără a fi inregimentaţi în şcoala positivistă italiană, se bu- 
cură totuşi de o mare competenţă şi autoritate în materie. 

«Imputaţiunile cari se pot aduce teoriei antropologice 
a lui Lombroso, zice celebrul antropolog francez P. Topi- 
nard, sunt numeroase. Mai întâi in încercările sale de a 
determina elementele constitutive ale tipului criminal, el nu 
ține seamă de natura caracterilor antropologice şi de în- 
semnătatea lor simptomatică. Ce importanță are de exem- 
plu greutatea corpului ? Aceasta depinde de nutriţiune, de 
temperament, de starea sănătăţei şi de modul de trai. Ce 
însemnătate poate avea de asemenea culoarea ochilor, in- 
diciul cefalic, statura, dimensiunile - braţelor, desvoltarea 
arcadelor zigomatice ? Toate aceste alcătuesc caracterile 
rasei din care face parte individul, 

Vorbind de greutatea encefalului şi de capacitatea 
craniană, Topinard conchide: «numărul restrâns de creeri 
cântăriţi de Lombroso, resultatele contrazicătoare date de 
măsurarea capacităţei craniane, metoadele defectuoase în- 
trebuințate, nu ne permit să facem nici o deducție în fa- 
voarea tezei despre existenţa criminalului inăscut... Chestiu- 
nea capacităţii craniane nu este incă aproape de loc stu- 
diată ; pe baza datelor adunate până în present asupra ei, 
se poate susţinea ori-ce, afară numai de existenţa unui tip 
criminal general». |
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Trecând la examinarea anomaliilor craniului precum : 
oxicefalia, platicefalia, microcefalia, fruntea înclinată, des. 
voltarea arcadelor sprâncerilor, arcadele zigomatice, su: 
tura oaselor craniane etc, cărora şeful şcoalei italiene, am 
văzut, că le atribue o importanţă atât de mare, Topinard 
arată că ele pe lângă că constituesc caracterile rasei, dar 
apoi se întâlnesc de regulă şi la craniile normale. Asime- 
tria cerebrală, resultatul funcţionărei inegale a celor două 
emisfere ale creerului, constitue la om un caracter nu de 
inferioritate, ci din contra de superioritate, şi prin urmare 
frecvenţa acestui caracter este un fenomen absolut fisio- 
logic. Asimetria facială este consecinţa asimetriei craniului» 
şi în acelaş timp derivă din faptul că în general părţile 
corpului omenesc nu sunt nici-o-dată egale, usemănătoare 
şi simetrice între ele. Exageraţiunile acestei asimetrii pro- 
vin adesea-ori din cauza presiunilor făcute de mancă asu- 
ora craniului copilului. Asemenea anomalii se observă şi 
la craniile normale; ele sunt mai frecvente incă la alienaţi 
de cât la criminali, după cum s'a putut constata din exa- 
minarea a 550 cranii de ale alienaţilor, aflate în museul 
lui Broca 1), 

Antropologii belgiani Heger și Dr. Dallemagne, în 
studiile lor asupra unei colecţiuni de 132 cranii de asasini, 
conservate în museele din Bruxelles, Litges şi Gand, a: 
rată că gropița occipitală medie, aşa numitul „indice cefa- 
lico“, dimensiunile feței, forma frunţei, desvoltarea maxila- 
relor direcţia orbitelor, proeminenţa arcadelor zigomatice 
constatate la craniile asasinilor examinaţi de ei, alcătuesc 
caractere specifice de rasă, şi nu pot fi considerate ca a- 
nomalii craniane proprii numai criminalilor. Ei conchid că 
criminalii nu formează o varietate antropologică deosebită: 

  

Yi P. Popinard, Elements d'anthropologie genârale, Paris, 1885, pag. 582
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Asasinul belgian, de pildă, seamănă mult mai tare cu co- 
naţionalul său necriminal, decât cu un asasin german sau 
italian; căci resultatul cercetărilor comparate demonștrează 
că «caracterile craniologice ale asasinilor depind înainte 
de toate de tipul rasei căreia aparţin ei, şi nu formează o 
clasă aparte în omenire» '). Mai caracteristic e faptul că 
autoritatea şi competinţa ştiinţifică a lui Heger e recunos: 
cută de insăşi şeful şcoalei italiene. 
| la altă scriere a sa, Heger observă că toate lucrările 
concernind craniometria se razămă pe presumţia existen: 
ței unui raport direct Şi intens, între conformaţia craniu- 
lui şi structura creerului pe de o parte, şi fenomenele psi- 
hice pe de altă parte; existența însă a unui asemenea ra- 
port, mai ales în ce priveşte formele craniene, nu este 
incă stabilită ştiinţificeşte. Valoarea reală a creerului nu 
depinde nici de greutatea, nici de volumul său aparent, ci 
de calitatea şi de numărul elementelor în adevăr active ce 
conţine el, adică de celulele sale nervoase. Sunt o mulţime 
de factori cari concură la determinarea unui act intelec- 
tual. «Natura fenomenelor sufleteşti nu depinde numai de 
țesătura sau conformaţia creerului, ci de o serie de cir- 
cumstanţe susceptibile de a modifica activitatea celulelor 
cerebrale, precuni composiţiunea sîngelui, modul de funcţi- 
onare al aparatului sensitiv etc,.. Facultăţile morale ale €- 
mului depind de f:ctori pe cari nu suntem în stare a-i a- 
precia prin măsurarea craniului sau cintărirea creerului»!). 

  

1). Heger et Dallemagne, Elude sur les caructeres craniologi= 
gutes d'une serie d'assassins ete. Annales de PUnivers. de Bruxelles, 1881. 

2) Heger, La question de la criminalite, Bruxelles, 1885, pag. 18. Dovada cea mai palpabilă că inteligența nu stă în raport direct cu greutatea şi volumul -creerului ne-o dă învățatul Manouvrier, care, examinind creerul lui Gambeita, a constatat că nu cîntărea decit. 1294 grame, în timp ce greutatea mijlocie a creerului parisienilor este de 1357 grame. Revue d” Anthvopologie, 1887, pag. 667. Braca 
sustine de asemenea că inteligenţa nu depinde de volumul creerului, ci de pătura substanţei cenușii a creerului, Quatrefayes contestă exis-
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Aristide Gabeli, un învăţat italian, pune şi mai mult 
în evidență puţina seriozitate a teoriilor craniologice lom- 
brosiene. «Cît de mult n'a variat, zice el, noţiunea crimei 
de la o epocă la alta şi după diferite ţări ? Cite acte de vio- 
lenţă, cite imoralităţi şi infamii nu s'a comis Şi nu se co- 
mit încă în omenire, fără ca autorii să fie calificaţi de cri- 
minali, şi fără a cădea prin urmare sub compasul cranio- 
metric ? Ce să mai zicem încă de fluctuaţiunile mari ale 
criminalităţei, pe cari statistica le constată în una Şi aceiaşi 
țară din an în an. Toate aceste consideraţiuni ne fac să 
crederi că studiul structurei craniului este ineficace pentru 
explicarea fenomenului criminalităţei. Se ştie că în Italia 
se comit de şase sau şapte ori mai multe crime decît in 
Franţa şi de nouă ori mai multe decit în Germania. Ei bine, 
dacă teoriile. craniologice ale şcoalei italiene ar fi exacte, 
atunci ar trebui să se constate că craniile celtice se deo- 
sebesc în adevăr de craniile teutonice, sau că numărul 
craniilor anormale în Italia este cu mult mai mare decit 
în Franţa sau Germania»!), 

Celebrul profesor de antropologie din Pesta, Len- 
hossex, studiind craniile criminalilor români, unguri şi cro- 
aţi, susține că asimetria craniană, căreia Lombroso atri- 
bue o importanţă colosală, nu are nici o însemnătate spe- 
cifică pentru determinarea criminalităţei. Acelaş lucru a- 
firmă el şi in ce priveşte prezenţa gropiţei occipitale me- 
dii. Din 7o cranii de ale criminalilor, numai la 4 a con- 
statat el prezenţa acestui caracter care de altmintrelea a- 
dese ori se întilneşte şi la craniile oamenilor necriminali. 
Acum se poate vedea cît de serioasă e aserţiunea iui L.um- 
broso, care sprijine teoria afinităţei dintre criminal şi omul 

"tenta vre-unii raport între greutatea creerului şi desvoltarea iuteli- gentei. Introduction ă Petude des races luni 1teș, pag. 193 (citat după Î. Proal, Le crime et la peine pag: 68). 
1) La scuola di diritto penale in Italia, pag. 569,
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primitiv pe prezenţa gropiţei cecipitale medii. ca exemplu 
de asimetrie creniană Lenhossex citează craniul celebru- 
lui anatomist Bichat, studiat de el la Paris )), 

"Ridinger un învăţat german observă că dilormitățile 
craniului descrise de Lombroso precum : oxicefalia, micro- 
cefalia, oblicitatea orbitelor etc., se întilnesc și la craniile 
indivizilor necriminali. Microcefalia de pildă a constatat-o 
el la oameni de o înaltă moralitate, precum Humbold şi 
alţii 2). “ 

D-rul Giacchi, directorul institutului de alienaţi din 
Rocconigi, şi Bonfigli, directorul ospiciului din Ferrara, 
atribue o foarte mică importanţă anomaliilor craniene, cari, 
zic ei, mau nici un raport direct cu criminalitatea sau cu 
demenţa. | 

Adese ori chiar cei mai cinstiți oameni au craniul 
diform şi neregulat. Ca exemplu citează craniul filosofului 
italian Campanella, unul din cele mai diforme cunoscute 
“pănă azi 3). 

Mantegazza, un cunoscut antropolog italian, susține 
că nu exisjă caractere craniologice constante, cari să per- 
mită a distinge cu siguranţă criminalul de omul normal; 
a afirma aceasta, zice el, înseamnă a ne întoarce cu O: ju- 
mătate veac îndărăt, pe vremea cînd frenologii, prin simpla 
pipăire şi observare a craniului (cranioscopia), se bizuiau 
a precisa diagnosa aptitudinilor şi viciilor individului 4). 

Manouvrier, în scrierea sa «Les crânes des suppli- 
  

1)  Archicio di Psichiatria, vol. |, Craui di delinquenti Ru- îneni, Ungheresi e Croati, pag. 339--335. Unul din cele mai asime- 
trice cranii cunoscute pănă în prezent în antropologie, aste eraniul 
celebrului scriitor italiau Dante Alighieri, care a fost studiat de D-rul Giustiniano  Nicolucei în monografia sa JI? cranio di Dante Alighievi, 1866. j . 2) Riassunto di una conferenza del Prof. Rudinge», in Ar- 
chivio di Psichiatria, vol. V, pag. 321—323, 

3) Giacchi, Pazzi e birbanti, pug. 240—241. Bonfigli, Ulteriori considerazioni sulPargomento delia cosi dettu pazzia morale, p. 38. 
4) Revista Penale, 1885, 3 (Marzo) (eitat după Wulfert, vol. ], 

pag. 35).
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cies>, afirmă că teoria craniologică a şefului şcoalei an- 
tropologice italiene este în mare: parte eronată, fiind înte- 
meiată pe interpretarea exagerată a aşa numitelor ano- 
malii craniene, El contestă importanța patologică a aces- 
tor anomalii, susţinînd că nu se poate stabili nici o apro- 
piere între criminalitate şi demenţă !). 

Dacă resultatele obţinute de Lombroso pe calea exa- 
minărei directe a craniilor şi a conformaţiunei organice a 
criminalilor au o valoare Ştiinţifică atât de discutabilă, ce 
se mai poate zice atunci de observaţiile sale antropologice 
făcute pe baza studiului fotografiilor ? De sigur că impor- 
tanța lor este cu atât mai problematică, cu cât însăşi pro- 
cedeele technice ale artei fotografice sunt departe încă de 
a fi ajuns la un aşa grad de perfecţiune, în cât prin aju- 
torul lor să se poată reproduce cu absolută exactitate 
toate trăsăturile şi nuanțele fisionomice ale omului. Antro- 
pologul G. Topinard afirmă că aparatele fotografice nu 
pot să ne reproducă decât o copie foarte palidă a trăsă- 
turilor caracteristice ale unui tip. «Ceea ce joacă un rol 
important în impresiile produse de vederea fotografiilor, 
zice acest autor, este costumul, părul, barba, atitudinea şi 
mai ales ideea că figura ce o avem înaintea ochilor este 
aceea a unui criminal. Fotografiaţi un individ in închisoare, 
ne ras, nepeptănat, cu hainele neîngrijite, în starea depri- 
mată a deţinutului, şi apoi acelaşi individ fotografiaţi-l 
într'un salon elegant, cu hainele şi tualeta îngrijită şi mai 
ales preocupat de idea de a căpăta o fotografie artistic 
lucrată şi veţi vedea indată că deosebirea va fi enormă. 
Fisionomia, privirea, ţinuta vor fi cu totul altele. Foarte 
adese-ori fotografiile aceluiaș individ scoase la epoci dife- | 

  

1). Cadrul restrîns al studiului nostra ne împedică -a cita opi- niunile şi a altor învăţaţi, cari de asemenea critică observaţiile şi con: clusiile şefului şcoalei italiene asupra caracterelor ' craniologice ale criminalilor,
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rite, sau lucrate de mâini deosebite nu mai seamănă între 
ele !). Dar apoi cele mai multe dintre fotografiile studiate 
de Lombroso represintă individul mai ales de face, rare- ori numai de profil, ast-fel că rămân necunoscute trăsurile fisionomiei privită din alte posiţii, 

In ce priveşte studiul fisionomiei, fără îndoială că el 
nu e lipsit de importanță, când e vorba de a se cunoaște 
sentimentele, emoţiile şi chiar. inclinaţiunile morale şi inte- 
lectuale ale criminalilor. Expresiunea figurei şi trăsăturile 
fisionomice fără îndoială că stau în intimă legătură cu ac- 
tele psihice, cari mai totdeauna se manifestă în afară prin 
anumite mişcări, gesturi şi jocuri mimice. Interpretarea 
insă a fisionomiei a fost totdeauna un lucru foarte dificil 
şi nesigur, mai întâi pentru că procesele Jăuntrice ale vieţei 
psihice sunt foarte complexe şi variate, iar al doilea, —din 
cauza posibilităţei ce o are omul de a-si preface şi masca 
în mod voluntar şi intenţionat mişcările fisionomiei. Dar 
apoi, afară de aceasta, ideile, impresiile, sentimentele şi 
emoţiile nu se manifestă la toţi indivizii prin unele şi ace- 
leaşi expresii fisionomice, 

lată de ce nu există încă până azi o ştiinţă exactă a 
fisionomiei. Tălmăcirea expresiilor şi trăsurilor fisionomice 
se face nu după nişte norme raţionale bine stabilite, ci mai 
mult după obiceiu şi deprinderi, Fisiognomia este o artă, 
o îndeletnicire empirică, nici cum o ştiinţă. 

Aşa fiind, e cu neputinţă să atrihuim caracterelor fi- 
sionomice ale criminalilor acea importanţă simptomatică pe 
care voeşte a le-o da Lombroso, şi nici întrun caz cre- 

  

1). P. Topinard, Elements danthropologie gencvale, pag. 583. A se vedea usemenea recensia acestui invătat asupra cărtei „Prince Bonaparte, Les habitants de Surinam", publicată în Revue d'anthro- pologie, 1885, No. 2, pag. 154, Mantegazza, în studiul său, La Phasio- nomie et les sentimeuis, zice: „la plupart de nos photographes posse- dent le talent precieux de transformer en idiot un homme de gcnie + (pag. 224).
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dem că nu pot fi socotite drept prognosticuri sigure ale 
criminalităței, drept criterii pe baza cărora să fie posibilă 

divizarea criminalilor în clase : criminali înăscuţi, de ocazie 

şi din pasiune. Cu atât mai puţin admisibilă e încercarea 
autorului de a determina clişeul specific al fie-cărui gen 

de criminalitate, 

Acelaş lucru se poate spune şi de cele-l-alte indicii 
anatomice şi anomalii organice ale criminalilor. Greşala 

care se impută şefului şcoalei antropologice penale constă 

tocmai în faptul că dânsul s'a grăbit a ridica la rangul de 

adevărate principii nestrămutate ântropologice adese-ori 

nişte simple particularităţi organice individuale, nişte in- 

dicii pur accidentale. Aşa de pildă greutatea corpului de- 

pinde cele mai adeseori de modul de hrană şi de starea 
sănătăţei individului. Afecţiunile inimei, a stomachului şi a 

ficatului, inflamarea membranelor creerului etc., sunt boli de 

cari suf&ăr mulţi locuitori ai globului pământesc, Culoarea 

părului şi a ochilor, conformaţia nasului şi a urechilor, 

desvoltarea maxilarelor, proeminenţa pometelor obrazului, 

atârnă mult de origina etnică a omului, e o chestiune dar 

de rasă, şi în definitiv nu putem găsi nici un motiv serios, 
care să ne explice pentru ce la asasini nasul e coroet, ca 

pliscul unei păsări rapace, pe când la furi nasul trebue să 

fie numai decât sau turtit sau râdicat în sus. Apropos de 

acest semn caracteristic, se poate pune autorului întreba 
rea: ce se întâmplă cu nasul acelor indivizi, cari îşi încep 

de obiceiu trista lor carieră criminală prin a comite fur- 
turi şi sfârşesc prin a deveni asasini? Aceiaşi întrebare se 

poate pune autorului şi referitor la forma craniului, care 

după părerea sa, la asasini ar fi brachicefalică, pe când la 

furi ar fi dolicocefalică ?). 
4 

1) Iuviţatul D'Haussonville observă că Lombroso neglijează să ne 
spună cum este facut craniul acelora cari, după ce au comis furturi, 
devin asusini. „Dacă prin o rapidă evoluţie, zice. el, dolicocefalii nu 

21
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In ce priveşte diviziunea criminalilor în clase, pe care Lombroso o propune în interesul /ndividualizărei Dedepsei, chestiunea este earăşi foarte dificilă, Şi penaliştii şcoalei noi nu pot cădea'de acord asupra ei. 
La început Lombroso deosebea deliquenţii în două mari clase : deliquenţi încorigibil; (delinquenti nati, aproape 40%/0 din numărul total a] deliqueuţilor) şi dehguenii de „ocazie (alle cause, aproape 60%/0). In a patra ediţiune a operei sale Z"Uomo dzbinquente, el distinge cinci categorii de deliquenţi: 1) deligueni înăscufi şi nebuni morali (de- linquente nato e pazzo morale); 2) e/r/eprici (delinquente. epilettico); 3) Pastonaji (delinquente d'impeto o passione- forza irresistibile); 4) nebuni (delinquente pazzo); 5) de oca- Ziune (delinquente d'occasione). Enrico Ferri În opera sa Sociologia criminale (1893) imparte deliquenţii în: 1) pe buni, 2) înăscufi, 3) de obiceiu, 4) de ocaziune, 5) fastonaţi. Primul congres de anti opologie criminală ținut la Roma (1885), s'a declarat solidar cu clasificaţiunea lui Ferri 1). De această clasificaţiune se ține şi N. Colajani, cu deosebire numai că acesta clasifică pe deliquenţii politici intro cate- gorie aparte?). Garofalo, Marro, Ferd. Puglia, Lacassaga e Le Bon, Tarde, Sergi, Corrs, Laurent etc, propun fie-care clasificaţiunile lor. 

Abstracţie făcind de terminologia diferitelor clasifi- Cări şi dacă ținem samă exclusiv numai de motivele şi ca. racterele psiho-organice pe cari se întemeiază ele, cum şi mai ales pe cerinţele unei exacte individualizări a pe- depsei, toate clasificaţiunile propuse pănă în prezent de penaliştii noi, sar putea foarte bine reduce la următoarele patru mari categorii: 
III 
se transformă în brachicefali, atunci nu inteleg cari ar fi valoarea 
ştiinţifică a observaţiilor sales, Vezi Le Combat contre le vice în Re- 
vue des Deuz.-Mondes, 1 April 1887, pag. 576. 1) Acfes du Congres de Rome, pag. 148, 2) N. Colajani, Sociologia criminale, Catania, vol, ], pag. 362,
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1) Prima categorie formează aşa numiții criminali 
de ocazie, numiţi şi criminali fictivi, faişi, cu alte cavinte 
autori de crime fără criminalitate, fără aplecări criminale. 
Fondul naturei acestor indivizi e intact: la ei crima e un 
Simplu accident trecător. In asemenea caz aplicarea pe- 
depsei este ceva neraţional şi inutil, pentru că natura lor 
fiind bună, nu avem nimic de remediat în ea. Aci există 
criminalitate juridică, fără ca să avem criminalitate natu- 
rală. Cel mult s'ar putea impune acestor indivizi de a'şi 
schimba mediul de viaţă, - 

2) În a doua categorie întră aşa numiții criminali 
suspecți. Cazul aci este invers celui precedent: avem cri- 
minalitate naturală, fâră ca să existe încă criminalitate ju- 
ridică. Indivizii din această grupă sunt stăpiniţi de. aplecări 
criminale vădite, presintă toate simptomele criminalităţei 
naturale, sunt inasimilabili corpului social şi născuţi pentru 
viciu, dar n'au comis încă nici o infracţiune. Cu toate a- 
ceste ei trebuesc supuşi unui serios regim de suprave- 
ghere şi protecţiune, pentru că suntem datori să prevenim 
răul, să împedecăm o crimă ce are a se produce inevita- 
bil în viitor. Precum izolăm animalul atins de o boală care 
poate deveni primejdioasă, tot aşa se impune să luăm 
măsuri contra unui criminal înainte de a fi săvîrşit crima; 
—să ne asigurăm contra tălharului înainte de al fi prins 
cu mina în sac. 

3) A treia categorie formează deliquenţii născuţi, 
incorigibili, refractari ori-cărui regim corecţional, care în- 
trunesc atit criminalitatea naturală cit şi cea juridică, A. 
ceştia trebuesc eliminaţi cu desăvirşire din societate. 

4) In fine a patra categorie e compusă, din toate ge- 
nurile de criminali, care de o'potrivă au la pasivul lor 
crime, dar a căror naturi se pot modifica şi indrepta. A. 
ceşti criminali trebuesc studiaţi cu deamăruntul şi sub îm- 
părţiţi în grupe similare, pentru că dacă ei toţi sunt gori- 

.
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gibili, nu toţi însă pot fi îndreptaţi prin aceleaşi mijloace. 
Din punct de vedere teoretic şi doctrinar, clasificarea 

deliquenţilor indicată mai sus, pare a fi cu drept cuvint 
foarte raţională şi întemeiată.. Cînd e vorba însă de apli- 
carea ei practică, aci chestiunea devine cu totul dificilă. 
In această privinţă ni se par aproape inadmisibile primele 
două categorii de criminali : criminalii de suspiciune şi 
criminalii fictivi; cei dintăi culpabili de criminalitate fără 
a fi comis încă crime, cei de al doile făcindu-se vinovaţi 
de crime, fără a fi stăpiniţi de aplecări criminale. 

Mai întăiu ceea ce ni se pare aproape imposibil de 
realizat, este organizarea unui regim corecţional pentru 
criminali suspecți ; căci cu drept cuvint observă profeso- 
rul de drept penal al facultăţei de drept din Paris, R. 
Saleilles, in cartea sa intitalată L'individualisation de la 
Beine, ori cît de doritori am fi ca siguranța socială să fie 
garantată, totuşi mai degrabă am risca pericolul de a ne 
vedea averea furată şi viața ameninţată, decit să, tolerăm 
a ne vedea supuși unui regim corecţional, numai pentru 
simplul motiv că naturei i-a plăcut să ne înzestreze cu o 
falcă sau buză asămănătoare tipului criminal stabilit de 
Lombroso!). Ce folos avem dacă în schimbul asigurărei 
averei şi vieţei noastre, ni se rădică dreptul de a uza de 
dinsele după cum dorim, ni se confiscă libertatea,—cel 
mai scump patrimoniu al nostru. Ş'apoi în definitiv, cu 
oare-care perspicacitate şi prudență, mai lesne ne putem 
„păzi averea şi viața contra furilor şi asasinilor, 'decit con- 
tra eroritor şi abuzurilor unui sistem polițienesc, pretențios 
şi atot-puternic. 

Chestiunea criminalilor fictivi nu e mai puțin gravă. 
In adevăr, autorul unei crime ar putea cu multă înlesnire 

  

1) R. Saleilles, L'individualisation de la peine, 1898, Paris, pag. 112.
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să scape de pedeapsă, în caz cînd am presupune, că nâ- 
tura ar fi uitat să-l stigmatizeze cu pecetea caracteristică 
a tipului criminal. Admitem chiar, :că am avea un mijloc 
infailibil de a recunoaşte în cutare autor de crime, pe o: 
mul cinstit, care numai din eroare, dintr'o întimplare. ne- 
prevăzută a săvirşit infracţiunea, fără posibilitate de reci- 
divă in viitor, Desigur că un asemenea individ, fiind un 
criminal fictiv, nu trebue pedepsit ca criminalul adevărat. 
„Totuşi acest brevet de impunitate, ce justiţia voeşte a-l 
acorda indivizilor cari au comis fapte criminale, nu loveşte 
oare morala publică şi cel mai elementar bun simţ? De 
Sigur că da; căci sentimentul şi conştiinţa colectivă a ma- 
selor reclamă, ca ori-ce fapt nelegiuit să fie lovit de o re- 
probare socială, a cărei sancţiune e pedeapsa. In tot cazul 
credem, că dreptul penal trebue să ţie socoteală de acest 
sentiment popular, dacă nu voeşte ca morala publică să 
fie zdruncinată din temelie, fapt care ar ameninţa mai 
mult ca ori-ce siguranţa socială. 

Dar pentru ca chestiunea clasificărei deliquenţilor şi 
a individualizărei pedepsei să poată avea o aplicare prac- 
tict, şi pentru ca întregul sistem al şcoalei positivisto-an- 
tropologice să poată funcţiona, trebue neaparat să avem 
un criteriu pozitiv care “să permită a distinge cu o pre- 
ciziune matematică criminalul adevărat de cel fictiv, cri- 
minalul înăscut şi incorigibil de cel de ocazie, Căci, cu 
drept cuvînt observă Saleilles, pentru ca să putem pune 
sub mîna justiţiei pe un individ, înainte încă de a fi pă- 
cătuit, trebue mai întăiu de toate să fim absolut siguri că 
în adevăr avem a face cu un infractor, gata a comite ori- 
cind crime; în caz contrar libertatea tuturor e în pericol. 
Din potrivă, pentru a acorda brevet de cinste unui uci- 

-gaş, unuia care g'a însuşit pe nedrept din avutul altuia, 
trebue să fim bine încredințaţi că nu ne înşălăm. Cu alte 
cuvinte, trebue :să avem un simptom caracteristic al o-
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nestităţei tot atit de infailibil, ca şi criteriul criminalitaţei!). 
Ei bine, şcoala positivisto-antropologică pretinde, că 

a descoperit acest criteriu positiv al criminalităţei în aşa 
numitul «tip criminal», ale cărui caractere secifice ar 
permite de a distinge cu o preciziune în adevăr mate- 
matică diferitele categorii de criminali. 

Existenţa unui asemenea tip, care să intrupeze în sine 
toate caracterele anatomice şi fisionomice criminale, este, 
precum am spus, absolut indispensabilă, pentru că fără el. întregul sistem pozitivist penal devine inaplicabil din punct 
de vedere practic, Insăşi şeful şcoalei italiene recunoaşte 
aceasta, şi de aceea consideră tipul s&u criminal drept. 
cheia de boltă a teorielar sale, drept criteriu infailibil, care 
ar permite să se distingă cu precisiune matematică crimi- 
nalul adevărat de omul necriminal, Dacă tipul in chestiune 
există, atunci funcţionarea sistemului este foarte simplă : 
e destul ca un individ să prezinte cutare conformaţie cra- 
niană, cutare unghiu facial, să manifeste cutare indicii fisio- 
nomice suspecte, pentru ca să putem fi siguri că ne găsim 
în faţa unui criminal adevărat, care trebue pus sub paza 
justiţiei, înainte chiar de a fi comis delictul, Din contra, 
îndată ce individul are conformaţia anatomică normală, 
chiar dacă Pam surprinde în flagrant-delict, nu trebue un 
moment să ne îndoim că avem a face cu o persoană ne- 
periculoasă, cu un criminal fictiv, Principalul deci constitue aci nu crima, ci conformaţia anatomică a individului, lată 
pentru ce tipul criminal este un elemeat atât de important în doctrina nouă penală, este supapa de siguranță a antro- pologiei criminale. Odată căzut acest tip, întregul sistem 
devine inaplicabil *), 

Cum însă poate fi vorba de existența reală al unui 
tip criminal congenital, când, am văzut, că caracterile ana- DI 

1). R. Saleilles, ope»-. cit. pag. 115. 2). R. Saleilles, op. cit. pag. 116.
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tomice şi fisionomice, cari-l alcătuesc, au o valoare ştiinţi- 
fică atât de problematică, şi când însăşi Lombroso recu- 
noaşte că ele nu se întâlnesc de cât la 40%/0 dintre crimi- 
nali ? Putem zice oare că poate fi vorbă aci de un tip an: 
tropologic în adevăratul înţeles al cuvântului—, care să 
formeze un substrat etnic aparte, independent de tipul ce- 
lor-l-alte rase omeneşti, când caraclerile sale distinctive 
lipsesc la 600%/o dintre criminali, în timp ce, am văzut, că ele 
se întâlnesc la multe persoane, cari nu pot fi hănuite de 
criminale ? 

Ideea tipului criminal, cu toată ardoarea cu care o susține Lombroso, a fost combătută cu vehemenţă incă de 
la primele Congrese de antropologie criminală, de către 
cei mai distinşi antropologi ca Benedikt, Manouvrier, Mo- 
leschott etc. Lovitura de graţie a fost dată tipului criminal 
în special la Congresul din Paris, ai cărui membri, între 
altele, au statornicit următoarele resoluţii ostile teoriei lota- 
brosiene: «1) nu există date suficiente pentru a determina 
pretinsele caractere tipice ale criminalului ; 2) cu toate că 
se poate întâmpla să găsim printre criminali un mare nu: măr de indivizi anormali, totuşi aceasta se explică numai 
din cauza vieţei lor neregulate şi a mediului în care trăesc, 
fără să fim în drept a zice că ei constitue o varietate an- 
tropologică specială; 3) factorul exclusiv, sau cel puţin 
principal al criminalităţei, este factorul social» ; 4) Congresul 
din Bruxelles e mai traoşant în această privință, când a- 
nunţă <complecta dispariţie a tipului criminal» 2), 

P. 'Topinard, contestând caracterul de ştiinţă al an- 
tropologiei criminale, afirmă că criminalii nu formează un 
tip special antropologic, transmisibil prin ereditate. în mod 
continuu sau intermitent. <Adinit, zice el, că caracterile a- 

  

1). Vezi Actes du Congres de Paris, 1890, pag. 156, 157. 2). Vezi Archives de P Anthropologie criminelle, 1892, No. 41 (15 Septembrie). .
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normale sunt mai frequente la criminali de cât la aiţi oa- 
meni. Ce probează însă aceasta ? Inseamnă că craniul lor 
s'a desvoltat rău în perioada creşterei, sau că criminalii 
ne dau un contingent mai mare de indivizi rău conformaţi. 
Ei bine, aceasta e o chestiune de patologie, iar nici într'un 
caz de antropologie. Totalitatea anomaliilor nu va putea 
niciodată constitui un tip ereditar, continuator al altui tip 
anterior..... Cuvântul 44, ast-fel cum îl întrebuințază Lom- 
broso, nu are raţiunea sa de a fi, pentru că nu conres- 
punde sensului pe care acest termin îl are în antropologie.... 
In ştiinţă, adaoge dânsul, se cunosc mai multe specii de 
tipuri precum : tipul familiar, care deosibeşte o familie de 
alta, tipul de rasă, care deosibeşte o rasă de alta, tipul 
colectiv accidental, care caracterisează diferitele grupări 
accidentale de indivizi, supuşi aceloraşi condițiuni externe 
de trai; aşa sunt de pildă tipurile marinarilor, a minerilor, 
a locuitorilor de la munte, a celor de la câmp, tipurile 
profesionale ale artiştilor, savanților, clericilor ete. Toate 
aceste sunt tipuri câştigate, secundare, accidentale, unele 
resultând din cauze geografice şi mesologice, şi cari ar pu- 
tea fi numite furi mesologice, altele depinzând de ocu- 
paţiunea socială, de modul de viaţă, de moravuri, şi cari 
alcătuesc 4/uri sociale». 

Tipul criminal, ast-fel precum îl presintă Lombroso, 
nu face parte, după părerea lui Topinard, nici din tipul 
familiar, nici din tipul de rasă; el cel mult poate forma 
un tip colectiv accidental, nu însă congenital şi ereditar, 
după cum pretinde şeful şcoalei pozitiviste penale; el 
poate fi un 44 profesional câştigat, nici de cum un Hp 
Original. 

Mediul social, condiţiunile de trai materiale şi morale, 
profesiunea şi îndeletnicirile zilnice ale criminalilor, exerci- 
tând o înriurire constantă asupra naturei lor, de sigur că 
pot să le imprime un anumit tip colectiv, un clişeu fizio-
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nomic comun. De aei însă nu se poate deduce că ar exista 

un tip criminal congenital. 

«Tipul colectiv accidental, observă acelaş învăţat, e 

caracterizat prin aceea că este esenţialminte legat de in- 

divid ; el apare şi dispare împreună cu condiţiunile comune, 

cari “i-au. dat naştere, fără să se transmită din generaţie 

în generaţie; întocmai după cum rămâne netransmisibil co- 

piilor tenul bronzat căpătat de un european în ţările tro- 

picale ?). 
Tarde afirmă de asemenea că «nu există caractere a- 

natomice criminale propriu zise, pot fi însă predispoziţiuni 

organice şi fisiologice pentru crimă». El admite un tip cri- 

minal profesional, pe care *l consideră ca depinzând de 

ansamblul indiciilor fisionomice şi de alte caracter= deter- 

minate de profesiunea criminalului, întocmai după cum în 

aceiaşi ordine de idei se poate zice că există tipul agricul- 

torului, al marinarului, al militarului etc, 2). 

Mai curios e faptul că însăşi Enrico Ferri, unul din 

corifeii şcoalei italiene, nu inpărtăşeşte în totul teoria şe- 

" fului său că delictul sau crima ar fi un fenomen pur bio- 

logic, un produs esclusiv al conformaţiei organismului. «De- 

lictul, zice el, este un fenomen de origine complexă, ale 

cărui multiple cauze sunt în acelaş timp de natură biolo- 

gică, fizică şi socială, producând fie-care efectele lor in 

grade diferite, după cum diverse sunt şi circumstanţele 

personale şi reale de timp şi de loc». 

«Nu există delict, ori cât de puţin important ar fi el, 

1). Vezi Topinard, Revue d'Anthropologie, 15 Noembrie, 1811, 
pag. 610 şi urm.; asemenea şi Elements d'Anthropologie genrule 
1885, pag. 191. Lombraoso, în prefața. Iucrărei sale L/Anthropologie 
criminelle et ses recents progres (1890), scrisă în limba franceză, răs- 
punde la criticile lui Topinard, pe care *] numește „le plus acharae 
de mes adversaires“. 

2). Actes du Congres de Paris, pag. 165 şi 28%. A se consulta 
asemeneu şi erilica tipului criminal lombrosian, în opera sa Lu Cri- 
minalite comparee, pag. 5.
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care să se poată explica în mod pozitiv, dacă *] conside- răm numai ca un rezultat al factorilor biologici, Şi nu în acelaş timp şi a/ factorilor. fistci şi sociali» !), 

__ Chestiunea criminalităţei femeilor, nu e de asemenea de loc limpezită. Am văzut că şeful şcoalei antropologice italiene susține că anomaliile anatomice sunt mai frequente la femei de cât ]a bărbaţi, şi că ele ar presenta chiar o mai mare analogie cu omul primitiv, de unde evident ar urma că şi criminalitatea la ele ar trebui să fie mai mare. Cu toate aceste, statistica arată tocmai contrariul, anume că printre femei criminalitatea e de patru: ori mai .-inferi- oară de cât printre bărbaţi. Pentru a eşi din incurcătură Lombroso observă că printre femeile criminale trebueze socotite şi prostituatele, Tarde se ridică contra procedărei ilustrului psichiatru, Susţinând că prostituatele trebuesc scoase din contingentul femeilor criminale. «Dacă în calculul criminalităţei femenine ar trebui să punem pe curtesane, mă întreb atunci pentru ce printre criminalii bărbaţi nu calculăm și pe indivizii destrăbălaţi, pe cartolori, pe beţivi, pe trândavi, pe declasaţi etc... Nu trebuesc confundate condiţiunile delictului cu însăşi delictul» 2). Prostituţia consti- tue mai curând un viciu social decât un delict, Ş'apoi băr. baţii sunt oare monogami? În această privinţă Garofalo observă că dacă considerăm prostituţia ca fapt criminal, atunci ar trebui să zicem că toate femeile sun. criminale, Ce să mai zicem de împrejurarea că autorul recurge Îi 

1). E. Ferri, 77 Tipo Criminale, in Archivio di Psichiatria» 1891, No. 4, Aceeaşi idee o sustine el în recenta sa lucrare La Sym- biose du Crime, prezentată la Congresul de antropologie :criminală din Amsterdam (9 Septembrie 1901). A se vedea studiul nostru asu- pra_ activitaţei stiintifice a Congresului, publicat in Revista de Drept şi Sociologie, 1902, No. 3şi 4. 
9). Tarde, La criminalite comparce pag. 49. Criminalistul Im- Pallomeni observă că Şcoala nvuă penali, confundând prostituția cu criminalitatea, dovedeşte că are nevoe a:şi crea o criminalitate ima- ginară, Vezi La nuovă scuola di diritto penale în Rivista penale, val. XXXI, pag, 213,
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“până şi la proverbele şi credinţele populare spre a găsi 
În ele un sorijin pentru susţinerea teoriilor sale crimino- 
logice. E foarte curioasă argumentarea sa în această pri- 
vință. E adevărat că proverbele şi zicătorile populare câte- 
odată cuprind în sine şi oare-cari aprecieri juste; dar în 
cele mai multe cazuri exprimă diferite prejudicii, superstiții 
Şi credinţi absurde, cari azi nu mai pot avea nici o ra- 
țiune. Este inadmisibil ca un autor care pretiride a se re- 
zima numai pe experienţe şi observaţii sigure, să invoace 
în sprijinul teoriilor sale antropologice aprecieri şi preju- 
dicii vulgare. Aşa numita „înţelepciune populară“, credem 
că nu-i poate servi la nimica în asemenea cazuri, 

Invăţatul Gabelli observă cu drept cuvânt că omul 
are o adevărată vanitate de a pretinde că ghiceşte gân- 
durile şi prezice intâmolările viitoare, după interpretarea. 
dată semnelor şi expresiei fisionomiei. Faţă însă de pro- 
gresele actuale ale ştiinţei, această vanitate trebue părăsită 
căci altmintrelea ne-am întoarce iarăşi la magie, alchimie 
şi astrologice"), 

  

1). Vezi Gabelli, La nuova scuola di diritto penale în Italia, pag. 580—582 Acest penalist susţine de asemenea, în opera sa, lipul crimiual profesional. „Lând intrăm întrun penitenciar, zice el, se pare că criminalitatea e imprimată pe tețele tuturor deţinuţilor, fără să putem distinge nuanțele. fisionomice căpătate din cauza modului de viață şi a mediului, de indiciile ce stau în legătură cu pornirile fireşti criminale“, 0p. cit. pag. 504.
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Tatuajul criminalilor; caracterele sale particulare.— Cauza şi im- portanţa simptomatică a tatuajului.— Critica originei atavislice a tatua- Jului.— Biologia și psihologia criminalului. Tocirea sensibilităței fisi- ce, (analgesia).— Mancinismul ; strabismul. — Localisarea funcţiunilor psihice.—Obliterațiunea simțului moral.— Chestiunea sinuciderei eri- minalilor.—-Sentimentele, pasiunile şi viciile eriminalilor.— Criminali- tatea printre savanţi şi artişti. — Jargonul, scrierea şi producțiunile literare ale criminalilor şi ale alienaţilor. 

Şcoala positivistă penală nu-şi mărginește sfera cer- 
cetărilor ştiinţifice numai la examinarea caracterelor ŞI a- 
nomaliiior organice ale criminalului. Ea îşi întinde inves- 
tigaţiunile sale asupra moravurilor, pasiunilor, credințelor, 
viciilor, cum şi asupra tuturor manifestărilor biologice şi 
psihologice ale naturei lui. 
„Un interes particular presintă studiul criminalului 

din punctul de vedere biologic şi psihologic, cuprins în 
partea a treia a cărţei lui Lombroso <L'Uomo delinquente». 
Autorul începe această parte intitulată «Biologia e psicho- 
logia del delinquente nato», prin examinarea obiceiului 
criminalilor de a se /a/4a, adecă de a-şi cresta pielea cor- 
pului prin diferite incisiuni figurative, desenuri, embleme 
şi inscripţiuni, cele mai adese-ori cu înțeles obscen şi por- 
nografic. Practica acestui obiceiu se întilneşte nu numai 
la criminali, dar şi la unele popoare primitive, precum şi 
la sălbaticii de azi, la cari tatuajul e considerat mai mult 
ca o podoabă corporală, ca un semn distinctiv al tribului 
din care face parte individul, 

Lombroso studiază tatuajul din punct de vedere al 
cauzelor determinate şi al importanţei sale simptomice, El 
consideră acest fenomen ca o manifestare de regresiune 
atavistică a criminalilor către starea de sălbătăcie a omului
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primitiv, ca un caracter profesional al lor. In capitolul în- 
titulat «Del tatuaggio nei delinquenti» găsim rezultatul cer- 
cetărilor sale proprii şi ale altor învăţaţi (Lacassagne, 
Marro, Gamba, Severi, etc.) asupra unui număr de 5348 
criminali, 3886 soldaţi şi 1837 alienaţi'). | 

Cele mai frequente casuri de tatuaj s'au constatat la 
recidivişti şi la criminalii inăscuţi. La oamenii normali prac- 
tica. tatuajului e puţin răspîndită ; ea s'a observat la unii 
păstori şi soldaţi originari mai ales din Lombardia și Pi- 
emont, unde, după părerea autorului, acest obiceiu sar fi 
păstrat de la vechii Celţi. In aceste părţi ale Italiei, şi azi 
sunt persoane la cari practica tatuajului a devenit o a- 
devarată profesie. 

Părţile corpului, cari se prezintă mai adese-ori aco- 
perite de incisiuni figurative şi inscripțiuni, sunt: braţele, 
umerile, degetele, pieptul şi picioarele. După ce citează o 
întreagă serie de asemenea inscripțiuni, cuprinzînd aluzi- 
uni pornografice şi cite-odată exclamaţiuni duioase, Lom- 
broso conchide că printre criminali există o adevărată 
scriere convenţională, determinată de necesităţile zilnice 
ale vieţei lor. Această scriere constă din diferite semne, 
figuri, iniţiale şi presintă multă asemănare cu scrierea hi- 
eroglifică a popoarelor primitive. 

Aşa, de exemplu, capul de mort înseamnă cele mai 
adese-ori răsbunarea, iar figura unei chei înseamnă păs-. 
trarea secretului profesional. Criminalii din Neapole au 
obiceiul de a-şi face pe corp inscripţiuni lungi; cu- 
vintele însă sînt înlocuite prin iniţiale.  Camoriştii (cri- 

  

1) Asupra chestiunei tatuajului și în genere asupra manifes- 
tărilor artistice şi literare ale criminalilor, Lombroso a seris o mo= 
nografie specială intitulată „Palimsesti del Carcerarie“ (1892). Cu. 
vintul „palimsesto* în limba italiană înseamnă manuseris vechiu de 
pergument, pe care scriitorii evului mediu îşi seiieau productțiunile 
lor literare, după ce mai întăiu făceau să dispară serisoarea veche. 
Astă=zi, prin ajutorul oare-căror procedee chimice, su reuşit a face 
să reapară pe pergament scrisoarea veche,
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minali din vestita bandă numită «<Camora») poartă un ta- 
tuaj care represintă nişte gratii în dosul cărora stă un prisonier, iar dedesubt să citesc inițialele Q. F. Q. P. M. 
ceaa-ce înseamnă : cînd se vor sfirşi aceste pedepse? nici- odată ! (quanto finiranno queste pene ? Mai!). Alţi crimi- nali poartă inițialele C, G. P. V. etc... ceea-ce înseamnă : “curaj galerieni, pentru furt Şi devastaţiune ! 

Unele tatuaje sînt întrebuințate de bande criminale, 
ca semn al solidarităţei şi al unirei lor. In Bavaria şi în sudul Germaniei sunt asociaţiuni de hoţi a căror membri 
se recunosc între ei prin tatuajul epigrafie 7 zu L., a- „dică Thal und Land (vale şi țară), cuvinte pe care nea- 
parat trebue să şi le şoptească reciproc cînd se întilnesc, 

“Cel ce nu poartă acest tatuaj convenţional, e denunţat 
poliţiei. 

Un hoţ, zice Lombroso, care avea pe braţul drept 
un desen representind două mâni împreunate şi o ghirlan- 
dă de flori în mijlocul căreia era scris cuvintul <unire», 
povestea că acest tatuaj e adoptat de bandele de criminali 
din sudul Franţei, a căror membri Sunt organizaţi ast-fel 
în cît formează mai multe grade ierarhice, avind fie-care 
semnele sale distinctive, Printre criminalii camorişti, cari 
de asemenea sînt organizaţi în mod ierarhic, cinci puncte, 
o şopirlă sau un şarpe desenat pe mina dreaptă, înseamnă 
primul grad din această periculoasă bandă. 

Un hoţ, de şi avea jumătate de corp acoperit de ta- tuajele cele mai cinice, cerea cu insistenţă, continuă ace- 
laş autor, să-i aducă un tatuator de profesie care să-i ter- 
mine tapiseria pielsi sale. «Cind tatuajul e răspindit pe 
tot corpul, zicea el, aceasta pentru noi toţi e ca şi haina neagră cu decoraţiuni ; cu cît sintem mai tatuaţi, cu atit 
ne bucurăm de mai multă stimă, cu atita avem o mai 
mare autoritate asupra tovarășilor noştii. Din contra, cei ne tatuat nu are nici o influență, nu e considerat ca bun
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camarad, nu se bucură de stima companiei», Alt hoţzicea: 
<adese-ori cînd mergem la femei, ele văzindu-ne acoperiţi 
de tatuaje, ne oferă cadouri şi bani, în loc să ne ceară»!). 

In patru casuri, din o grupă de 162 tatuaţi exami- 
naţi de Lombroso, s'au constatat desenuri şi inscripțiuni 
cu cuprins răsbunător şi disperat, de pildă : Giuramo di 
vendicarmi, scris între două pumnale încrucișate, pe pieptul 
unui ucigaş piemontez ; sau Je fimrai mal, scris pe piept 
şi pe mina dreaptă; mort a /a chiourme, scris. pe pieptul 
unui ucigaş, care în urmă a devenit calău în Noua Ca- 
ledonie. Din zar inscripţiuni adunate de Lacassagne de la 
criminalii observați de el, 15 cuprind aluziuni referitoare 
la crima comisă, restul represintă simboluri religioase, 
exclamețiuni răsvrătitoare contra legilor, diferite apropouri 
pornografice etc, 

| 
In 11 casuri, din 1333 criminali tatuaţi examinaţi de 

Lacassagne, s'au observat tatuajuri pe penis. Acelaşi lu- 
cru il constată Lombroso la 5 tatuaţi, din o altă grupă de 
147 indivizi observată de el. Acestui fapt s'a dat o im- 
portanță deosebită, pentru că ar demonstra nu numai 
lipsa complectă a sentimentului de pudoare, dar şi insen- 
sibilitatea fizică extraordinară (analgesia) a criminalilor, 
din care pricină ei rămîn cele mai adese-ori refractari ori- 
căror dureri fizice sau morale. Din acest punct de vedere 
criminalii ar întrece chiar şi pe sălbatici 2). 

  

  

1 C. Lombroso, LD Anthropologie criminelle et ses recents progres, Paris, 1890, pag. 68—73, Autorul între altele citează aci un studiu al lui M. Sellilas asupra tatuajului criminalilor spanioli, în care acest criminalist afirmă că tatuajul e răspîndit mai ales printre ucigași, avind un caracter obscen şi cite-odată religios. 2) Vezi L'/Uomo delinquente, pag. 306—314, Autorul constată faptul curios eă tatuajul se manifestă la unii criminali încă din virsta cea mai fragedă. Printre deținuții minori din penetenciarul „Gene: rale“, el a găsit copii tatnaţi în etate abia de 7—9 ani. Cei mai mulţi criminali se tatuează de obicein la virsta de 9—16 ani. Lacas- sagne a constaiat tatuajul la copii de la 5—10 ani. (Les Tatouages, Paris 1881). La unele prostituate din cele mai conrupte de asemenea sau constatat tatuajuri pe corp.
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„Cauzele cari ar determina practica tatuajului printre 
criminali, după părerea autorului, sunt: instinctul imitativ, 
vanitatea şi trândăvia, spiritul de sectă, dar cea mai hotă- 
ritoare dintre toate cauzele ar fi a/avismul, In adevăr s'a 
constatat că acest obiceiu era foarte răspândit la popoa- 
rele primitive precum Asirieni, Fenicieni, Babiloneni, Ro- 
mani, Bretoni, Scoţi, ba şi astăzi tatuajul e practicat pe.o 
scară întinsă la sălbatecii mai ales din insulele Tahiti şi 
din arhipelagul Marchiselor. «Cea dintâi Şi cea mai prin- 
cipală cauză a tatuajului la criminalii noştri, după părerea 

mea, zice Lombroso, este atavismul care a păstrat până 
n zilele noastre acest caracter particular al omului primitiv. 

«În peşterile preistorice din Aurignac şi în mormin- 
tele din Egiptul antic, se găsesc acele oase ascuţite, de 
cari şi până azi se servesc sălbaticii pentru ca să se ta- 
tueze. Cred că nu există nici un popor sălbatic care să 
nu fie tatuat mai mult sau mai puțin. Nimic mai natural, 
ca un obiceiu aşa de răspândit printre sălbateci şi printre 
popoarele preistorice, să devie comun la aceste clase de 
oameni, cari reproduc obiceiurile, superstiţiile, câte.odată 
cântecile popoarelor primitive, și presintă aceleaşi pasiuni 
violente, aceiaşi insensibilitate fisică, aceiaşi vanitate copi- 
lărească, aceiaşi plăcere de trândăvie, care la sălbateci a!- 
cătueşte principala cauză a acestui obiceiu curios. Influ- 
ența atavismului şi a tradiţiei mi se pare confirmată şi 
prin faptul că obiceiul tatuărei este răspândit printre ţărani 
Şi păstori atât de credincioși vechilor .datine, şi este prac- 
ticat in Italia mai cu seamă de Piemontezi, Lombarzi, cari 
sunt adevărate popoare celtice. Căci este stabilit că Celţii 
au fost în vechea Europă singurii, cari au păstrat acest 
obiceiu până pe timpul lui Cezar» !), | 

Făcând comparaţie între criminali şi nebuni, Lom= 

  

1). Lombroso, op. cit. pag. 313 si urm.
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broso declară că aceşti din urmă foarte rare-ori se dedau 
la practica tatuajului. Din 8oo nebuni, examinaţi de el, 
numai 4 presentau semne de tatuaj pe piele. Această îm- 
prejurare ar fi o dovadă mai mult că tatuajul datoreşte 
originea sa atavismului, căci demența propriu zisă (pazzia) 
nefiind nici-odată congenitălă, foarte rare-ori este în legă- 
tură cu atavismul?). a 

Explicaţiunea dată de Lombrosa tatuajului a provocat 
mari discuţiuni printre unii învăţaţi, cari contestă originea 
atavistică a acestui fenomen. Dacă tatuajul ar avea ase- 
menea provenienţă, dacă ar fi repercutarea unui obiceiu 
practicat din o vechime îndepărtată de omul primitiv, a: 
tunci nu putem explica pentru ce astă-zi se întâlneşte a- 
proape exclusiv numai la criminalii italieni şi francezi, pe 
când la criminalii altor naţionalităţi nu se semnalează de 
cât prea puţin 2). 

Afară de aceasta tatuajul nici nu se poate considera 
ca un caracter specific al criminalităței, căci, după decla- 
raţiunile însăşi ale şefului şcoalei italiene, acest obiceiu se 
observă nu numai la criminali, ci câteodată e răspândit 
printre soldaţi (mai ales în aresturile militare), marinari, 
păstori, lucrători, etc. 

Tarde cu drept cuvânt observă că între tatuajul săl- 
batecului şi acel al criminalului există o mare deosebire. 
«Să fie oare tatuajul transmis prin atavism (în tot casul 

  

1). Faptul că printre alienati casurile de tatuaj ar fi foarte 
rari, după părerea autorului, ar veni tocmai în sprijinul temei sale 
despre originea atavisti-ă a acestui obiceiu. Argumentarea sa însă 
pierde mult din importanță, în urma cercetărilor d.rului Alberto Se- 
veri, care inspectind ospiciile alienaţilor din Seiaa, Lucea şi Florenţa, 
a constatat 46 cazuri de tatuaj la un număr de 1137 nebuni. Acest 
autor consideră tatuajul ca un fenomen de natură complexă, rezultat 
dia cauze locale, individuale şi sociale. Vezi 17 tatuaggio mei pazei în 
„Archivio di Psichiatria“, vol. VI, pag. 48—62 (Wiilferi, op. cit. vol.], 
ag. 1). , 

bag 2). În vara anului 1901, vizitind penitenciarul Tirgul-Ocna, am a- 
vut o+aziune a constatu că tatuajul e cu totul necunoseat eriminali- 
lor noștri. 2
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prin tradiţie, căci ereditatea n'are nici un rol aci), zice a. 
cest autor, de la strămoşii noştri. primitivi, la cari se pre- Supune că acest obiceiu ar fi fost foarte răspândit ? Mi se 
pare mult mai probabil că tatuajul este resultatul nu a] tradițiunei strămoşeşti, ci e importat de marinari sau de militari de la sălbatecii actuali eu. cari ei au venit în con- 
tact, Tatuajul s'a răspândit printre condamnaţi, mai curând de cât printre alţi indivizi, graţie insensibilităţei lor cutanee, aşa de bine demonstrată de savantul Lombroso, precum şi din cauza vieţei isolate şi monotone din închisoare. In special acest obiceiu e răspindit printre recidivişti. A- proape în totalitatea casurilor (489 casuri din 506 tatuaţi), desenurile, simbolurile. inscripţiunile sunt făcute pe ante- braţ, acesta fiind locul cel mai comod pentru asemenea operaţiuni. Ele .represintă cele mai adese-ori portretul fe. meei iubite, sau inițialele numelui ei, E ceva analog cu semnele şi cuvintele pe cari înamoraţii le sapă pe copaci, Lipsindu-le scoarţa arborilor, deţinuţii întrebuinţează in a- cest scop pielea lor. Câte odată tatuajul constă din semne şi figuri cari denotă profesiunea personală a individului, precum o ancoră, o vioară, o nicovală, Practica tatuajului constitue la criminali o adevărată distracţie, o petrecere ; ei nu urmăresc nici un scop, nu caută să producă efecte, desenând figuri fantastice pe - părţile corpului pe cari de obiceiu le ţin acoperite. La sălbateci însă tatuajul are cu totul altă importanţă. Tinărul australian, când îşi supune corpul întreg şi apoi fața unei asemenea crude operaţiuni impusă de ritul şi obiceiurile tribului său, îşi dă bine seama de motivul care-l îndeamnă la aceasta şi de avantajul se- rios ce urmăreşte. Religia, datinele, tot ce are el mai Sfint, îi ordonă curaj pentru a-şi grava pe corp insignele naşterei şi efigia tribului său, în scop de a înspăimânta pe inimic şi a face pe femeile sale mândre de el, Tatuajul» zice foarte bine Lombroso, e cea dintai Scriere a sălbate.-
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cului, e primul său registru de stare civilă... Pretinsa ta- 
tuare a criminalului insă, nu are nimic asemănător cu ta- 
tuarea sălbatecului“ ?), E 

Luigi Lucchini, un distins penalist italian, afirmă „că 
tatuajul nu poate constitui un caracter criminal; el e da- 
torit în special vieţei. trindave şi isolate ce o duc deţinuţii 
mai ales în închisorile unde există sistem celular. Dovadă 
avem faptul, că cei mai mulţi criminali tatuați se găsesc 
în închisoarea celulară din St. Gimignano (35 casuri la 
149 deţinuţi). Din contra, în închisoarea din Lucques, 
unde nu există sistem celular, practica tatuajului este mai 
puțin respândită (44 casuri la 274 deţinuţi 2). 

Dovada cea mai vădită că tatuajul nu poate. fi de 
origine atavistică, o găsim în cartea lui Kocher: «De la 
criminalite chez les Arabes», în care acest autor afirmă 
că obiceiul tatuajului e necunoscut populaţiunilor indigene 
din Arabia. Casurile de tatuaj întilnite la unii indivizi, s'au 
constatat că sunt datorite riumai faptului că ei fusese în 
contact cu soldaţi francezi și italieni din Europa.2). 

Inclinaţiunea criminalilor de a se supune unei opera: 
țiuni atit de dureroasă şi periculoasă, cum e tatuajul, a 
făcut pe Lombroso, să afirme în capitolul următor al lu- 
crărei sale (cap. II), că la ei sensibilitatea fisică ar fi tocită 
şi cu mult mai inferioară de cât la oamenii normali. Asu- 
pra acestei chestiuni el face cercetări foarte vaste şi inte- 

  

1) Tarde, La criminalite compare, pag. 43 şi urm; a se ve- 
dea asemenea şi Le type criminel în „Revue Philosophique“, 18835, 
Juin, pag. 615. 

2) Vezi L. Lucchiui, Le droit penal et les mouvelles tihâories. 
1892, pag. 191. D-rul Marro nu impăriăşeşte părerea şefului şeoalei 
antropulogice că tatuaj :l ar fi o manifestare de regresiune atavistică 
a criminalului către starea de sălbătăcie a omului primitiv. El dă a- 
cestui fenomen o explicare mai simplă, sustinind câ principala cauză 
a lui ar fi nu atavismul, ci spiritul imitativ. 7 Qarafteri dei delin- 
quenti, pag, 398, 

-3) A se vedea darea de seamă asupra cărței lui Kocher pu- 
blicată în Archivio di Psishiatria, vol. V, pag. 353 (Wiilfert, vol. |, 

- Dag. 73). |
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resante, studiind sensibilitatea tactilă şi resistenţa la durere (analgesia) a criminalilor prin mijlocul esthesiometrului şi a algometrului electric, puterea lor musculară, cu ajutorul dinamometrului, pulsul, agerimea auzului, a vederei, a mi- rosului, a gustului, reacţia sistemului Vascular, gesturile, mersul, în fine longevitatea lor 9), 
| Cea mai tocită şi mai inferioară sensibilitate Lom- hroso o constată Ja ucigaşi, din care cauză ei pot suporta cu uşurinţă durerile cele mai atroce ; în această privinţă ei ar întrece chiar pe sălbateci. Din contra, escrocii au sen- siblilitatea aproape normală ; la furi sensibilitatea e mijlo- cie. Din un grup de 66 criminali examinaţi de el (36 cri- minali înăscuţi și de obiceiu, 4 de ocazie, 3 alcoolici, 1 prostituată, 2 cleptomani), a constatat complecta analgesie numai în patru casuri. Autorul citează exemple foarte in- teresante referitoare la insensibilitatea criminalilor : <Me- dicii închisorilor, zice el, ştiu că operaţiunile cele mai du. reroase (aplicarea ferului roş, etc.) sunt adese-ori puţin sensibile criminalilor. Aşa de exemplu, un deliquent (hoţ) a lăsat să i se amputeze piciorul, fără a Scoate măcar un singur țipăt; în urmă el s'a jucat cu partea tăiată, Un a- sasin, terminându-şi pedeapsa în ocnele din insula S$.... ș nedorind să părăsească închisoarea, a rugat pe director ca să-l mai ție; la refuzul acestuia, el "şi-a spintecat pântecele cu mânerul unei mari linguri, apoi suind liniştit scările, s'a aşezat in patul său, unde a murit puţin timp după aceea, fără a scoate cel mai mic gemăt, Asasinul Descourbes, pentru â nu fi trimis la Cayenna, 'şi-a făcut la picioare nişte răni mari artificiale, iar după vindecarea lor, “şi-a străpuns genunchiul cu un ac, din care cauză a murit, Maudrin, condamnat la decapitare, inainte de a fi executat, 

  

1). I”Uomo delinquente, pag. 327—388. Sulla: Sensibilita ge- “nerale, dolorifica, specifica, dinamninelria, ' attivita refessa, reazione vasale, arrossimento, longevita nei delinquenti,
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a fost torturat cu un fer roş în 8 părţi ale corpului, fără 
să scoată nici un țipăt. Criminalul B...... pentru a face să 
dispară un semnalment denunţător, 'şi-a jupuit pielea feţei 
cu o bucată de sticlă“, | | 

| Această analgesie ar explica pentru ce criminalii, cari 
se sinucid în închisori, recurg adese-ori la mijloacele cele 
mai atroce. Ea ne explică de asemene fenomenul curios, 
pe care poeţii antizhităţei îl numeau cinvulnerabilitatea» 
criminalilor (autorul crede că e mai nemerit a se zice 
<disvulnerabilitate»), consistind în acea că pe ei nu-i pot 
dobori nici chiar loviturile ccle mai teribile 1). 

«Un criminal, zice autorul, de o talie gigantică, fiind 
implicat în o revoltă a deţinuţilor, a fost bătut de gardi- 
eni în aşa chip în cît i s'a fracturat cite-va vertebre; cu 
toate aceste el s'a apucat imediat de. lucru în atelierul în- 
chisorei, servindu-se de un ciocan enorm ca şi cînd nui 
Sar fi întîmplat nimic. In penitenciarul în care eu sunt 
medic, continuă autorul, un ucigaș, lucrind ca zidar, din 
cauza unei mici observaţiuni, s'a aruncat din etajul al tre- 
ilea, de la o înălțime de g metri, căzind pe paveaua o- 
grăzii. Toţi credeau că a murit; deo dată însă else ridică 
surizind, cerind a'şi continua lucrul» 2). 

  

î) Legendu greacă spune despre eroul Achil că la naştere ta- tăl său apucîndu=l de căleii l'a cufundat în apele riului Styx, din infern, graţie cărei împrejurări el a devenit invulmerabil în toate păr- tile corpului, afară numai de căleii, de unde Ia ţinut cu mina. In timpul r&sboiului troian, Achil a putut. fi rănit mortal de Paris nu: mai din cauză că a fost lovit eu săgeata tocmai in călcii, singura 
parte vuluerubilă. 

La poporul nostru există de asemenea credința că haiducii şi 
mai cu seamă bandiții sunt „sulemeniţi“, adică se bucură de propri- 
etutea că gloanţele şi sabia nu se prinde de ei, iâr corpul lor e re- fractar ori-căror dureri şi suferiaţi. Eroii legendari. din baladele şi 
poveştile noastre populare sunt de asemenea descriși ca posedind 
Atari calităţi corporale. Aceasta se poate: observa în baladele Ini 
Toma Alimoş, Român Grue Grozovanul, Novac ete, din colecția de 
poesii a lui Alexandri, cum şi în special în povestea Prislea cel 
Voinic, din colecția lui Ispirescu, | | 

2) Lombroso I"Anthropologie criminelle ek ses râzents progres, 
Paris, 1890, pag. 58—60.
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Criminalii cari posedă o asemenea «disvulnerabilitate» o consideră ca un privilegiu al naturei lor ; ei urăsc per- soanele sensibile şi delicate, şi le place să le chinuiască ŞI să'şi bată joc de. ele, ca de nişte fiinţe inferioare, - 
Studiind starea sensibilităței în jumătatea dreaptă a corpului criminalilor, comparativ cu sensibilitatea jumătăței stingi, Lombroso afirmă, pe baza ŞI a cercetărilor lui Ottolenghi, Marro, Bonno, că la criminali sensibilitatea e mai atrofiată în partea dreaptă a corpului, şi mai desvol= tată în cea stingă, invers de ceeea ce se observă la oa- menii normali. Chiar şi forţa musculară se manifestă la ei mai mult în partea stingă a corpului, din care cauză foarte mulţi criminali sînt Stingaci şi sufăr de daltonism. Stingă- cia (mancinismo) se întilneşte mai cu seamă la criminalii inăscuţi, cari întrebuinţează o deosebită abilitate la comi- terea crimelor. Gustul şi mirosul criminalilor sunt lipsite de nuanţare şi puţin intense. Din: contra vederea lor e foarte ageră şi mult mai pătrunzătoare de cit a oamenilor normali. Diminuarea congenitală a sensibilităţii fizice unită cu agerimea simțului vederei, ar apropia foarte mult pe criminal de săibatec 1, 

Mancinismul, adică predomnirea activităței motrice în partea stingă a corpului, are, după Lombroso, o deosebită importanță, întru cît depinde de faptul că la criminali emi- sfera cerebrală dreaptă e mai mare decit cea stîngă, con- trar de ceea ce se constată la oamerii normali. Merită a. tențiune comunicarea autorului că din 12 stîngaci, exami- naţi de el, patru era» încrucişaţi (strabism) Şi acest defect al vederei se manifestă mai cu seamă la ochiul stîng, ceea ce ar confirma mai mult încă explicaţia dată de el PNI 

1) Lombroso, pag. 339—343, Autorul susține că dintre crimi= aali, ucigașii şi tilharii se bucură de o putere corporală mai mare decit incendiarii şi atentatorii la buuele moravuri, Aceşti din urmă însă întrec pe cei dintăi în forța pumnilor.
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mancinismului. In alt loc am văzut că ilustrul nostru psi- 

chiastru formulează ast-fel însemnătatea mancinismului : 
omul normal cugetă prin emisfera stingă a creerului,. cri- 

minalul însă prin cea dreaptă. La alienaţi predominarea 

emisferei cerebrale drepte asupra celei stîngi e mult mai 

puţin pronunţată decît la criminali !). 

Afirmarea şefului şcoalei antropologice că funcțiunile 

psihice s'ar petrece la criminali în emisfera dreaptă, pe cînd 

la oamenii normali în emisfera stingă, oglindind în sine 

ceva din vechea teorie frenologică a localisărei funcţiunilor 

creerului, e temerară şi puţin verosimilă. Dacă aşa zisa 

teorie a «centrelor nervoase» a suferit modificări conside- 

rabile în urma cercetărilor învăţaţilor Brown-Secquard şi 

Goltz, apoi cu atît mai mult trebue primită cu mare re- 

servă tema localizărei cugetărei în una sau alta din cele 

Qouă emisfere ale creerului. 

Graţie tocirei organelor sensitive, criminalii sunt apți 

a se acomoda cu înlesnire ori-căror condițiuni de viaţă, 

de aceia ei pot suporta fără greutate regimul penitenciar 

cel mai aspru. Mai mult încă, unii din ei se adaptează atit 

de mult la mediul închisorei, în cît se cred mai fericiţi 

decit oamenii cari trăesc liberi în societate. «Mulţumesc 

lui D-zeu, scrie un criminal pe păreţii celulei sale, eu sunt 
mai fericit decit sf. Petru ! In celula mea eu sunt servit ca 

un prinţ, Ce bucate! E mai bine aci decit în cimpul liber». 

Aceasta ne explică pentru ce longevitatea se întilneşte a- 

dese-ori la deţinuţi. Mulţi din criminali, îndurind regimul 

celulelor (ergastolul), au ajuns pănă la adinci bătrîneţe. 

In legătură cu insensibilitatea fisică ar sta o altă a- 

nomalie <inervaţiunea vaso-motrice», care se manifestă la 
4 

  

1) Ibidem, pag. 347. D-rul Andronico a constatat în peniten- 
ciarul pentr femei din Messina 12 casuri de mancinism la un nu- 
măr de 279 deținute, aproape aceiaşi. proporţie în care Lombroso 
«onstată acest fonomen la criminalii bărbaţi. Archivio di Psichiatria, 
vol. V, pag. 480. Vezi Wiilfert, op. cit. vol. |, pag. 75.
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criminali prin faptul că ei păstrează în toate împrejurările tenul lor palid neschimbat; ei nu roșese nici-odată pentru că nu cunosc ce e mustrarea conştiinţei, nu simţesc emoţii şi furtuni sufleteşti. Loviturile morale trec peste ei fără a aduce vre-o turburare în starea lor psihică. 

Tot în legătură cu insensibilitatea fisică stă şi obli- terațiunea sensibilităţei afective (sensibilita affettiva), sau mai bine zis, timpirea simțului moral al criminalilor, ches- tiune tratată de autor în capitolul III din partea a treia a cărţei sale. 
Din cauza obliteraţiunei simțului moral, sentimentele şi ideile, cari frămintă mai mult sufletul omenesc, sunt cu desăvîrşire şterse în criminali, mai ales cind ajung în vîrsta maturităţei. Ei sînt incapabili să recunoască imora- litatea proprielor lor acţiuni, să simţească remuşcare sau căinţă. Vocea inimei e cu desăvîrşire stinsă în criminal, care rămine rece și indiferent aţit faţă de propriile sale suferinţi. cit şi de suferinţele altora. Autorul citează o mul- țime de casuri, în care pedeapsa cu moarte a fost întîm- pinată de criminali cu mult curaj şi singe rece (casuri po: vestite de calăul Panton, „nostro emerito carnefice“), Din această cauză el e.de părere că o asemenea pedeapsă trebue desființată !). «E sigur, zice Lombroso, că la cei mai iulţi dintre criminali simțul moral lipseşte cu totul... Ideia datoriei e absolut pervertită în ei. Furtul Şi omoru- rile sunt pentru ei un merit şi chiar un drept... Lipsa sim- țului moral constitue o nouă dovadă a apropierei dintre criminal şi sălbatec. Sălbatecul, ca şi criminalul, se laudă cu fără-de-legile sale ; drsptatea pentru el e răzbunarea 

n II 

1) Cu toate aceste în opera sa intitulată Misdea e la 10utu Scuola penale, scrisă în colaboraţiuue cu Dr. Bianchi, el aprobă pe- deapsa aplicată de tribunalul militar. soldatului -uciguş Misdea, care a fost condamnat la impuşeare. Lombroso a figurat în acest proces ca medic expert.
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şi forţa. Dar ceea ce-i apropie mai mult unul de altul 
este impetuositatea şi nestabilitatea -pasiunilor lor» *). 

Timpirea sensibilităţei Şi în genere lipsa instinctului 
de conservare ar explica pentru ce printre criminali întâl- 
nim foarte adese-ori casuri de sinucidere. Autorul însă 
observă că sinuciderile se constată mai mult la criminalii 
din pasiune şi la cei psihopaţi, decit la adevărații criminali, 

Această chestiune o găsim tratată in mod foarte do. 
cumentat de savantul Morselli în cunoscuta sa lucrare Del 
Suiciaio. E susţine că există un adevărat antagonism îatre 
omoruri şi sinucideri, şi aceasta se poate observa mai ales 
dacă comparăm datele statistice ale provinciilor de la nord 
cu acele de ia sudul Italiei. Cu cit ne pogorim spre sud, 
cu atita omorurile cresc, iar sinuciderile scad; din contra, 
cu cît ne ridicăm spre ncrd, cu atita sinuciderile cresc în 
timp ce omorurile scad?). 

Legea antagonismului dintre omoruri şi sinucideri e 
susţinută cu tărie şi de Enrico Ferri în lucrarea sa Onu 
cidio Suicido (1884), în care găsim o serie de date statis- 
tice referitoare la mersul omorurilor şi al sinuciderilor în 
diferite ţări ale Luropei (Italia, Franţa, Anglia, Belgia, Ir- 
landa). El demonstrează în special pe baza statisticilor frar- 
ceze că omorurile şi sinuciderile merg în raport invers. 
Concluziile lui Ferri au fost combătute de Tarde, care a- 
tacă cu vehemenţă legea antagonismului indicată mai sus, 
susţinând că omorurile şi sinuciderile depind de o mulțime 
de cauze naturale (temperatura, anotimpul, etatea) şi so- 
ciale şi că in mersul lor nu stau în raporturi inverse 8), 

  

1)  Lombroso, pag. 314—381. 
2) Del Suicidio, pag. 241. La congresul antropologie din Roma Morselli a susţinut că ucidenile şi sinuciderile merg citeodată paralel, dar mui adese-ori în direcţiuni opuse. Vezi darea de seamă asupra acestui congres: în Archives d'anthropologie criminalle et sciences p5- nales, 1888. No. 2, pag. 183—184, 
3) Revue Philosophique, 1887 No. î. Problomes de criminalite, II. „Howmicide et suicidea, pag. 15—35.
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Mai departe şeful şcoalei antropologice penale, anali- 
zând pasiunile şi afecțiunile criminalilor (aftetti e passioni 
dei delinquenti, cap. V), arată că cate-odată se observă la 
unii din ei oare-cari sentimente de afecţiune şi devotament, 
care însă au un caracter nestatornic, capricios şi maladiv. 
Din contra mândria, vanitatea şi fanfaronia  alcătuesc tră- 
săturile constante ale firei lor, Adese-ori criminalii, lăudin- 
du-se cu fapteie săvârşite, se dau singuri pe mâna poliţiei. 
Autorul citează casul descoperirei 'unei crime, graţie numai 
împrejurărei că autorii ei au avut bizara vanitate de a se 
fotografia în grupă, păstrând fie care poziția avută în mo- 
mentul pertractărei crimei. Criminalii au o natură foarte 
irascibilă şi devin răsbunători din motive cu totul nein- 
semnate. Ei sunt stăpânii de pasiunea alcoolului, a jocului 
de hasard, a plăcerilor sexuale, a dansurilor, a spectaco- 
lelor şi în special iubesc orgiile sgomotoase. Depravarea 
criminalilor se explică prin faptul că spiritul lor ar fi a- 
dânc alterat, asemănându-se mult în această privinţă cu 
sălbaticii. Idea binelui și a răului insă nu poate exercita 
nici 0 înriurire practică asupra vieţei lor; această idee 
există la ei numai în minte, nu şi în inimă. In Anglia 
Chiar există proverbul că mai curând poți transforma un 
câne În vulpe de cât un criminal în oim cinstit. Chiar dacă 
unii criminali fac fapte bune (dau de pomană la săraci), 
aceasta însă se intâmplă numai când e în Joc sentimentul 
lor de mândrie şi vanitate personală ). 

Religiunez, cultura, inteligenţa, graiul, scrisoarea, 
producţiunile literare ale deţinuţilor sunt rând pe rând 
studiate de Lombroso, căutând a descoperi în ele carac- 
terele particulare ale manifestărei spiritului criminalului. Pe 
baza unui mare număr de exemple, el afirmă că sentimen.- 

  

  

1) Lombroso. pag. 400—405; asupra ucestei chestiuni Lom- broso a mai scris Amori anomali e precoci nei pazei, şi Delitti di libidine e di amore în „Archivio di Psichiatria”, 1883, vol. IV, p. 16$ şi 820,
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tul religios la criminali şi la prostituate este decăzut, că 
însăşi religia lor este denaturată, consistând numai din su- 
perstiţii şi credinţi deşarte, 

Ca consecinţă a tocirei simțului moral, se poate ob- 
serva la criminali şi ozre-cari anomalii a facultăţilor inte- 
lectuale. Autorul arată că la 17%/0 dintre deţinuţii peniten- 
ciarului din Zwikau ar fi constatat că inteligenţa nu e in- 
tactă. Conclusiile sale referitoare la această chestiune sunt 
foarte interesante, mai ales în ce priveşte descrierea casu- 
rilor de criminalitate observate printre oamenii de ştiinţă 
şi artişti EL afirmă că între geniu şi criminalitate există o 
însemnată apropiere, că ele au o bază patologică comună, 
căci atât cel dintâi cât şi acesta din urmă nu sunt alt-ceva 
de cât rezultatul unei nevroze congenitale 1). Cu toate a- 
ceste e surprinzător faptul că printre oamenii de ştiinţă se 
întâlnesc foarte puţini criminali. Pe lista criminalilor el 
pune pe filosoful Bacon, pe Salustiu şi Senneca, acuzaţi 
ca prodigi, pe Cre mani, celebrul criminalist, demascat mai 
în urmă că ar fi falşificat documente, Demme, chirurg, în- 
vinuit pentru furt şi otrăvire. Tot ca criminali autorul con- 
sideră pe Rousseau, pe Aretino, pe Brunetto Latini, pe 
Franco, pe Ugo Foscolo, pe Bayron, pe Villon, poet fran- 
cez şi pe Luciani ziarist. Dintre artişti sunt calificaţi ca 
criminali Benvenuto Cellini, Andrea Castagno (ucigaş şi 
trădător), Tempesta (omorâtorul soţiei sale), Fillippo Lippi 
(răpitorul unei călugăriţe din monastire), Andrea del Sarto 
(escroc) etc. Pictorii dau un procent mai mare de criminali, 

  

1) Teza aceasta e desvoltată de autor în cunoscuta sa lucrare Genio e follia, în care el se încearcă a explica chestiunea misteri- ousă a geniului, cum şi fenomenul intermitenței geniale observate la unii criminali. EL susţine că între geniu, nebunie şi criminalitate ar 
exista v mate înrudire din care cauză adese-ori în familiile geniilor 
se găsesc eriminali și epileptici. Insăşi creațiunea genială unu ar fi 
alt-ceva deril o formă de psihoză degenerativă foarte apropiată de 
epilepsie. Vezi și I”Anthropologie Criminelle et ses "6cents progres, 
1390, pag. 84—86.
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de cât sculptorii, ŞI aceasta s'ar explica din cauză că cei 
dintâi abuzează de băuturi spirtoase. Lombroso conchide 
că în genere criminalitatea e mai frequentă printre artişti 
de cât printre oamenii de ştiinţă. In schimb însă printre 
aceşti din urmă se întâlnesc nai mulţi psihopaţi. Așa de 
exemplu A. Comte, Ampere, Newton, Pascal, Tasso, Rous: 
seau, Kardano nu erau de cât nişte melancolici şi mono- 
mani. Printre musicanţi de asemenea predomină maladiile 
mentale, de cari ar fi fost atinşi Beethowen, Gounod, Do- 
nizzetti, Schumann, Mozart (2) 1). 

| O altă particularitate caracteristică a criminalilor este 
graiul lor special şi tendința de a întrebuința în conver- 
saţii anumite expresiuni simbolice, în scop pe de o parte 
de a nu putea fi înțeleşi de alţii, iar pe de alta dea a- 
firma mai mult solidaritatea intereselor lor. «Criminalii, 
zice Lombroso, au graiul lor special, pentru că ei simţesc 
alt-fel decit oam=nii normali. Ei vorbesc ca sălbaticii pen- 
tru că însăși ei sînt nişte sălbatici in societatea civilizată 
de azi. In graiul ior ei întrebuințează foarte des onoma- 
topea şi personificarea lucrurilor abstracte întocmai ca şi 
sălbatecii». 

Autorul explică acest fenomen prin atavism, din care 
cauză în actualul jargon al criminalilor sar păstra o mul: 
țime de cuvinte foarte vechi, Aşa de exemplu, sufletul îl 
numesc ei «mincinos», corpul — <acoperămint», luna — 
<«Spion», fînarul de stradă—«incomod>, avocatul— <zurba- 
giu», crima—cumbră> etc. Urme de atavism Lombroso 
vede în expresiunile «nammella>, care în jargonul crimi- 
nalilor înseamnă pămîntul Şi <Şarpe» care înseamnă anul, 
Ambele aceste expresiuni ar aminti ceva din vechiui cult 
al Cibelei şi din ieroglifele egiptene. Alegoria şi metafora 
formează elementul de căpetenie al graiului lor, care cite- 

    

1) Lombroso, pag. 461—465,
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odată e ironic şi spiritual, dar cele mai adese-ori are un 
caracter grosier şi cinic, oglindind ast-fel în sine tendinţile 
bestiale ale spiritului lor!). 

Scrisoarea şi semnătura criminalilor (<Scritture dei 
delinquenti», cap. X) autorul o împarte în două categorii, 
avind fie-care caracterile sale speciale. Prima categorie o 
formează scrisoarea ucigaşilor şi a  bandiţilor, care se 
distinge mai ales prin forma ei lungăreaţă şi cam ascu- 
ţită, prin aspectul ei apasat şi prin întorsătura curbilinică 
a literilor; semnătura lor e însoţită de înflorituri şi ara- 
bescuri. În a doua categorie intră scrisoarea furilor cu ur- 
mătoarele nuanţe particulare : literile sunt scrise trăgănat 
şi răşchirat, avînd o formă rotunzită şi adeseori tremu- 
rată. Femeile criminale au scrisoarea foarte asemănată cu 
a bărbaţilor. 

Scrisoarea alienaţilor din contră e puţin precisă, ne- 
egală şi nesigură ; literile capitale sunt amestecate în cor- 
pul cuvintelor printre cele-lalte litere mici; ei întrebuin- 
ţează multe punctuaţii şi sublinieri, iar unele cuvinte le scriu 
cu litere de tipar, avind terminaţiunea puţin descifrabilă 2). 

Producţiunile literare ale criminalilor (e Litteratura dei 
delinquenti», cap. XI) constau atât din prosă cît şi din ver- 
suri, fără nici o valoare literară, pătrunse cele mai de 
multe ori de un accent trist, nostalgic. Autorul reproduce 
o serie întreagă de fragmente extrase din scrierile crimi- 
nalilor, în care aceştia îşi depling destinul şi viaţa lor iso- 
lată şi monotonă din închisoare. Iată cite-va fragmente mai 
caracteristice : «Vai de cel ce e nevoit să îndure viaţa 
celulară ; mai bună e moartea! Trebue să facem totul 
pentru a putea scăpa, căci e mult mai bine să trăeşti în 

4 

1) Ibidem, pag. 467—490.—Tarde susține că graiul criminali- lor nu poate avea importanta caracteristică pe care i-o atribue Lom- brose, câ toţi profesioniștii vechi au jargonul lor paiticular; aşa sol- daţii, marinarii, zugrarii, ele, întrebuințează între ei un anumit lim- baj, ca şi criminalii, La crininalită comparte, pag. 45. 
Loinbroso. pag. 490—496. 
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pustiuri şi păduri ca sălbaticii... Cînd vei fi interogat de 
judecătorul de instrucţie, fă-te nebun, căci atunci te tri- 
mite în ospiciul de alienaţi de unde poţi scăpa». Un deți: 
nut în ajunul sinuciderei sale a scris următorul testament : 
<Eu am furat şi voiu fura totdeauna, pentru că acesta este 
destinul meu fatal. Hirtia pe care scriu e furată, condeiul ŞI 
călimara sunt de asemenea furate ; chiar şi frînghia cu care 
voesc să mă spinzur este furată. Eu sunt mai mult nenorocit 
decit pervers. Am nenorocirea de a nu putea fi stăpîn pe 
voinţa mea şi de a mă supune influenţei altora ; eu fac de o 
potrivă binele sau răul după cum îmi este sugerat! Ah! 
de ce D-zeu îmi scoate totdeauna înainte oameni cari mă 
sfătuesc la r&u ? Comiţind încă o dată greşeala în care eu 
am jurat să nu mai cad (și aceasta numai din cauza su- 
gestiunilor unui mizerabil care a furat împreună cu mine), 
fiind sigur că nu voiu putea combate viciul care mă în- 
deamnă de a lua bunul altuia, ştiind că eu sunt inutil şi 
vătămător societăţei, m'am săturat de viață, şi pentru a- 
ceste motive m'am hotărit să mă sinucid în ziua de 26 
Mai, pentru-că atunci e aniversarea primei mele arestări». 

Alţi criminali însă menţin în scrierile lor un ton cu 
desăvârşire insolent şi batjocoritor. «Aici zac rămăşiţele 
bietului “Tubac, care, sătul de a fura în lumea aceasta, s'a 
dus să fure şi în cea/a//ă. Rudele foarte mulțumite i-au: 
pus acest suvenir».—cEu cu toate că am fost totdeauna 
un om galant, am făcut deja 20 ani de ocnă. Azi sunt din 
nou în închisoare, de astă dată condamnat la m anca sil- 
nică pe viaţă, şi aceasta pentru că am făcut bine aproa- 
pelui meu. E n'am asasinat de cât şease din ei, pe care 
i-am trimis pe lumea cealaltă, căci aci sufereau prea mult. 
Am jefuit casele mai multor ţărani şi pe urmă le-am dat 
foc. Toate aceste pentru a-mi câştiga pânea vecinică...,, 
Căutaţi de furaţi mult, căci furturile mici sunt mai greu 
pedepsite... Indată ce voiu eşi din închisoare, am <ă fur
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totdeauna, chiar cu riscul de a fi totdeauna închis. O tâl- 
hari ! aceste canalii de judecători au ruinat meseria voas- 
tră. Curaj şi înainte!» 1). 

Sunt unele versuri în cari se glorifică viaţa criminală 
şi închisoarea. Un cântec sicilian, de pildă, laudă idealul 
criminalului, numind nedemn pe cel ce se căeşte. In alt 
cântec penitenciarul e numit asil de fericire, pentru că în 
el nu se pedepseşte, ci se învaţă cine-va mai bine a fura. 
Sunt şi adevărate imnuri scrise în onoarea penitenciarului 
(carcere vita mia, cara, felice ! 2). 

Printre producţiunile literare ale criminalilor sunt so- 
cotite şi cărţile obscene (libri osceni), cum şi diferite alte 
scrieri cu cuprins imoral (scrierile lui Ovidiu, Petroniu, 
Aretino etc.). 

Studiind producţiunile literare ale alienaţilor, autorul 
e de părere că ele sunt superioare scrierilor criminalilor, 
mai ales în ce priveşte originalitatea formei şi a ideilor; 
ele se disting prin avântul lor sincer şi printr'un stil înflă. - 
cărat şi elocuent, care de altmintrelea nu se găseşte de 
cât în discursurile oratorilor mari 2), 

OO 

1) Ibidem pag. 498—502; a se vedea asemenea şi Lombroso, DP Anthropologie criminelle et seş râcents progres, pag. 109—1143. 
2) Autorul observă că în aceste cîntece se oglindeşte dispo- silia sufletească a acelor criminali, cari 'Şi găsesc în penitenciar cui- bul lor comod şi ospitalier, confirmindu-se ast-fel în totul părerea că sistemul actual al închisorilor e în neputinţă a putea combate eri- minalitateu şi recidiva. Lombroso, 12 Uomo delinguente, pag. 503, | 3) Lombroso, I'Uomo delinguente, pag. 523. A se vedea dea- semenea lucrarea lui Augusto Tebaldi, Ragione a pazzia, 1884, pag. 186, cure se ocupă în mod special de producţiunile literare ale alie- naţilor. In capitolul „I Pazzi nelta lilteratnra“ autorul înalță mult creaţiunile poetice ale alienaţilor, făcînd următoarea comparație între poetul nebun şi cel sănătos : la poetul nebun arta e în adevăr frue- tul inspirațiunei sale, pe cînd la cel sănătos arta e năseocită, fabri- cată ; in scrierile nebunului se simțeşte expresiunea _ sinceră a ade- vărului, poetul sănătos însă îţi sugerează numai iluzia adevărului. 

Acelaş enlusiasm pentru producțiunile poetice ale nebunilor se ob- 
servă și la Lombroso în studiul său Oumicidio e furto per anore pazzesco publieat în Archivio di Psichiatria ; 1883, pag. 540, (Wiilfert, 
vol. I, op. cit. pag. 99100).



VI 

Problema nebuniei morale şi afacerea Alex. Candiano-Popescu 

Nebunia morală, caracterul patologic şi identitatea ei cu eri- minalitatea inăscută.— Deosebirea nebuniei morale de demenţa pro- priu zisă--Etiologia nebuniei morale.—Atavismul ca substraţ patogen comun ul nebuniei morale şi al criminalităței. — Manifestareă nebu- niei morale lu copii şi la adult;,— Controversele şi nedumeririle psi- hiatrilor asupra caracterului nebuniei morale. — Nebunia morală şi responsabilitatea penală.—Critica identităţei nebuniei morale cu eri- minalitatea înăscută.—Incompatibilitatea “nebuniei morale cu atavis- mul.—Noile_tendiuţi conciliante ale lui Lombroso. — Afacerea Alex. Candiano-Popescu, caracterul şi importanța ei din punct de vedere medico-legal.—Diugnoza stărei psihice a acusatului și diverginţa nă- scută în sinul comisiunei medicale asupra naturei morbide u insani- lăței morale.—Părerile majorităței şi a minorităței medicilor experţi. — Analisa stărei psiho-fisice a acusatului; obliteraţiunea simțului său moral.—Critica raportului de expertiză.—-Concrpţia positivistă a res- ponsabilităței penule. 

Chestiunea cea mai dificilă şi care sintatisează în sine 
întreaga concepţie despre criminalitate a şcoalei positivisto- 
antropologice penale, este de sigur chestiunea nebuniei 
morale (pazzia morale, moral insanity, folie morale) şi a 
raporturilor ei cu criminalitatea, tratată de Lombroşo în 
capitolele XIII şi XIV a monumentalei sale opere «L'Uomo 
delinquente> (pazzi morali e delinquenti nati, p. 544-—595). 

Din nefericire tocmai această problemă, care e una 
din cele mai importante şi mai discutate în psihiatria ac- 
tuală, o găsim tratată în mod obscur, fragmentar şi ne- 
complect în scrierile şefului şcoalei penale italiane, din care 
cauză S'au ivit, precum vom vedea mai jos, o mulţime de 
controverse şi nedumeriri. 

Autorul par'că ezită să ne spună de la capul locului 
ce trebue să înțelegem prin cuvintele fazzia morale sau
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folha morale, adică să ne dea o definiţiune ştiinţifică pre- 
cisă a acestei anomalii psihice, In cazul de faţă o aseme- 
nea definiţiune e cu atit mai necesară, cu cît între învă=- 
țaţi există controversă asupra formei patologice a nebu- 
niei morale, pe care Lombroso o identifică în totul cu cri- 
minalitatea inăscută, De altmintrelea procedarea autorului 
în această privinţă e simplă şi comodă: păstrind tăcerea 
asupra adevăratului înţeles al termenilor Pazzia morale, 
evident că a putut pune pe socoteala acestei forme pato- 
logice tot ce i-a convenit. Aşa de exemplu la pag. 360 a 
cărței sale el zice că pazzia morale formează genu/, față 
de care criminalitatea constitue numai specia, că există mai 
multe variaţiuni de nebunie morală, adaptate la fie-care fel 
de delict. In alt loc susţine că pazzia morale este forma 
principală patologică pe care se altoesc alte infirmităţi, îa- 
tocmai precum ciupercile cresc pe trunchiul altor ciuperci. 
La pag. 569 insistă că pazzia morale formează o entitate 
patologică independentă ca oricare altă maladie nervodsă, 
incercindu-se a-i determina genesa ei. In fine la pag. 587 
şi în volumul II afirmă că nebunia morală vatămă numai 
facultăţile morale ale omului, lăsînd intacte facultăţile in- 
telectuale, adică raţiunea. 

Evident că toate aceste explicaţiuni fragmentare a- 
runcate ici şi colo, ne lasă în complectă nedumerire în ce 
priveşte forma principală a nebuniei morale. 

Cu mai multă precisiune vorbeşte Lombroso despre 
pazzia morale în răspunsul' său la critica operei Z"Uomo 
delinguente, publicată de Tarde în «Revue Philosophique» 
din 1885 (Le type criminel). Aci el afirmă categoric că 
nebunia morală n'aâre nimic comun cu demenţa sau aliena- 
ţia mintală, Nebunul moral nu e bolnav, ci e un imbecil 
moral, un <cretin>, în înţelesul moral al cuvintului. De- 
menţa e o turburare a raţiunei şi, în cele mai multe cazuri 
e o maladie căpătată ; ea nu are nici un raport cu nebu- 

23
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nia morală, care din contra e de origine congenitală în 
generalitatea cazurilor, şi e compatibilă cu sănătatea fizică 
şi cu o viaţă” îndelungată, tocmai din cauză că constă 
numai în obliteraţiunea simțului moral 1), 

TȚinind seamă de cele spuse de Lombroso în diferite 
jocuri ale scrierilor sale asupra caracterului patologic fun: 

  

1) In răspunsul adresat lui Tarde, publicat tot în Revue Phi- losophique, din acelaş an No. 8, Loimbroso contrazice unele din ideile sale expuse în „L'Uomo delinquente“ şi în alte scrieri. In adevăr, dacă nebunul moral e un „erelin“ în întelesul moral a] cnviatului, dacă se deosebeste în mod tranşant de alienat şi nu are nimic comun -cu el, atunci nu înţelegem pentru ce tot el, în diferite locuri ale câr- ţei sale, insistă asupra apropierei criminalului înăsevt, care nu e alt- ceva decit tot nebun moral, de alienat, La pagina 572, de exemplu, el arată că la criminalii înăsenţi, se observă în unele cazuri oare- cari simptome de maladii mintale transmise prin moştenire, cilind chiar “numele criininalilot = Faella, Alberti, Mio, Gotting,- Asordo, Costa, Militello, Palmerini, Didier, Busu ete. In studiul s&u Pazzia morale e delinguente nato, publicat în Archivio di Psichiatria III, 1882, pag. 370, el declară de-a-dreptul că toţi „grandi delinquenti* moştenese maludii mintale. Dacă toți grandi delinquenti sunt deli. queuli nali, iar aceştia sunt: idenlici eu nebunii morali, atunci cum se mai poate zice că nebunia inorală se deosebește în mod tranşant de alienaţia propriu zisă ? Aci «a şi în alte părţi, observăm acueuşi nesiguranță şt sovăeală în concluziile autorului. Cu toată voința <a persisleută de a separa definitiv nebunia morală de nebunia propriu zisă, totuşi e nevoit indirect a reveni el singur asupra afirmaţiuni- lor sale antesvivare. In critica sa, Tarde observă că şeful Şcoalei an- tropologice vede în criinivalul înăscul maitoide. Acesta insă în r&s- punsul s&u califică observațiunea lui Tarde de neexaclă, penlru că mattoide, zice el, e ceva intermeijiar între geniu, monoman şi idiot, e un gen special de nebunie morală, cate bine înţeles are şi putea sa de crimiuaalitate. Maitoidismul, zice autorul în altă scriere a sa, este o combinaţie de imbecilitate Și megalomanie, consistiad dintro manifestare extravagantă de mindrie şi ambiţie în o inteligentă slabă. Matojdul este produsul unei civilizaţii pripite și factice. El îşi sehim- bă udese-ori ocupitia, precum de altfel ş'o schimbă şi cea mai mare parte dintre delieuenţi. El e polemist înfocat, bnclucaş, obsedat de idei fixe si contrazicătuare ; craniul şi fisionomia sa sunt aproape totdeauna normale. Un asemenea tip se întilneşte de preferință prin-. tre bărbat şi în special în oraşele mari obosite de civilizaţie. In toată Europa n'am întiluit, zice autorul, decit un singur lip femsese, pe d-ra Louise Michel. Matoidul conservă adeze-ori afecțiunile sale fa- miliare. ba chiar un sentiment umanitar şi un altruiein exagerat, în care întră o mare dosă de vanitate, E] e atât de convins de meritul ȘI importanța sa personală, încât se crede în drept a se amesteca în toate afacerile și de multe ori parvine chiar a juca şi oare-care rol politic. Mulţi regicizi au fost maloizi. Auiorul eunmeră printre ma: foizi şi pe Don Qnicholt, Vezi D'Anthropologie criminelle et ses r6- cents progres, p. 79—80, 
i
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damental al nebuniei morale, am putea formula următoa- 
rea. definiţiune : nebunia morală, este o anomalie psihică 
de sine stătâtoare, în generalitatea cazurilor de origine 
congenitală, cu totul deosebită şi independentă de aliena- 
ţia mintală, adecă de nebunia propriu zisă (smintirea), 
consistind în obliteraţiunea facultăţilor morale ale omului, 
fără concomitenţa turburărei raţiunei, Nebunul moral nu 
e un om bolnav, ci e numai o fiinţă necomplectă din nă- 
scare, fiind rău dotat de la natură prin faptul că-i lipseşte 
simțul moral. Organismul nebunului moral e perfect sănă- 
tos, inteligența sa asemenea e intactă, cu toate aceste ma- 
nifestările sale psihice nu: sunt în stare normală din cauza 
imbecilităţei. morale de care e atins. Un asemenea individ 
îşi dă perfect seamă de faptele sale, n'are. însă. în el vo- 
inţă şi putere de a resista pornirilor sale .impulsive delic: 
tuoase şi.a se reţinea de la comiterea. infracţiunilor 1). 

1) După psihiatrul Ballet, nebunia morali nu: conslilue un tip 
uniform, ci cuprinde în sine calegorii foarte distincte. Cătegoriu cea 
mai inferioară ar fi âceea a indivizilor “degrădaţi atit din punct de 
vedere -moral, cit şi,din punct de. vedere intelectual. Aceştia abia 
pot dislinge binel6 de r&u. Inteligenla lor se pretează a justifica luate 
perversitățile şi actele” lor imorale, a căror. uriciune ei nu sunt în 
stare să o priceapă. Aceştia alcâluese categoria orbilor morali. Sunt 
alți indivizi cari cunosc bine cerințele moralei şi ale probilăţei, dar 
sentimentele lor sunt atit de pervertile, în câ! nu le poate inspira 
nici o atragere spre bine, nici o îndepărtare de la rău, Ei posedă 
numai cunoştinţa teoretică a datoriilor lor imorale ; le e cn neputinţă 
însă de a trece de la teorie la practică. Noţiunile morale rămin la 
ei în stare ehsiructă, fără a pulea exercita vre-o înrâurire asupra 
voinţei lor. La aceşti indivizi se poate spune. că simțul moral e anes- 
tesiai, Iu fine:sunt indivizi la cari simţul moral e foarte puţiu tocit, 
Aceştia doresc a face binele şi a-şi indruma viaţa lor pe o eale dreaplă, 
poftele şi tendințele lor sunt însă mult mai puternice decât a- 
“ceastă. dorinţă. Ei se lasă a fi conduşi de curentul viciului, regre- 
tând râte-odată laşitatea şi slăbiciunea lor, La cei dintăi, la orbii 
morali, conştiinţa e absentă ; la cei de al doilea, cu simţul moral 
uneslesiat, conştiinţa lor vorbeşte, dar e neputincioasă a influenta 
usupra vointei lor, pentru că nu e secondală de nici o tendinţă emo- 
tiva care îndeamnă pe um spre bine; la cei din urmă, tendinţele 
indemnătoare spre bine există, dar ele sunt prea slabe, pentru a pu- 
tea lupta contra peftelor cari duc pe om la depravare. Părerea lui 
Bullet e citată după Dr. Dallemague, Ticories de la Criminalită, pag. 
65—66, a. . DRE
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Intre nebunia morală şi criminalitatea înăscută există, după părerea autorului, o complectă analogie, pentru că însăşi crima nu e alt-ceva decit tot resultatul unei psichoze. Nebunul moral deci e identic cu criminalul înăscut, şi a- ceastă identitate se bazează pe faptul că cel dintăi întru. nește în sine toate anomaliile psicho-fisice şi caracterele anatomice constatate la acest din urmă, <Caracterele crimi- nalului înăscut studiate în capitolele precedente, zice el, sunt identice-cu acele aflate la nebunul moral, cu care ce] dintăiu nu numai se aseamănă dar se confundă complec- tamente» !).. 

Din cercetările făcute asupra unui mare număr de nebuni morali, autorul constată că vigoarea şi greutatea corporală, anomaliile craniului, conformaţia creerului, di- formitatea urechilor şi a dinţilor, asimetria figurei, trăsă- turile fisionomice sunt întocmai la nebunii morali, ca şi la criminali. Analgesia, strabismul, daltonismul, mancinismul Sunt fenomene foarte frequente printre nebunii morali. A. celaş lucru se poate spune despre anomaliile organelor interne, reacţia slabă a sistemului vasculur, neinroşirea feţei (mancanza del rossore), perversitatea sexuală cons- tatate mai cu seamă la indivizii Verzeni, Sbro, Bertrand, Menesclou, Lerhaitre, Agnoletti, Sândou, Faella, Gaspa- AI 
1) „Celitorul, zice Lomhroso, ra încerca întăia dată un mare desgust de a accepta areaslă fusiune. Și lucrul se explică; pentru. că ne-am deprins: de un lung şir de._veacuri sa punem în sarcina culpabililor o responsubilita!g; cusatit, mai: mare, cu cât greşala lor este mai gravă, din cauza bine-ihțeles a necesităței ce: simțim de a ne răsbuna, şi a temerei ce avem de a-l lăsa liber. Cu chipul acesta groaza ce ne inspiră culpabilul serveşte ca nvoimă de apreciare pentru noi. La aceasta semai adaogaă încă împrejurarea că pănă astazi nu s'a cunoscut alte mijloace de combatere a crimiaalitaţei decit închi- soarea şi pedeapsa capitala. Cu un cuvint : sentimentul de răsbunare şi de frică, unit cu obiceiul, eare este unul din cei mui mari duş- mani ai noştri. au determinat mult timp uprecierile noastre despre criminali. Eu insunri am impărtăşit această parere în timpul prime= lor două ediții ale operei mele, şi nu m'am putut debarasa de ea, da cit acuma, cînd am intreprins scoaterea Ia lumina a ediţiei a teeiu,« L'Uomo delinquente. pug. 543 și urm,
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rone şi alţii, consideraţi drept nebuni morali tipici. Prac- 
tica tatuajului e de asemenea cunoscută lor. D-rul De Paoli 
comunică că din 270 nebuni, deţinuţi în <Manicomio> . din 
Genua, 19 au fost găsiţi tatuaţi. Viciile, astuciositatea, va- 
nitatea, fanfaronia sunt de o potrivă desvoltate la nebunii 
morali ca şi la criminali!). 

Facultăţile intelectuale ale nebunilor morali sunt în 
stare normală, fără să fi suferit vre-o vătămare din cauza 
obliteraţiunei simțului moral. In această privinţă îasă autorul, 
amintind de controversa ce există între psihiatri asupra 
chestiunei integrităţei inteligenţei nebunilor morali, pentru 
a împăca lucrurile emite ideea că ar exista diferite specii de 
nebuni morali, potrivit cu gradul de desvoltare a intele- 
ginţei lor personale. «Printre nebunii morali, ca şi printre 
criminali, zice el, există o adevărată gradaţie, după cum 
şi inteleginţile se diferenţiază intre ele de la geniu pănă 
la idiot», Nebunia morală formează genul, faţă de care 
criminalitatea constitue specia ; iată pentru ce nebunia mo: 
rală prezintă diferite variaţiuni, dintre cari la unele simp- 
tomele maladiilor psihice sunt altoite pe forma principală, 
adică fazzia morale, întocmai după cum criptogamele 
cresc pe trunchiul altor criptogame. Aşa de pildă sunt 
nebuni morali cu aplicări către hipohondrie, alţii sufăr de 
epilepeie, unii însă sunt atinşi de isterism sau monomanie, 
etc. Toate aceste infirmităţi însă au un substrat patologic 
comun, care e <follia morale» 2). 

  

. 1). Lombroso, op. cit, pag. 547—-551. Dacă nebunul moral în adevăr e alins de afecliunile şi maladiile pe cari autorul le constată la erimiualul înăscut, atunci e greu de explicat starea ]ui fisică să- nătoasă și mai ales longevitatea lui, De altmintrelea constutările lui Lombroso sunt in conirazicere cu afirmaţiunile D-ralui Virgilis, un profund cercetător în domeniul antropologiei criminale, care, exami- nind 265 condamnaţi, arată că 195 dintre ei sunt atinşi de diferite. maladii şi presintă simptome moştenite de degenerare, conchizind că toți aceştia sunt foarte expuşi la moarte. A se vedea tratatul siu: Suggio di ricerche sulla nabhira morbosa del delitto, pag. %, 2). Ibidem, pag. 560--561.
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Nebunii morali se deosebesc cu totul de nebunii pro- 
priu zis (smaintiţi, alienaţi), căci pe cînd alienaţia mintală e 
o :consecinţă a alterărei facultăţilor intelectuale a pacien- 
tului, nebunia morală din contră e caracterizată numai prin 
obliteraţia simțului moral, 

Tocmai de aceea alienaţii sunt predispuşi către o 
viaţă singurateca, concentrată şi retrasă, pe cind nebuni- 
lor morali le place viaţa sgomotoasă din societate şi co- 
munitatea cu alţi oameni, întocmai ca şi criminalilor. La 
nebunii morali se mai observă tendinţa de a se lăuda cu 
isprăvile şi crimele lor, şi a eterniza amintirea despre ele, 
expunindu-le în scris (Sbro, Menesclou) !). 

In ce priveşte obiecţiunea unor psihiatri că simpto- 
mele nebuniei morale se întâlnesc şi la unele maladii min= 
tale, L.ombroso observă că asemenea obiecţiuni -nu sunt 
serioase şi nu pot atinge situaţia nebuniei morale consi- 
derată ca entitate patologică de sine stătătoare, de oare ce 
atât epilepsia cât şi paralisia apar câte odată cu caractere 
isterice şi sifilitice?), 

Un argument nu mai puţin însemnat, invocat în spri- 
jinul temei identităţei nebunului moral cu criminalul înăs- 
cut şi a deosebirei celui dintâi de nebunul propriu zis, 
este dedus de autor din statistica comparată a cazurilor 
de nebunie morală observate în ospiciile de alienaţi . şi în 
penitenciare, din care rezultă că asemenea cazuri sunt rare de tot in ospiciile alienaţilor, pe când ele sunt foarte 
frecuente printre deţinuţii închisorilor. Lombroso citează 
aci observaţiile câtor-va psihiatri făcute în această privință, 
Aşa de exemplu Dagonnet a constatat la un număr de 3000 alienați numai ro sau 12 cazuri de nebunie morală. 
Adriani şi Palmerivi la 888 alienaţi n'a constatat nici un caz. Verga, examinând 18,000 alienaţi internaţi în ospiciile 

  

1). Lombroso, op. cit, pag. 566 - 563. 2). Ibidem, pag. 569.
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publice, a constatat printre ei numai 56 nebuni morali ; în 
ospiciile private, proporţia cazurilor de nebunie morală e 

mai mare (3%). Din contra, la un număr de 960 deţinuţi 

s'au constatat oficial întrun interval de ro ari 5,2%/0 ca- 
zuri de nebunie morală !), 

In ce priveşte etiologia nebuniei morale, Lombroso 

afirmă că ea are aceiaşi obârşie ca şi criminalitatea—ata- 
vismul,— din care cauză această anomalie psihică în gene- 

ralitatea cazurilor e de natură congenitală, şi simptomele 

ei apar foarte adese-ori din cea mai fragedă vârstă. Aşa 
dar în afară de atavismul fisic, de care s'a vorbit în capi- 

tolele precedente, ar mai exista şi un afavism moral, care 

explică transmisiunea lipsei simțului moral de la omul pri- 

mitiv la criminalul şi nebunul moral de azi. Un creer, zice 

autorul, predispus din naştere către anumite anomalii şi a 
cărei desvoltare e defectuoasă din cauza relei sale nutri- 

țiuni, posedă în el un /ocus minoris resistentiae, unde. se 

încuibează 7endiufi naladive, cari apoi, sub înriurirea unui 

temperament rău şi a unei educaţiuni neingrijite, se des- 

voltă şi capătă o enormă putere impulsivă, stăpânind în- 

treaga activitate şi energie a individului, dar cari cu timpul 

ar putea fi înfrânate şi chiar extirpate în parte, prin aju- 

torul unui regim educativ bine îngrijit ?). 

Factorul deci primordial al nebuniei morale e atavis- 

mul, unit cu desvoltarea şi funcţionarea neregulată a cree- 
rului şi a sistemului nervos, din cauza relei lor nutriţiuni; 
de aci provin diferitele anomalii precum tocirea sensibili- 

tăţei afective şi fisice, anestezia, defectuositatea funcţionă- 

rei sistemului vascular, disposiţia excentrică a spiritului, 

pornirile delictuoase, perversitatea, ciuzimea etc,, cari toate 

caracterisează nebunia morală. 

De obiceiu simptomele nebuniei morale apar încă din 
  

1). Ibidem, pag. 546. 
2j. Lombroso, op. cit., pag. 575.
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copilărie şi Lombroso citează ca exemple pe indivizii Sbro, Verzeri, Lemaitre, la cari nebunia morală s'a manifestat în mod spontaneu la această epocă. Am văzut în altloccă în general copilăria e vrâsta, in care, după părerea auto- rului, instinctiv isbucnesc toate pornirile perverse, cari mai pe urmă alcătuesc criminalitatea, 
Nebunia morală însă poate rămânea muit timp în stare latentă în organismul individului şi se poate mani- festa tocmai în urmă, la o etate mai Înaintată. Mediul so- cial stricat, perversitatea sensurilor, consecutivă unei vieţi desfrânate, loviturile morale puternice, pot înlesni manifes- tarea simptomelor nebuniei morale. Senilitatea, slăbirea şi încetarea funcţionării organelor genitale poate de aseme- nea provoca desvoltarea tendinţelor către nebunia morală. Autorul citează cazul lui Garrayo Sacamantecas, care Până la 40 ani a fost în stare absolut normală, iar e la această epocă a devenit «necrofilomaniaco» '), 

Nebunii morali cele mai adese-ori sunt progenitura indivizilor egoişti, viţioşi, criminali, stăpâniţi de diferite patimi, câte odată însă se nasc din părinţi atinşi de alie- nație mentală. Autorul se referă la studiile lui Compagne, care cercetând originea a 15 nebuni morali, a constatat că 12 din ei avusese părinţi egoişti şi lipsiţi de moralitate, iar 3 avusese mama sau o rudă colaterală atinse de alie- nație mentală. 
Sunt indivizi cari zu devenit nebuni morali graţie numai relei educaţiuni, şi în special din cauza negligenței Părinților de a combate şi infrâaa tendințele criminale ma- nifestate în copilăria lor, cari apoi s'au inrădacinat Şi au levenit adevărate obiceiuri 2). 

1). Ibidem, pag. 570—572, 
2) Precum am arătat în capitolul trei al acestei lucrări, Jom-= broso susține că toate caracterile anormale şi inelinaţiunile perverse ale nebunilor morali şi ale criminalilor se găsesc în iod obişnuit la COpir, ceea-ce tocmai ar dovedi originea atavistică a acestor anomalii.
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Printre cauzele accidentale ce pot înlesni-manifestarea 
nebuniei morale sunt şi oare-cari maladii precum : trauma- 
tismele, meniogita, otrăvirea cronică şi alte afecţiuni, cari 
opresc desvoltarea unor organe, împedică nutriţiunea noi” 
mală a creerului și repararea perderilor de substanţă ner- 
voasă, determinând anumite regresiuui atavistice, pertur- 
baţiuni în centrele nervoase, tendinţi impulsive exagerate, 
cum și alte stări maladive 1), 

Nebunii morali sunt stăpâniţi de porniri perverse in- 
stinctive, sunt impinși cu o putere impulsivă iresistibilă 

    

„Germenii nebuniei morale și ai criminalităţii, zice el, se întilnese în mod normal în primii ani ai omului, întocmai după cum în ambrion se observă de abiceiu unele forme, cari la adult ar părsa monstrua- zitaţi... cu chipul acesta teratologia se explică prin embriologie“. Ibid, pag. 573. 
1) Doctorul Marro, în cartea sa I Caralleri dei delinquenti, ex- plică nebunia morală în următorul mod : la nebunu moral, ca şi la criminal, este o diminuare de materii proprii pentru repararea per- derilor substanței nervoasă ; lucrarea repataţiunei se face prost în creerul lor; circulațianea Singelui arterial este jenată din cauza dila- taţiunei exagerate a vaselor destinate trecerei sistemului viaos. Din această cauză provin la unii indivizi diferite agitațiuni maladive cari preced mai ules schimbările atinosferice, o nelinişte, o impulsivitate exagerată, o stare melancolică mai mult sau maj puţin pronuntată, idei de persecuție şi alte stari cari toate determină acţiuni anormale; de aci provine insensibilitatea fisică şi morală, inclinaţiunea de a face rău, sentimentele antisociale şi toate celelalte particularităţi psihice comune majorităţii eriminalilor, Prin aceasta se explică, după Marro, desvoltarea corpului în greutate şi în statură în detrimentul - creezu, - lui, care manifestă insuficiența su nu numai prin micimea volumu- lui săn, dar mai ales prin slabirea şi chiar absența voinţei, prin lin- cezeala şi moleciunea caracterului, din care cauză individul se dedă la trindăvie şi devine ineapabil de muncă. Efectele insuficienței nu- trițiunei cerebrare sînt variate: ele se manifestă sau prin o slăbi- ciune generală, care pune pe om în imposibilitate de a suporta cea mai mică vboseală fisică și morală şi de u opune cea mai mică re- sistenţă impresiunilor cei 'vin din afară ;—sau printr'o extremă uşu- rinţă a ipdividului de a intra într'o stare psihică particulară, pe care Marro, o caracterisează cu denumirea de polarisaţiune cerebrală, con- sislind in isbuenirea excesivă a pasiunilor şi în neputinţa de a le stă- pini, în porniri răsbunătoare şi Înrioase, cari împing la acte crimi- nale, şi imorale:.. Toate aceste denotă o stare- particulară a centrilor excilo-motori a aclirităței psihice şi musculare, analoagă cu polari- zațiunea corpuriloe neinsufleţite, astfel că sub influenţa “unor anu- mite impresiuni, umul nu mai simţeşte în el puterea moderatoara a facultăților cerebrale superioare, care-i moderează acțiunile şi le a- daptează mediului social, —Vezi opera citată, pagina 449,
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(forza iresistibile) către fapte criminale şiimorale. Aceasta 
ne explică pentru ce pedepsele penale nu exercită de cât o 
înriurire toarte slabă asupra lor, și pentru ce recidiva nu 
numai că persistă printre criminali, dar creşte în mod cons- 
tant şi continuu în toate ţările, precum arată datele sta- 
tistice, cu toate măsurile de combatere întrebuințate până 
în present. Autorul arată că a avut ocaziune să cunoască 
hoţi cari i-au mărturisit că pasiunea furatului e altoită în 
însăşi sângele lor, din care cauză ei nu se pot stăpâni de a 
nu şterpeli lucrul altuia. Intre alte multe exemple, el citează 
casul bătrânului Vincente d'Arragona, un pasionat bibliofil 
care a comis crima de omor asupra unui individ ce cum: 
părase ]a licitaţie publiză o carte rară, pe care o dorea Şi 
dânsul să o aibă ]). 

Aşa dar substratul patogen principal al nebuniei mo- 
rale şi implicit al criminalităţii este atavismul ăsic şi mo- 
ral, care ne explică presenţa pe de-oparte a anomliilor 
anatomice, iar pe de alta a obliteraţiunei facultăţilor mo- 
rale în criminalul înăscut și nebunul moral actual. 

Am arătat în alt loc că, după părerea autorului, ac- 
ținea atavismului se extinde peste limitele rasei omeneşti, 
din care cauză la nebunul moral apar şi astăzi afinități 
atavistice morale nu numai cu omul primitiv, ci chiar cu 
oare-care specii de animale inferioare. Numai cu chipul 
acesta se pot pricepe unele fapte imorale monstruoase să- 
vârşite de nebunii morali, a căror explicare au pus în mare 
impas pe cei mai iluştri psihiatri. In special poftele sexuale 
nenaturale, pederastia şi alte asemenea acte bestiale, prun- 
cuciderea, tendinţi către canibalism, precum şi crimele cele 
mai înfiorătoare, cari transformă pe criminal în fiară cu 

1) Ibidem, p. 577--582, Bătrinul Vincente d'Arraguna, cum şi 
Marehisul De Sade, urigaş libidinos, condamnaţi ca criminali, erau, 
după părerea lui Lombroso, adevăraţi nebuni morali.
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chip omenesc, au ca punct de plecare afinități atavistice 
preumane, transmise de la unele specii de animale, din 
care se trage ne mul omenesc (survivance des espăces in- 
fericures). Căci trebue să notăm că şeful şcoalei italiene 
nu se opreşte numai la teoria darviniană a derivaţiunei 
omului din momiţă, dar merge mai departe, socotind ca 
strămoşi ai omului toate acele animale ale căror instincte 
Şi caractere presintă oare-cari analogii cu acele ale nebu- 
nului moral. 

Unele inclinațiuui atavistice, ca de exemplu plăcerea 
ŞI excitaţiunea erotică ce o simţesc unii indivizi la vederea 
singelui şi la pipăitul cărnei calde (amintind timpurile cind 
relaţiunile sexuale erau întovărăşite de acte singeroase şi 
crude), după părerea autorului, există în stare latentă ȘI 
fra noi, adică printre oamenii normali. El arată că cu- 
noaşte un distins poet (distinto poeta) care i-a mărturisiţ 
că la vederea cărnei singerate, la pipăirea unui trup cald, 
simţeşte în el înflăcărîndu-se pofta sexuală. Instinctele ani- 

“malice, înăbuşite cât-va timp prin efectul educaţiei şi al 
mediului, isbucnesc câte-odată cu furie sub înriurirea unor 
anumite împrejurări, precum : boale, fenomene meteorolo- 
gice, excitaţiunile erotice provenite din cauza îndelungatei 
abstinenţi la care se dedau unele persoane celibatare ca 
ciericii, soldaţii, păstorii etc. 1). Ma 

Din cele expuse mai sus, autorul trage următoarea 
concluzie, care apoi a devenit teza de predilecție a pena- 
liştilor şcualei positivisto-antropologice: „datele statistice Şi 
cercetările antropologice ne arată în cele din urmă că 
crima este un fenomen tot atât de firesc ŞI necesar ca şi 
naşterea, moartea, şi ca ori-care maladie psihică. Intre ac- 

  

1) Lombroso, op. cit., pag. 593.—In societatea europeană con: timporană: tendințele catră canibalism, ori-cit de. monstruoase sar părea, totuşi apar din cînd în cind la unii indivizi. Nu de mult, îa Germania, doi părinți au fost condamnaţi la moarte şi executaţi pen- iru că au omorit pe unicul lor fiu, pe care apoi Pau mineat,
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tele instinctive ale animalelor şi plantelor şi faptele crimi- 
nale ale omului nu e absolut nici o deosebire; din acest 
punct de vedere cunoscuta expresiune «<răutate animalică» 
(brutale malvagita) coprinde în sine o analogie surprinză- 
toare !). 

lată în resumat concluziile lui Lombroso asupra ne- 
buniei morale şi a identităţei sale cu criminalul înăscut. 

Cercetările usupra nebusiei morale coprinse în partea 
a treia, zice el în ultimul capitol al operei sale (cap. XIV), 
stau în legătură directă cu cele expuse în partea a doua, 
referitor la caracterile anatomice Şi fisionomice ale crim.- 
nalului înăscut, „Analogia şi identitatea complectă dintre ne- 
bunul moral şi criminalul inăscut, a pus capăt pentru tot- 
deauna statornicei diverginţi de opiniuni ce exista până în 
prezent între moralişti, jurisconsulţi şi psihiatri, ŞI chiar 
între diversele şcoale de psihiatrie, diverginţă care pre- 
senta caracterul singular că atât unii cât Şi alţii aveau 
dreptate; căci pe de o parte era adevărat că caracterile 
nebunului moral se găsesc la criminali, după cum pe de 
altă parte era de asemenea exact că caracterile crimina- 
lului înăscut se întâlnesc la cei mai mulți nebuni morali. 
lată pentru ce bărbaţi de cea mai respectabilă autoritate 
au fost în desacord asupra diagnosticei criminalilor, Şi au 
declarat ca atare pe indivizii Prunier, Lawson, Militello, 
Garayo, Passanante etc., pe când toți aceştia nu erau de 
cât nişte nebuni sau matoizit 2), 

După ce am arătat soluţiunea dată de Lombroso ne: 
buniei morale, ne rămâne să examinăm modul cum se re- 
solvă această dificilă chestiune în psihiatria actuală, şi să 
vedem dacă concepţia lombrosiană este sau nu în concor- 

  

1) Lombroso, op, cif., pag. 395, 
2) Ibidem, pag. 586,
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danţă cu părerile emise de majoritatea medicilor alienişti 
în asemenea materie. | 

Mai întâi observăm că nu Lombroso e cel dintâi care 
a conceput nebunia morală ca o anomalie psihică de sine 
stătătoare, consistând în obliteraţiunea simțului moral, fără 
concomitența deranjărei facultăţilor intelectuale. Cu mult 
înainte de el, psihiatrii Prichard, Pinel și Escquirol au e- 
mis ideea că nebunia morală este o entitate patologică in- 
dependentă, care constă în pervertirea sensibilităţei afective, 
fără a avea însă ca consecință turburarea funcţiunilor 
mintale. 

Cauza nebuniei morale ar fi, după acești psihiatri, o 
puternică predisposiţiune ereditară de nebunie, stimulată 
de un fapt posterior intimplat în viaţa individului, precum 
ar fi de exemplu o lovitură morală din pricina unei per- 
deri de avere, sau un traumatisni fizic, un atac de para: 
lisie, un acces de epilepsie, sau în fine o jturburare fe- 
brilă ori inflamatoare, care a determinat modificări per- 
ceptibile în starea obişnuită a caracterului şi a obiceiurilor 
individului !). | 

De timpuriu încă acest mod de a înțelege şi a ex- 
plica nebunia morală a fost criticat, şi a stărnit o inverşu- 
nată opoziţiune printre psihiatrii tuturor Statelor, 

In Franţa, marele alienist Morel, în studiile sale pu- 
blicate în Annales Medico- Psychologigues, susţine că folie 
morale nu alcătueşte o formă patologică specială, şi că nu 
se poate concepe alterarea numai a instinctului moral, fâră 
concomitenţa turburărei inteligenţei. <On m'accordera fa- 
cilement, zice el, qu'il ne faut pas attacher au terme folie des actes lidee d'une situation mentale, eu Pintelligence ne 

    

1). 1. C. Prichard, A treatis ou Insanity and alher Disorders of the Mind; citat după admirabilul studiu al lui Bonfigli, Ulterioni considerazioni sullurgomento della cosi delta pazziu morale, 1880, pag, 73 şi următoarele, în care găsim o interesantă dare de seama a intregei bibliagratii scrise asupra chestiuaei nebuniei morale
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soit pas ou soit ă peine compromise, d'une situation enfin, 
o on n'aie autre chose ă enregistrer que la perversite 
maladive des actes sans concomitance du trouble des 
idees, ce qui a fait encore classer ces sortes d'alienes dans 
une varist€ des folies, que Pon a designee sous le. nom 
de folie morale: Lorsque la perversite des actes existe en 
dehors des conditions pathologiques du sisteme nerveux, 
en dehors d'un trouble intellectuel, qui est Pindice de 
letat de souffrance de organisme, 37 y a'crime el non 
Jolie, si extraordinaire que soit Pacte incrimine>. In defi- 
nitiv, Morel conchide că folies des actes sau folie morale 
nu trebue considerată ca formă specială a unei maladii 
psihice, Furturile, omorurile, sinuciderile, dările de foc se 
comit atât de criminali, cât şi de alienaţi; cei dintâi însă 
comit crima sub înriurirea pasiunei, iar cei de al doilea 
sub influența maladiei 1). Psihiatrii Falret, Belloc. şi Brierre 
de Boismont observă de asemenea că Jolie morale sau 
manie vatsonnaute este în 'strinsă legătură cu imbecilitatea 
şi că nu poate constitui o formă maladivă independentă. 
D-rul Trelat, în studiul său «folie lucide», respinge ideea 
că nebunia morală ar fi o entitate patologică aparte, sus- 
ținând că aşa numiții calienes lucides» nu represintă decit 
manifestarea unei forme speciale a nebuniei propriu zise 2), 

In Italia, cel ce s'a ocupat special cu nebunia morală, 
şi 2 controlat toate teoriile emise înainte de el asupra a- 
cestei anomalii psihice, este Bonfigli, care în lucrările sale: 
Sulla cosi delta pazzia morale, Ancora sulla -gquestione della 
Pazzia morale şi Ulleriori considerazioni sulPargomento 
della cossi delta pazzia morale, a ajuns la concluzia finală 

  

1). Vezi Annales Medico- Psychologigues, 1866, vol. VII (Xo- 
șembre), pag. 109. 

2). Vezi Annales Medico- Psychologiques, acelaş an. No. f, pag. 
319—431 şi No. 3. pag, 107—129, unde se pot vedea deshaterile ur- 
mate în societatea medico-psihologică din Paris, cu privire lă ches- 
iunea nebuniei morale. - -
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că nebunia morală face parte din categoria nevrozelor epi- 
leptice, isterice, senile, sau în fine determinate de parali- 
sia generală progresivă; cazurile însă cari nu pot intra 
în categoria forinelor patologice arătate, nu sunt alt ceva 
de cât cazuri de adevărată imbecilitate, provenită din pri- 
cina slăbirei activităţei centrilor psihici, consecutivă oare- 
căror defecte inăscute ale organizaţiei creerului. 

Dintre psihiatrii italieni, Verga şi Vigna susţin de a- 
semenea că pazzia morale sau moral insaniiy se întâlneşte 
ia toate formele maladiilor psihice şi că nu poate alcătui 
o formă patologică independentă 1). Giacchi, medic-şef al 
ospiciului de alienaţi din Racconigi, afirmă categoric că nu 
poate exista. insanitatea morală, fără turburarea facultăţilor 
intelectuale. Alieniştii Paimerini, Tamburini şi Seppili sunt 
de aceeaşi părere 2). . 

In fine, în timpul din urmă, cunoscutul psihiatru Bon- 
vecchiato, în lucrarea sa intitulată J/ seuso orale e la 
follia morale (pag. 225), combate cu o mare putere de ar- 
gumentare ideia că pazzia morale ar constitui un tip spe- 
cial printre maladiile: psihice şi că ar avea simptome pa- 
tologice proprii, Nebunia morală, zice acest învăţat, con- 
stitue o adevărată pată nebuloasă (nebulosiiă) pe orison- 
tul psihiatriei; ea e numai o formă clinică, iar nici cum 
nosoiogică; dacă mu e însoțită de furburarea rajiunei, a- 
funci represintă pur şi simplu o manifestarz specială a cri. 
minalităţii, deosebindu-se de criminalitatea vulgară numai 
prin gradul de intensitate al simptomelor. Cind însă ne- 
bunia morală e însoţită de deranjarea raţiunei, atunci con- 
stițue o adevărată maladi= mentală 3), 

1); Vezi Wiilfert, op. cit. vol. T, pag. î18. 
2). Ibidem, pag. 118. | 3). Vezi Bonveechiate, 0p. Cit., pag. 916; vezi şi studiul ace- luiaşi autor A proposito di un processo scandaloso, semi imbecili, mattoidi e folli morali, eapitolo II Delimitazione del problema della pazzia morale, pag. 83—87. " :
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Psihiatrii englezi Mac Ferland, Fielding, Blanaford, 
Balfour, Brown, Ordronaux combat ipotesa că aşa numita 
de ei moral insanity ar fi o manifestare patologică de sine 
stătătoare, afirmind că această anomalie psihică ar repre- 
senta o formă a imbecilităţei şi că e totdeauna însoţită de 
desordinea facultăţilor intelectuale. B. Brodic (Psycholo- 
gical inquiries, pag. 99) şi Dr. Mayo (Medical testimony, 
pag. 69) nu admit nebunia morală ca o afecţiune indepen- 
dentă, iar în ce priveşte responsabilitatea penală a nebu- 
mlor morali, susțin că nici o stare anormală a spiritului 
nu poate conferi iresponsabilitatea, dacă nu cuprinde şi o 
turburare a raţiunei, pe lingă perversitatea afectivă. Tay- 
lor impărtăşeşte aceiaşi părere asupra caracterului funda- 
mental al nebuniei morals, afirmind că o asemenea stare 
nu poate fi invocată de medici pentru a declara neres- 
ponsabile şi a disculpa pe persoanele inculpate de crime!). 

Dacă consultăm ştiinţa germană, vedem şi aci că cei 
mai însemnați alienişti împărtăşesc părerea că moral insa- 
nity au este o formă patologică independentă. Griesinger 
declară că nu există 7nania sine deliro, susținind că moral 
insanity nu poate exista fără turburarea rațiunei, Knop 
afirmă că, nebunia morală nu e alt-ceva decît unul din 
stadiile prodromice ale psichozei,—că de oare-ce sensibi- 
litatea afectivă, sau simțul moral (moralitatea) are ca bază 
psihică fenomenele de cunoştinţă (Erkentniss) şi facultatea 
aperceptivă a spiritului, evident că e imposibil să existe o 
formă specială maladivă: sub dehurtirea de mebunie mo- 
rală. Sunt foarte caracteristice cuvintele adresate de Knop 
justiţiei: hutte dich, dass dir die sogenannte Moral insa- 
nity das Schwert der Gerechtigkeit nicht aus der Hânden. 
windet>(păzeşte-te, ca nu cumva să ţi se încurce în mini 
sabia dreptăței din cauza aşa numitei moral insanity). Lie- 
dessdori contestă existenţa ca maladie specială a nebuniei 

1). A. A. Taylor, Traite de Medecins legale, pag. 835.
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morale, şi arată că ea formează unul din primele stadii 
ale maniei. In fine învățatul Westfal în societatea medici. 
lor din Beriin s'a exprimat că moral insanity nu e mala- 
die, ci un defect, o formă a imbecilităţei 1). 

Noţiunea cea mai clară şi mai judicioasă asupra ne- 
buniei morale a fost emisă credem de Gauster, care de 
altmintrelea se apropie mult de părerea lui Falret din 
Franţa şi a lui Bonfigli din Italia. EI susține că moral in: 
sanity face parte din genul maladiilor mentale care au ca 
bază patologică degenerescenţa psihică. Descriind nebunia 
morală şi enumerind criteriile diagnosei acestei maladii 
stabilite de diferiţi psihiatri (urme ereditare de degeneres- 
cenţă psiho-organică, afecţiuni cerebrale anterioare, ne- 
vroze, alcoolism, perversitatea morală consecutivă exis- 
tenţei unei forme oare-care de psihoză), Gauster conchide 
că cazurile de moral insanity nu sunt altceva decit ma- 
nifestarea diferitelor forme de maladii mentale, în care 
perversiunea simțului moral apare atit de intens Și clar, 
încit une-ori puţin se poate observa slăbirea rațiunei. In 
tot cazul, chiar cînd constatăm o aparenţă de continuitate 
logică în gindirea nebunilor morali Şi une-ori chiar oare- 
care deșteptăciune şi isteţime, foluşi rafiunea lor este to1- 
deauna alterată într'un grad oare-care. 

Aşa dar nebunia morală nu este obiiteraţiunea  sim- 
țului moral. ci O sfare mentală, consecutivă deranjărei func- 
Hiunilor psihice morale ale creerului. 

Gauster indică întrun mod foarte interesant ŞI ins- 
truetiv obligaţiunile pe care le are ori-ce medie expert, 
cînd e chemat a stabili diagnosa nebuniei morale. Cind se 
&fla în faţa unui caz de nebunie morală, zice acest învă- 
țat, medicul expert esfe obhga! a arăta judecătorilor simp- 
fomele degenerescenței psiho-organice nu în alt nod decit 

1). Vezi Wiilfert, vol. T, pag 192—133, 

24
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în legătură şi împreună cu presența pe deplin stabilită a 1n- 
becilităţei (Schwachsinn) sau a smintirei (B!odsinn) congeni- 
zale ori căpătate. Prin urmare diagnosa în asemenea caz 
trebue să constee în precizarea maladiei mentale (imbeci- 
litate, smintire, etc.) manifestate sub forma nebuniei morale. 

Definind noţiunea nebuniei morale, Gauster adaogă 
că diagnosa acestei maladii în sensul arătat nu poate fi 
făcută decît numai /rându-se în considerație complexitatea 
îuiuror momentelor ei obiective, sau cel puțin a celor mai 
Principale, căci numai în asemenea caz se poate conchide 
asupra chestiunii accesorii a imputabilităţei şi responsabi- 
lităţei penale”). 

Cu toate aceste trebue să mărturisim că printre psi- 
hiatri există actualmente şi un puternic curent mai mult 
sau mai puţin favorabil concepţiei nebuniei morale ca ma. 
ladie de sine stătătoare, fără concomitenţa unsi turburări 
manifeste şi serioase a inteligenţei. 

In fruntea acestui curent, găsim pe ilustrul psihiatru 
Maudslay, care în cartea sa «Le crime ef la fohe», ne 
spune că nebunia morală apare la indivizii cari, fiind deja 
predispuşi din născare către nebunie, în urmă au incercat 
o însemnată schimbare în caracterul lor din cauza unei 
puternice sguduiri morale, sau a unei mari turburări fi- 
sice. În asemenea cazuri omul nu mai este acelaş; senti- 

  

1). Vezi lucrările lui Gauster în edițiunea lui Maschka's, Fand= buch der gerichilichen Medicin, 4, Band: Psychische Entarturgen, Das moralische Irvsein, pag. 463—463. Gauster face distinctiune tran- șanlă între nebunul moral şi criminal, şi e contra identificarei arbi- trare a criminalităței cn degenerarea psihică. Critica expertizei me» dico-legale referitoare la nebunia morală, indicată mai sus; e scrisă de autor cu ocazia unui proces de paricid, petrecut înaintea instau- telor judecătoreşti din Italia. Medicii experţi, coustatind la acuzat perversiunea ereditară morbidă a simțului mura), au declarat că el e atins de nebunie morală, care însă, pină la virsta de 20 ani, s'a men. ținut în stare atentă în organismul său. Gauster recomandă în spe= cial magistraţilor de a fi cu mare ptecautiune şi a se feri de con- cluziile pripite ale medicilor experți, cari deduc cu uşurinţă iasani- tatea morală din ereditatea morbida. Vezi pag. 470-471,
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mentele, caracterul, obiceiurile, conduita sa sînt cu totui 
schimbate. <En somme on S'apercevra que, par Peflet 
dune cause d'alisnation suffisante et constatee, du concours 
de causes predisposantes et de causes determinantes pro- 
duisant habituellement la folie, le sujet presente des symp- 
tomes qui contrastent: ctrangement avec son caractere an- 
terieur et qui sont exactement ceux de la folie morale, 
Ou bien encore, on apprendra qu'il y a en soit une attaque 
de paralysie ou d'epilepsie, soit une fiăvre tres forte, et 
que le changement de caractăre et les signes d'aliânation 
morale se sont montres consecutivement aux causes physi- 
ques». Mai departe Maudslay susţine că nebunia morală 

„este o desordine psihică «sans delire, sans illusions, sans 
haliucinations, dont les symptomes consistent, principale- 
ment dans la perverston des facultis imentales appelces com- 
munement facultes actives et morales, Lintellioence vestant 
Souvent assee dehee!). 

De aceeaşi părere sunt psihiatri Tamassia, Virgilio, 
Tanzi, Campagne 2). Aşa dar chiar acei psihiatri, cari 
consideră nebunia morală ca o perversiune a sensibilită- 
ei afective, susţin totuşi că există şi oare-care deranjare 
mentală. 

In fine cunoscutul psihiatru german Kraft Ebbing 
consideră nebunia morală ca o degenerare cerebrală, ca 
consecinţa organizărei vicioasă a creerului. E! afirmă că 
la nebunii morali se observă lipsa de continuitate logică 
a gindirei, idei fixe şi asociaţii bizare de cugetări, din care 
cauză starea lor psihică prezintă foarte mare analogie cu 
imbecilitatea și idiotismul, 

  

1). Vezi Maudslay, Le crime et la folie, chapilre „de la folie morale“ paz 162—165, referitor la simţul moral primordial a se ve- dea chap. Il „La zone mitoyenne“, - . 2). Vezi Annales Medico- Psychologiques, 1856, No, 5, pag, 395-— 433 referitor la „Manie raisonnante“. -
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lată care e situaţiunea problemei nebuniei morale în 
pSihiatria actuală. 

Din cele expuse mai sus s'a putut vedea că avema 
face cu o chestiune din cele mai controversate, asupra că- 
reia s'au emis o mulţime de păreri, fără -ca să se stabilească 
încă o bază ştiinţifică serioasă pentru rezolvirea ei, De 
alt-fel o asemenea situaţie de lucruri se explică dacă ţinem 
seamă că nebunia morală, ca afecţiune psihică, stă în strîasă 
legătură cu funcţionarea organelor celor mai puţin studiate 
în fisiologie, precum e creerul şi centrele nervoase, asupra 
cărora nu s'a putut face încă pănă în prezent îndeajunse 
observaţii şi experiențe ştiinţifice. 

In tot cazul am dovedit credem în deajuns că teoria 
nebuniei morale, formulată întâia oară de Prichard şi apoi 
complectată de Lombroso (care diferă de cel dintii numai 
în ce priveşte stabilirea etiologiei acestei anomalii psihice), 
e contestată de majoritatea alieniştilor, şi de aceea nu poate 
fi considerată drept teorie dominantă în psihiatria actuală. 
Chiar acei dintre psihiatri, ca Maudslay, Krafft Ebbing şi 
alţii, cari par a fi mai favorabili opiniunei profesorului din 
Turin, declară totuşi că nebunia morală nu lasă rațiunea 
intactă, că ea nu poate consta numai în perversiunea sen- 
sibilităţei afective, ci implică în sine şi o desordine a min- 
ței (Maudslay), o degenerare cerebrală (K. Ebbing). Mai 
mult încă, am văzut mai sus că Lombroso, cu toată do- 
rinţa sa de a separa definitiv nebuni: morală de nebunia. 
propriu zisă sau demenţă, totuşi e nevoit a se contrazice 
singur şi a admite in unele cazuri că la grandi delinqu- 
enti (cari după teoria sa sunt identici cu nebunii raorali) 
se observă oare-cari simptome moştenite de maladii men- 
tale. Dacă e aşa, atunci cum mai poate sta în picioare te- 
oria sa asupra complectei identități a criminalului înăscut 
cu nebunul moral şi a deosebirei tranşante a acestui din 
urmă de nebunul propriu zis, cînd însă-şi el constată în
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lucrările sale că cei mai însemnați criminali moştenesc 
simptome de maladii mentale ? 

Pe de altă parte nebunia morală, după Lombroso, 
poate proveni nu numai din ereditate, ci în unele cazuri 
şi din cauze accidentale, precum boli, traumatisme, etc. In 
asemenea cazuri se mai poate vorbi oare despre absoluta 
analogie dintre nebunul moral şi criminalul inăscut ? 

Dar concepția lombrosiană despre nebunia morală, 
ca maladie de sine stătătoare, distinctă absolut de nebunia 
propriu zisă, cousistînd exclusiv numai în perversiunea 
sensibilităţei afective (a simțului moral), fără concomitenţa 
turburărei inteligenţei, este inadmisibilă şi din alt punct 
de vedere, 

După ultimele date ale psihologiei experimentale, fe- 
nomenele intelectuale, ca. şi cele afective (sentimentele mo- 
rale) au unul şi acelaş sediu comun: creerul, şi ambele 
aceste categorii de fenomene sunt considerate ca expre- 
siunea unor funcțiuni speciale ale acestui organ. Se admite 
numai că funcțiunile inferioare mai simple, cari dau naş- 
tere presentaţiunilor, representaţiunilor, percepţinnilor sim- 
ple precum şi elementelor afective şi sentimentelor cores- 
punzătoare lor, ar fi localizate în centre speciale, mai mult 
în mezocefal ; iar operaţiunile intelectuale, combinările mai 
înalte de representaţiuni, stabilirea raporturilor mai com- 
plicate dintre ele, precum şi sentimentele superioare cogi- 
taţionale (precum sentimentele morale, estetice, religioase, 
sentimentul adevărului) şi-ar avea locul general mai mult 
în creerul mare. 

Atit la fenomenele intelectuale, cît şi la cele afective, 
modificaţiunile nervoase concomitente se produc în aceleaşi 
centre, deosebirea constă numai în forma lor, în gradul de 
intensitate şi în feiul mişcărei nervoase. Pe cind la opera- 
țiunile intelectuale, mişcarea nervoasă se concentrează, se 
localisează cu atît mai mult cu cît operaţiunea este mai
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intensă. şi se efectuiază cu un grad mai mare de ater.- 
țiune,—la sentimente din contra: cu cit emoţiunea e mai 
puternică, cu atit mişcarea nervoasă tinde a se reslăţi mai 
departe, a se descentraliza, revărsindu-se asupra sistemului 
întreg. Pe cînd forma primei mişcări este centralizată sau 
cenlrupetală, a celei de a doua este centrifigală excentrică 
sau expausivă. Ast fel în emoţiuni se modifică bătăile ini- 
mei, ritmul respiraţiunei, al circulaţiunei, ceea-ce înseamnă 
că ondulaţiunile mişcărei nervoase, radiindu-se de la creer, 
au ajuns la sistemul marelui simpatic '). 

Dacă e aşa, dacă atât fenomenele afective, cât şi cele 
intelectuale sunt expresiunea funcţionărei unuia şi aceluiaş 
organ, iar mişcările nervoase determinate de ele purced 
din aceleaşi centre comune, atunci cum se poate admite 
posibilitatea existenţei unei stări psihice, care să constee 
exclusiv numai în alterarea și obliteraţiunea sensibilităţei 
afective, fără cea mai mică turburare a inteligenţei? Cum 
putem admite ca funcţionarea omogenă a aceluiaş organ 
să se manifeste în mod normal în fenomenele intelectuale 
şi în chip anormal în fenomenele afective, când atât unele 
cât şi altele sunt localizate în aceleaşi centre cerebrale ? 
Mai mult incă, am văzut că însăşi Lombroso susține că 
creerul nebunilor morali nu e în stare normală, din cauza 
regresiunilor atavistice şi a nutriţiunei sale defectuoase. In 
asemenea caz, cum se poate admite ca un organ aflat în 
stare anormală să funcţioneze regulat într'o privinţă şi 
neregulat în altă privință ? 

Dacă chestiunea nebuniei morale Şi a identităţei ei cu 
criminalul înăscut este atât de neprecisă şi controversată, 
apoi tot atât de neverosimilă ŞI puţin dovedită este teoria 
atavismului moral, ast-fel precum o prezintă Lombroso. 

Ideea sa că nebunia morală ŞI criminalitatea ar fi 

  

1). Vezi Alex. Bain, W'Esprit et le Corps, 1880, pag. 217; 1. Gavanescul, Elemente de Pşihologie, 1899, pag. 128,
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niște rezultate ale aşa numitului «determinism ereditar», 
adică ar avea ca substrat patogenic atavismul, e o ipoteză 
care a dat loc la mari nedumeriri"). Căci dacă e adevă- 
rată origina atavistică a crimei, dacă criminalul înăscut 
actual nu e alt-ceva de cât un sălhatec din vremurile pre- 
istorice, apoi dânsul nu- poate fi în acelaş timp nebun -mo- 
ral; ori dacă criminalul e nebun moral, atunci el nu poate 
fi sălbatec, Noţiunea nebuniei morale, ca maladie psihică, 
este diametral opusă ideei despre omul primitiv. In adevăr, 
cei mai însemnați cercetători ai preistoriei: afirmă în una- 
nimitate că maladiile psihice, cum de pildă e nebunia mo- 
rală, erau aproape necunoscute în epoca omului primitiv. 
Din contra e generalmente recunoscut că toate boalele de 
nervi şi cele mentale sunt produse ale civilizaţiunei, sunt de- 
terminate mai ales de condiţiile de trai, de lupta încordată 
pentru existenţă şi de viața concentrată din marile centre 
ale civilizaţiunei moderne *). Cu cât ne pogorim inapoi pe 
scara istoriei omenirei, cu atât întilnim mai rare-ori cazuri 
de asemenea maladii. 

Unind la un loc nebunia morală şi atavismul, şeful 
şcoalei positivisto-antropologice penale a fuzionat în omul 
criminal două idei cari se contrazic şi se exclud reciproc 3). 

  

1) In altă parte a lucrărei noastre am examinat obiecţiunile 
serivase ce se aduce de către învățați contra teoriei atavismului fizic, 
și la ce să reduce pretinsa asemănare dintre anomaliile eraniane ale criminalului cu acele ale omului primitiv. 

2) D-rul Fere, în cartea sa Degânerescence et criminalite ex- plică nebunia morală şi alte anomalii psihice ca provenind din cauza epuizărei prea mari a sistemului nervos central provucată d> lupt: încordată pentru existență, pe care omul e nevoit să o supoarte în sucietalea actuală. Vezi pag. 78—80, 
3) Fuzionarea nebuniei morale și a atavismului în criminalul înăscut e aspru criticată în special de Tarde, în lucrarea sa Le Type 

Criminel. In opera Ini Lombroso, 'zice acest penalist, sunt „deux 
theses superposâes“ : nebunul moral şi sălbatecul primitiv. Nebunia 
morală e un product al civilisației, cu totul necunoseut raselor infe- 
rioare. Dacă criminalul e un sălbatec, el nu poate fi nebun moral; 
dacă e nebun imoral, el nu poate fi sălbatee (pag. 60). Manouvrier 
susţine că teoria atavismului e prea simplă şi nu poale explica în 
mod satisfăcător criminalitatea ; el afirmă că criminalitatea are ca
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De altmintrelea se pare că însă-şi Lombroso a înţe- 
les că teoria atavismului moral, ast-fel cum o formulase el 
la început, nu poate să se menţină în ştiinţă, de aceea ve- 
dem că el insă-şi a căutat să o modifice intru cât-va şi să 
o atenueze în lucrările sale posterioare. 

Aşa de exemplu în primă ediţie a operei sale „L'Uomo 
delinquente“, omul criminal apare ca un tip eminamente 
atavistic prin caracterile sale anatomo-biologice, reprodu- 
cînd în societatea civilizată de azi fiinţi dispărute, ale căror 
PONI N N 
bază patologică degenerarea organică (r4 nes des suppliciss, p. 195). La congresul de antropologie criminală din Homa, Lacassagne, defi- nind atavismul ca „hâredite â puissances cumulces,“ a susținut că aşa zisul atavism uman şi preuman este o ipotesă pe care nu se poate basa o teorie ştiinţifică. Pe de altă parie teza atavismului e periculoasă din punci de vedere praclic, căci se poate imediat ubuza de ea. In ea se mai ascunde şi o parte mistică » atavismul e un fel de pată ce nu se mai poate şterge, un fel de păcat originar, contra căroia nu putem face nimica. „Savanţii, zice el, pot întreprinde explo- rațiuni, pot descoperi indicii, pot măsura unghiurile, iar legislaturii trebue să stea cu minile încrucișale, suu sa se mărginească a construi case de corecțiune şi aziluri pentru persoanele rău coniormate (imalfor. m6s). Odată fiind stabilită existenta înriurirei nemilouse a străbuni: lor, nu mai avem posibilitate să ne sustragem de la ea, ci totdeauna trebue să fim gata la o năvălire neașteptată de emigranți din cea- lultă lume, tipuri sălbatice, indivizi aparţinind rasei Cro-Magnon sau din epoca pelrei poleite“. După părerea lui Lacassagne, explicatiunea 

criminalităței trebue să o căutăm nu în atavism, ci în mediul social : „le milieu social est le houillon de culture de lu criminalită ; le mi- ecrobe—c'est le criminel, un element, qui n'a d'importance que le jour cu il trouve le bonillon, qui Je fait fermenter“. Criminalul, cu toate curacterele şi indiciile sale antropometrice, mare decit un ral foarte ucinsemnat. Toate caracterele criminalului se intilnesc “şi la oamenii necriminali. De uceea după părerea lui Lacassagne, fatalis- mului şi determinismului ereditar, care derivă inevitabil din teoria autropometrică, trebue să contrapunem înifiutiva socială, Aţi voit să începeţi prin distrugere, zice acest savant, adresindu-se crimina- liştilor antropologi, ati resturnat vechea teorie a libertăţei voinței. Aceasta insă w'a fost de loc folositor ; puteaţi să dărămaţi, construind în loc altceva. Acnm trebue să arătati că există conştiinţă sociali şi să-i descoperiţi ragulele ei (discursul lui Lacassagne pronunţat li congresul din Roma, publicat în Archives d'anthropologie criminelle ct des sciences pânales, 1836, No. 2, pag. 181—153). Aceste cuvinte. eşite de sub pana unui om atit de competen! ca Lacassagne, au o deosebită importanță, Totuşi trebue să recunoaştem că ari observăm 
o schimbare insemnată a opiniiloi sale, expuse altă dată în lucrările 
De la criminalite des animauz şi în L'Homme criminel, compară & Phomme primilif, 1882, în care autorul sar apropia pină Ja un punet de părerile lui Lombraso.
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trăsături psihice le găsim la copii, şi încă într'un grad mai 
expresiv, la sălbatici. Cu chipul acesta crima nu putea fi 
considerată de cât ca manifestarea unei predisposițiuni 
inăscute, odinioară normală, şi a cărei anormalitate nu se 
atribue de cât schimbărei moravurilor şi instinctelor noas- 
tre, în urma unei evoluţiuni sociologice progresive, Acest 
mod de a vedea era împărtăşit de mai toţi discipolii lui 
Lombroso. | 

De la epoca apariţiunei primei ediţiuni a operei ară- 
tate, chestiunea atavismului a fost discutată şi controver- 
sată mult la congresele d= antropologie criminală din Roma, 
Paris şi Bruxelles. In urma acestora Lombroso “și-a schim- 
bat întru cit-va părerea sa anterioară asupra atavismului, 
a atenuat soluţiunea primitivă dată acestei chestiuni, recu- 
noscînd că criminalii de ocazie şi cei din pasiune trebuesc 
puşi în afară de acţiunea atavismului, şi admiţind că unele 
din caracterile tipice chiar ale criminalilor înăscuţi sunt de 
natură teratologică, degenerativă şi patologică, iar nici-de- 
cum atavistică !), 

In prefața de la ediţia a doua franceză a operei sale, 
Lombroso declară că «criminalul înzscut, pe lângă carac- 
terile sale în adevăr atavistice, mai are și caractere câşti. 
gate, de natură cu totul patologică». Intre aceste din urmă 
caractere el enumeră : asimetria facială, strabismul, difor” 

„_î) Criminalistul R. Garofalo, de şi împărtășește în mare parte 
teoria origini atavistice a crimei, totuşi cade singur în contrazicere 
faţă de această teorie, cînd se încearcă a explica cauzele deeadenţei 
clasei aristocratice actuale. După ce în cartea sa Criminologia ex- 
plică in ce constă legeu transmisiunilor ereditare, adaogă: „Ştiinţa 
modernă ne arată că un caracter moral, accentuat. sn bine san 
în rău, nu persistă în aceiaşi familie decit pînă la a cincea ge- 
nevație, ceea-ce ne explică pină la un punct decadenţa întregei aris- 
tocraţii actuale.“ De aci ar resulta că ereditatea nu mai poate exer- 
cita influenţa sa decit pănă la a cincea generaţie ; dincolo de aceustă 
limită individui e liber de ori-ce legătură ereditară cu aseendențţii 
săi, şi dacă se mai pot constata între cel dintâi şiaceştia din urmă 
oare-cari asemănări, acest fapt nu se poate explica decit prin o sim- 
plă coincidenţă întimplătoare, întru cit atavismul "si-a epuisat toată 
puterea sa. (Vezi pagina 82).



378 V. ERBICEANU 

mitatea urechilor, dyschromatopsia, impulsiunile iresistibile, 
veselia sinistră ce se observă la criminali, alternând cu mo- 
mente de religiozitate, meningitele, ramolismentul etc., cari 
toate nu sunt de origine atavistică. La justa obiecţiune a 
lui Tarde, că sălbaticii nu sunt totdeauna bruni, nici de 
talie înaltă, că gropiţa occipitală medie se observă ŞI la 
popoarele puţin înclinate spre criminalitate, cum sunt de 
exemplu Arabii, în timp ce ea lipseşte cu desevirşire la 
alte popoare mai barbare,—L.ombroso răspunde că «ano- 
maliile atavistice nu se întilnesc toate în acelaş grad la 
popoarele cele mai sălbatice, dar că numărul lor variază, 
putind chiar să lipsească în parte, fără ca lipsa sau pre- 
sența lor să fie considerată ca un semn de superioritate 
sau inferioritate a rasei. Aşa de exemplu două anomalii 
atavistice: gropiţa occipitală medie şi osul Incas, se gă- 
sesc la rase semi-civilizate precum e rasa americană, pe 
când ele nu se întâlnesc de loc sau foarte rar la rasa 
neagră, care e mai sălbatecă» ?), ” 

Evident că chestiunea atavismului ast-fel atenuată şi 
modificată, nu mai poate fi pasibilă de gravele obiecţiuni 
ce le rădicase sub forma ei tranşantă primitivă. in cele 
din urmă, ea se resumă la afirmarea originei atavistice 
numai a unora din anomaliile întâlnite cele mai adese-ori 
la criminali, fără insă a se pretinde ceva absolut şi nes- 
trămutat 2), 

* 
%* ui 

Chestiunea nebuniei morale pentru întâia oară, ni se 
pare, a fost discutată înaintea instanţelor noastre judecăto- 
reşti cu ocasiunea judecărei procesului recent privitor pe 

  

1) Vezi prefața ediției a doua franceză a cărţii L'homme criminel, 
2) Asupra tendințelor contiliante ale lui Lombroso în ce pri- veşte teoria atavismului a se vedea De, Dellemagne, Theories de la Criminalite, pag. 57 - 59,
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Alexandru Candiano-Popescu, cunoscutul autor al înfioră- 

toarei crime din strada Icoanei, 

> Faţă de caracterul complicat sub care se presenta 
afacerea şi de posiţia socială a acuzatului, justiţia cu drept 
cuvint s'a văzut nevoită a recurge la luminile oamenilor 
specialişti în materie, şi o comisiune compusă din d-nii d-ri 
Stoicescu, Şuţu, Obregia, Marinescu şi Nanu (afară de d-rii 
Codreanu, Stamatin, Demostene, Rimniceanu cari au fost 
ascultați în decursul instrucției ca martori), a fost chemată 
să examineze pe Candiano Popescu şi să-şi dee avizul a- 
supra stărei sale psihice. Comisiunea în 4nanimitate de- 
clară prin raportul ei că numitul acuzat e atins de <insa- 
nitate morală», şi conchide în majoritate (Stoicescu, Şuţu 
şi Obregia) că el e iresponsabil de faptele sale, iar mino- 
ritatea (Marinescu şi Nanu) opinează că e responsabil limi- 
tat. Consiliul sanitar superior aprobă părerea majorităţei, 
prin încheerea sa din 15 Maiu 1gor. 

Motivele şi concluziile raportului medico-legal s'au 
părut magistraţilor atît de puţin dovedite şi convingătoare, 
in o aşa contrazicere cu starea psihică reală a acusatului 
şi cu întreaga sa atitudine, în cât la instruirea şi judecarea 
procesului, nu s'a ţinut de loc seamă de aprecierile medi- 
cilor experţi, iar Alexandru Candiano-Popescu a fost con- 
damnat de Curtea cu juraţi ca un criminal ordinar. 

Faptul în sine a făcut o mare sensaţie, mai ales în 
sferele noastre juridice. Intreaga presă a urmărit cu un 
viu interes peripeţiile crimei din strada Icoanei, a analisat 
starea sufletească şi antecedentele personale ale omorito- 
rului Iuliei Iarca, şi a. discutat cu aprindere aprecierile 
medicilor şi verdictul juraţilor!). 

| 
1) Domnul Ioana Tanovieeanu, stimatul meu fost profesor, în « tran vast şi documentat studiu publicat în jurnalul Dreptul (No. 18, 

19 şi 20 din anul corent), face o aspră critică raportului experţilor, 
constatind că aprecierile lor asupra stărei mentale a lui Al. Candi: ano-Popescu sunt nelogice, nedovedite şi lipsite de basă ştiinţifică.
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In adevăr, rare-ori se întimplă să se presinte înain- tea instanţelor judecătoreşti cazuri atît de caracteristice, şi 
care să infăţişeze un interes juridic şi patologic atît de iosemnat cum e afacerea Candiano Popescu. Autorul crimei 
din strada Icoanei nu era un tip comun, ci constituia o 
personalitate pe cit de excepţională din punct de vedere 
subiectiv, pe atit de complexă în manifestările sale obiec- 
tive. Aci, mai mult ca în ori-care alt caz, psihiatria şi an- tropologia criminală aveau rolul lar de a analisa firea 
psiho-organică a acestui individ, de a elucida perversitatea 
statornică şi timpurie a pornirilor sale sufleteşti, asupra 
cărora s'au emis păreri atit de curioase şi contrazicătoare, 

Cu tot caracterul însă excepţional al afacerii, d-nii 
medici experţi, ale căror merite ştiinţifice de altmintrelea 
nu se pot tăgădui, au lucrat în cazul de faţă, ne permi- 
tem să o spunem, cu o lipsă de interes Şi o uşurinţă ui- 
mitoare, 

Fără să fi controlat funcţionarea proceselor sale fisi- 
logice, onorata comisiune medicală s'a grăbit a precisa o 
diagnosă pe cit de puţin chibzuită pe atit de neprobată, 
declarind de comun acord că Alexandru Candiano-Popescu 
e atins de insanitate morală. Cum ioțeleg însă d-nii doc- 
tori noţiunea insanității morale, care e caracterul ei pato- 
logic şi dacă starea sufletească a inculpatului presintă în 
adevăr simptomele acestei anomalii psihice, despre toate 
aceste d-lor nu ne spun absolut nimic. 

Şi explicaţiuni în această privinţă se impuneau cu 
atit mai mult, cu cît am văzut mai sus că nebunia sau 
insanitatea morală (moral insanity, folie moraie, pazzia 
morale) este una din chestiunile cele mai controversate în 
psihiatria actuală, asupra căreia s'au emis o mulţime de 
teorii, că în fine această infirmitate poate îmbrăca diferite 
forme patologice, susceptibile fie-care a implica în sine un 
grad mai mare sau mai mic de deranjare a facultăţilor
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intelectuale și în consecinţă a atrage după, sine o respon- 
sabilitate mai mare sau mai mică penală. 

Esitarea medicilor experţi de a 'da explicaţiuni asu- 
pra punctelor arătate, cuprinsul evasiv şi echivoc al ra- 
portului, contrazicerile lor, mai ales în deposiţiunile făcute 
înaintea juraţilor, diverginţa născută între ei asupra ches- 
tiunei responsabilităţei şi asupra altor chestiuni, ne îndrep- 
tăţeşte să credem că însă-şi domnii doctori nu aveau o 
concepţie precisă şi unitară asupra noţiunei nebuniei mo- 
rale şi că intre ei exista un profund desacord de vederi 
în privinţa caracterului patologic fundamental al acestei a- 
nomalii psihice?). 

Inainte de a dovedi aceasta, să vedem mai întii cam 
care au putut fi părerile teoretice ale medicilor noştri des: 
pre noţiunea nebuniei morale şi dacă, faţă de desacordul 
acîac esistent între ei, magistraţii puteau sau nu să pună 
vre-o bază pe aprecierile lor asupra stărei lui Candiano- 
Popescu. 

Din cele expuse de noi mai sus, am văzut că teo- 
rile multiple emise pînă în prezent în psihiatrie asu- 
pra formei nosologice a nebuniei morale, pot fi divizate 
mai mult sau mai puţin în două mari grupe: uneie admit 
nebunia morală ca o maladie independentă de nebunia 
propriu zisă, consistind în obliteraţia simțului moral, fâră 
concomitența turburărei inteligenţei, în care caz ea nu di- 
feră mai de loc de criminalitate sau chiar se confundă cu 
ea ; altele contestă nebuniei morale caracterul de maladie 
independentă, afirmind că ea nu este alt-ceva de cit ura 
din multiplele şi variatele forme de manifestare ale psi- 
chozei, adică a deranjărei funcţiunilor mentale. 

  

+ 

1. De altmiotrelea dl. avocat P. Grădişteanu (din partea api- rărei) a observat contrazicerile în aprecierile medicilor asupra stărei mentale a acuzatului şi de aceea a cerut confruntarea d-lor doctori Obregia şi Marinescu,
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De care din aceste două mari curente ştiinţifice se 
ţin domnii doctori ? 

Majoritatea, compusă din d-nii Stoicescu, Şuţu şi O. 
bregia în raportul lor medico-legal şi mai ales în depune- 
rile lor făcute înaintea Juraţilor , afirmă că insanitatea 
morală a lui Al. Candiano-Popescu provine din cauza de- 
generărei sale mintale congenitale, că acuzatul are un 
creer morbid, rămas puţin îndărăt în desvoltarea sa, că e. 
atins de infantilism şi impulsiune, că e stăpinit de idei 
obsedante incă din adolescență (plecarea la Giurgiu şi 
Congo fără mobil), că chiar crima sa este efectul unei ob.- 
sesiuni. Prezenţa glontelui în creer produce de asemenea 
perturbaţiuni cerebrale şi împedică funcţionarea regulată 
a creerului şi a sistemului s&u nervos, ceea-ce a determi- 
nat o gravă alterare a inteligenţei şi a caracterului lui 
Candiano-Popescu. Dacă la toate acestea mai adăogăm 
încă. alcoolismul şi onanismul, atunci ne explicăm cauza 
atacurilor epileptice ale acuzatului, care evident uu poate 
fi răspunzător de crima comisă. 

Din toate aceste aprecieri asubra stărei psiho.-fisice a 
lui Al. Candiano-Popescu, rezultă cu evidenţă că onorata 
majoritate împărtăşeşte teoria din urmă asupra nebuniei 
morale (representată prin părerile lui Bonfigli, Trelat și a 
multor alți psihiatri), că adecă insanitatea morală de care 
acuzatul e atins nu e o formă patologică de sine stătă- 
toare, consistind numai în obliterația sensibilităței afective 
(a simțului moral), ci este consecinţa «degenerărei men- 
tale» a <perturbaţiunilor cerebrale» Şi a unei «grave alte- 
rațiuni a inteligenţei». De sigur că şi consiliul sanitar su- 
perior, care a adoptat în totul aprecierile şi concluziile 
majorităţei, împărtăşeşte aceiaşi părere. 
———— 

, 1). Domnul doctor Stoicescu nu a pulut fi ascultat cu ocazia Jjudecărei procesului, fiind în slrăinătate.
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In asemenea caz, fără îndoială, că starea psihică a 
lui Al. Candiano-Popescu nu poate alcătui alt-ceva de cit 
manifestarea unei forme a alienaţiei mintale sau mai bine 
zis a nebuniei propriu zisă, ceea-ce de altmintrelea s'a Şi 
afirmat de d-l Dr. Obregia cu ocazia confruntărei sale cu 
d-l Dr. Marinescu înaintea juraţilor. Dar dacă e aşa, a- 
tunci era oare suficient pentru caracterizarea şi diagnosti- 
carea stărei sufleteşti a acuzatului, şi mai ales pentru ini- 
țiarea şi luminarea magistraţilor, ca unanimitatea doctori: 
lor în raportul lor de expertiză să fixeze pur şi simplu 
diagnosa prin termenul psihiatric de „insanitate morala“ — 
termen atit de neprecis şi echivoc? De sigur că na, pen- 
tru că, după însă-şi părerile imajorităţei doctorilor, insani-. 
tatea morală nu formează o maladie de sine stătătoare, 
care să poată caracteriza prin sine însă-şi starea psihică a 
unui individ, şi nu reprezintă alt-ceva de cît manifestarea 
nebuniei propriu zise, 

Se impunea dar neapărat ca onorata majoritate să 
indice in concluziile ei că sub forma insanităţei morale a 
lui Al. Candiano-Popescu, îşi face apariţia sa cutare sau 
cutare maladie inintală precum : imbecilitatea, mania, tim- 
pirea, alienaţia, sminteala, prostraţia intelectuală, sau o 
altă formă a psichosei (teoria judicioasă a lui Gauster), 
pentru ca judecata să poată avea ast-fel o bază ştiinţifică 
sigură pentru rezolvirea chestiunei responsabilităţei acuza- 
tului şi dacă el trebu: închis în penitenciar sau trimes la 
o casă de sănătate. La stabilirea diagnosei nebuniei mo- 
rale, zice acest psihiatru, medicul expert este obligat a a- 
răta judecătorilor simptomele degenerescenţei psiho-fisice 
nu în all mod de cît în legătură şi împreună cu presenţa 
pe deplin stabilită a imbecilităţei (schwachsinn) sau a 
smintirei (blărlsian) congenitale sau căpătate. Prin urmare 
diagnoza în asemenea caz trebue să constee în precizarea 
maladiei mintale manifestate sub forma nebuniei morale.
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Onoraţii noştri experţi au procedat însă tocmai in- vers: s'au mărginit a califica starea psiho-fisică a lui Al. 
Candiano-Popescu prin termenul nebulos de „insanitate 
morală“, lăsînd pe bieţii magistrați să-şi bată singuri capul, şi să ghicească ce înseamnă insanitatea morală şi care a. 
nume din formele psichosei se ascunde sub manifestările ei. 

Dar nu numai atit, 
Majoritatea doctorilor afirmă că acuzatul suferă de degenerescență psihică congenitală, că creerul s&u se află 

în stare morbidă, fiind rămas îndărăt în desvoltarea sa 
că sistemul s&u nervos funcţionează în mod anormal, că e stăpinit de porniri impulsive şi de obsesiuni cari Pau îm- pins la sinucidere, la violențe, la diferite acte destrăbălate şi în fine la crimă, fără să aducă vre-o dovadă serioasă 
în sprijinul tuturor acestor afirmaţiuni şi fără să arăte în 
ce chip au procedat la examinarea unei firi atît de com- plexe, cum era a lui Candiano-Popescu. Magistraţii erau 
reduşi ast-fel de a inchide ochii şi a crede pe simplul 
cuvint, 

Dacă starea nervoasă a lui Candiano-Popescu era 
anormală, dacă el avea turburări cerebrale şi inteligenţa 
lui era alterată, dacă a fost împins fatalmente la acte cri- minale prin impulsiunile sale instinctive, în asemenea caz d-nii doctori trebuiau neapărat să ne precizeze, pe cit bine- 
înțeles actualele metoade întrebuințate în psihiatrie Şi în psihologia experimentală permit aceasta, ce anume leziuni şi anomalii au constatat în funcționarea aparatului senso- rial şi în întocmirea sistemului nervos a! acuzatului, care e gradul aproximativ de intensitate şi energie a pornirilor sale subiective născute din îndemnul diferitelor excitațiuni, 
în ce mod se efectuiază la el mişcarea nervoasă dela cen.- 
tru la periferie, cum se manifestă activitatea sau reâcțiu- 
nea de la subiect la obiect (la lumea exterioară), ce rezul. tate ne dă analiza logică întreprinsă asupra operaţiunilor
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sale intelectuale, în fine în ce măsură tendinţele sale vo- 
liționale sunt subordonate sensaţiilor şi impulsiunilor sale 
subiective !). | 
„Răspunsuri la toate aceste chestiuni evident că nu se 
puteau da, decit numai supunind pe acuzat unui examen 
metodic, îndelungat şi utilizind aparatele de preciziune prin 
ajutorul cărora se fac de obiceiu observaţiile şi experienţile 
psihiatrice, Cum ar fi putut însă d-nii medici să se hazar- 
deze a ne da limuriri de asemenea natură, cînd ei singuri 
nu studiase în deajuns starea psiho-fisică a acuzatului, cînd 
işi scrisese raportul lor medico-legal numai în urma unui 
examen sumar de două sau trei zile, şi se pare, fără a fi 
utilizat vre-un instrument pentru controlarea funcţionărei a- 
paratului său sensorial şi a diferitelor procese fisiologice ? 2). 

Reprezentantul ministerului public a avut perfectă drep- 
tate cind a observat că „numai în trei zile medicii nu pu- 
teau face un examen complect“ şi că „expertiza nu e fă- 
cută în condiţiuri cari ar putea convinge“. 

Dar oare Alexandru Candiano-Popescu se fie el ne- 
bun moral în sensul părerei majorităţei, cu alte cuvinte, 
starea lui sufletească să implice în sine o turburare a in. 
teligenţei într'un aşa grad, în cit el să nu-şi poată da seamă 
de acţiunile saie? O asemenea apreciare a inteligenţei acu-. 
zatului, pe lingă că e desminţită de concluziile doctorilor 
din minoritate, după cum vom vedea mai jos, dar e în 
vădită contrazicere cu realitatea lucrurilor Şi cu cel mai e- 
lementar bun simţ. Căci dacă urmărim cu atenţiune mo- 

  

1) La Întrevarea d-lui avocat Grădişteanu dacă an controlat 
funclionarea uperatului sensorial al acuzatului (văzul, auzul, gustul, 
mirosul. etc.) şi daca n'au constatat acă oure-cari anomalii, ă:nii doc- 
to:i răspund foarte evasiv. ! - 

2) Pentru controlarea funeţionărei diferitelor procese  fisiolo- 
gice se întrebuințează în psihiatrie o mulțime de aparate speciale 
precum : algometrul (pentru stndiarea sensibilităței tactile), sphyg- 
megraful (pentru studiarea pulsului), pila electrică, dinamometrul 
(pentru măsurarea puterei bratelor, osomelrul (pentru stndiarea mi- 
rosului), ete. 

25
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mentele psihice ale lui Alexandru Candiano-Popescu, ma- nifestate in peripeţiile furtunoase ale vieţii sale anterioare, dacă analizăm starea sa sufletească din timpul comiterei crimei şi după aceea, ne convingem imediat că acuzatul a 
fost totdeauna în plină luciditate intelectuală, şi-a dat per- fectă seamă de ceea.ce face, n'a pierdut niciodată conștiința propriei sale personalităţi, şi că nici întrun caz nu poate fi vorba la el de vre-o deranjare sau slăbire a inteligenţei, consecutivă imbecilităţei sau vreuneia din formele psichosei, 
Mai mult încă, s'a recunoscut chiar că dinsul poseda o însemnată isteţime şi pătrundere intelectuală, că vorbeşte 
destul de bine unele limbi străine, are multe cunoştinţi fi- zice, e înzestrat cu aptitudini pentru literatură ŞI muzică, că a comis crima cu premeditare chiar, luînd toate pre- cauţiunile pentru a face să dispară urmele ei. ” 

Ceea-ce se degajează fără indoială din întreaga sa atmosferă intelectuală şi morală, sunt nu simptome de tur. burare a raţiunei, ci acele porniri instinctive către cruzime, excentricitate şi cinism, manifestate foarte de timpuriu, a- cea atitudine fanfaroană, arogantă și vanitoasă pe care nu a părăsit”o nici chiar în faţa juraţilor (tonul teatral cu care işi povestea el isprăvile sale odioase, insultele pronunțate la adresa religiei, declaraţia că ţine mult la frumuseţea sa imposibi'ul, zicea el în faţa juraţilor, pentru mine trebue să fie posibil»), — pasiunile Şi viciile sale (alcoolismul, ona- nismul, orgiile, jocurile de hazard),—caracterul său Sangui- nar (omorirea a «vre-o patru duzini de pisici», încercarea stiletului intrun cîine, dorinţa de a ucide pe guvernantă „pentru că era urită“, pe mamă, pe tată „pentru că nuii dădea bani“, pe o domnişoară «pentru că era frumoasă»); tendinţi de sinucidere (încercarea de a se sinucide la Giur- giu), nepăsarea complectă de suferinţele altuia ca şi de propriele sale suferinţi («lulia arca în agonia morţei îi fă- cea impresia «unei vaci înjunghiate», mulţumirea lui că a 
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fost apreciat criminal şi trimis la închisoare, iar nu la ba- 
lamuc, uşurinţa cu care suportează regimul recluziunei). 

Toate aceste indicii inerente firei lui Alexandru Can- 
diano-Popescu, fără îndoială alcătuesc caracterile biologice 
şi psihologice nu ale aliznatului, ci ale adevăratului crimi- 
nal înăscut, a cărui prezență în societate constitue pentru 
ea un permanent pericol 1). a 
„Iată ce am avut de observat asupra concluziilor ma- 

Jorităţei doctorilor. 

Minoritatea compusă din d-nii Marinescu şi Nanu, 
atit în raportul de expertiză cît şi în depunerile lor făcute 
înaintea juraţilor, afirmă că starea lui Alexandru Candiano- 
Popescu provine din cauza eredităţei, iar nici cum din pri- 
cina prezenţei glontelui în creer (Marinescu), că acuzatul 
nu prezintă nici un indiciu de alienaţie mentală, din contra 
are apreciarea faptelor sale, operează ca un om conştient, 
măsoară şi chibzuește totul, ba chiar premeditează faptele 
cu zile înainte, în el există spiritul de deliberare şi senti- 
mentul de teamă (Nanu) ; inteligenţa sa e infactă, căci in- 
Sanitatea morală, constă numai în lipsa simțului moral, 
Jără a presupune sminteala. La el se observă un caracter 
crud, irascibil, are plăcere de a vedea pe alţii suferind; 
nu prezintă însă defecte psihiatrice cari fac pe criminal 
iresponsabil în totul de faptele sale (Nanu). 

Din toate aceste rezultă cu evidenţă că d-nii doctori 
Marinescu şi Nanu împărtăşesc prima teorie asupra nebu- 

  

1) Caracterele biologie şi psihologice ale criminalului sunt studia!e de noi în capitolul precedent al lucrărei noastre, De sigur, dacă d-nii experţi ar fi făcut asupra lui Candiano-Popescu cercetări craniometrice, ar fi studiat de aproape anomaliile sale organice, ar fi putut observa în această privință particularităţi foarte interesante. Singur numai d-l Nanu, în depunerea sa, spune că a observat oare-cari anomalii în conformaţia craniană a acuzatului ; de ce natură sunt ele, prin ce mijloace le-au constatat şi ce importantă au, d-sa nu spune,
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niei morale, reprezentată prin părerile convergente ale lui Prichard, Maudslay, Lombroso, Kraft Ebbing, Tamassia, Virgilio. 

Aşa dar, după opiniunea minorităţei, starea psihică a lui Alexandru Candiano-Popescu ar consta numai în obli- terațiunea simțului moral, fără concomitenţa turburărei ra- țiunei. În asemenea caz însă, dacă la Candiano-Popescu nu poate fi vorba de demenţa propriu zisă, atunci evident că insanitatea sa morală nu constitue alt-ceva decit o mani- festare specială a criminalităţei, diferită de criminalitatea ordinară numai prin gradul de intensitate al impulsiunilor subiective (teoria lui Bonvecchiato foarte apropiată de teo- ria lui Morel, după care „lorsque la perversit€ des actes existe, en dehors d'un trouble intellectuel, il y a crime et non folie), sau chiar e identică cu criminalitatea înăscută (teoria lui Lombroso, care afirmă că nebunul moral e icen- tic cu criminalul înăscut). 
Onoratei minorităţi însă nu.i place să amintească de partea aceasta a doua a teoriei, pentru că ea nu ne spune absolut nimic ce raporturi de afinitate există între insani- tatea morală a lui Alexandru Candiano-Popescu ŞI crimi- nalitatea propriu zisă, şi cît sunt de depărtate sau de a- propiate unul de altul aceste două fenomene. 

Ea se opreşte ast-fel în mijlocul drumului, fără a ne da o soluţiune complectă. Punctul de căpetenie, care inte- vesa mai mult justiţia, e lăsat neresolvit. 
Aruncind o privire îndărăt asupra părerilor majori- tăţei şi minorităţei doctorilor, poate vedea ori-cine că am avut dreptate să spunem că la stabilirea diagnozei lui A- lexandru Candiano-Popescu, domnii medici au căzut de a- cord numai în privința caracterisărei stărei sale psihice prin termenul psihiatric de „insanitate morală“, fără însă ca domniile lor să aibă o concepţie lămurită şi unitară despre această maladie şi despre caracterul ei patologic fundamental. 
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În 

In cels din urmă recunoaştem că diverginţa născută 
în sinul comisiunei medicale în privința unor chestiuni de 
ordine pur teoretică, e admisibilă pină la un punct şi nu 
se poate interpreta în defavorul membrilor ei, 

Neînţelegerile însă iscate între doctori în privinţa a- 
precierilor de fapt a stărei acuzatului şi a funcţionărei pro- 
ceselor sale psiho-fisice, sunt foarte curioase şi semnifica. 
tive. Ce denotă oare ele? O altă explicaţiune nu putem 
găsi de cît că convingerile doctorilor in această privinţă 
nu sunt definitive, din cauză că d-lor n'au făcut asupra a- 
cuzatului observări ştiinţifice serioase. 

Dacă argumentările şi aprecierile doctorilor în ches- 
tiuni de psihiatrie sunt atit de slabe şi criticabile, atunci 
ce valoare mai au şi ce încredere mai pot inspira justiţiei 
concluziile majorităţei că acuzatul e iresponsabil penaliceşte 
de faptele sale, şi afirmaţia minorităţei că e responsabil 
Jimitat ? Cum înţelege minoritatea această gradaţie a res- 
ponsabilităţei ? 

Aci avem de observat că, de cît domnii doctori se 
hazardau în rezolvirea unei chestiuni atit de îneurcate şi 
şubrede care cade în afară de domeniul ştiinţelor exacte, 
cum de pildă e chestiunea responsabilităței, după spiritul 
Codului nostru penal, ar fi fost mult mai prudent pentru 
d-lor şi incomparabil mai uti] pentru justiţie, să se fi pro- 
nunţat asupra imputabilităței şi responsabilităţei acuzatului 
concepută din punct de vedere psihiatric, adecă să ns fi 
spus dacă Alexandru Candiano-Popescu, in starea în care 
se afla, era sau nu apt de a se impresiona în mod nor- 
mal de suferințele ce i se infligeau prin pedeapsă, sau dacă, 
la această etate dînsul ar fi putut fi adus în stare să re- 
ziste pornirilor sale delictuoase instinctive şi să-şi deter- 
mine voinţa şi activitatea sa după motivele morale şi după 
noţiunile generale de dreptate, adevăr şi bun Simţ, cari
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i se sugerează (trebue să presupunem !) prin regimul pe- 
nitenciar, 

D-nii doctori nu trebue să uite că, față de recentele 
progrese aie psihologiei experimentale şi ale psihiatriei, 
chestiunea responsabilităţei sau iresponsabilităţei acuzatului 
nu se mai poate concepe în stnzul metafizic al Codului 
nostru penal. Chiar şi în ştiinţa penală există azi un pu 
ternic curent favorabil unei asemenea concepţii positiviste 
a responsabilităţii penale. După noile teorii de drept penal, 
pentru ca o persoană să poată fi declarată responsabilă, 
pentru ca acţiunile sale să-i fie imputabile, este absolut 
suficient să se stabilească că ea dispune de o constituţie 
psiho-fisică medio-normală, şi că poate fi adusă în stare 
să-şi însuşască şi asimileze principii morale, după care să 
se orienteze în viață îndreptindu-şi activitatea spre scopuri 
bune sociale. Aplicarea pedepsei presupune că condamna- 
tul simțeşte ca şi cei-l-alţi oameni răul şi suferința mate- 
rială ce i se înflige. Cind din contra el se află în stare 
anormală, cînd aparatul său sensorial e alterat, cînd siste- 
mul său nervos e deranjat, cînd voinţa sa e pusă în miş- 
care de impulsiunea altor idei, nu i se poate imputa in- 
fracțiunea comisă, nu e responsabil penaliceşte, deci nu 
poate fi pedepsit. 

Pe calea constrîngerei corporale şi a terorizărei nu 
vom ajunge niciodată să vindecăm un psihopat sau un im- 
becil ; pentru indreptarea unor asemenea indivizi trebuesc 
întrebuințate mijloace terapeutice, medicale, nici de cum 
insă corecţionale şi pedagogice. 

Terminînd studiul nostru, ne pare bine că constatăm 
că afacerea Candiano-Popescu a făcut să se simţă mult 
necesitatea pentru ori-ce magistrat de a părăsi rutina zil- 
nică judecătorească, şi a căuta să se pună în curent cu 
noile cercetări ştiinţifice întreprinse în domeniul antropolo- 
giei şi psihologiei criminale.
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Natura şi personalitatea unui deliquent e un produs 
complex de factori ereditari, antropologici, sociali şi psiho- 
logici, ast-fel că la analiza ori-cărui caz criminal trebue 
să se stabilească în mod prealabil, pe cit bine înțeles este 
cu putință, care din aceşti factori are partea sa efectivă 
predominantă, căci numai atunci ne putem orienta ce ca- 
racteristică trebue să dăm faptului şi cum trebve să în- 
dreptăm acuzarea contra iaculpatului, 

Cazul criminalului Alexandru Candiano-Popescu, de 
Sigur nu era atit de simplu, ca să poată fi instruit ŞI ca- 
racterisat după tipicul obişnuit formulat de - practica jude- 
cătorească în materie criminală, fără să se analiseze ca- 
racterul său propriu, social şi psihologic.
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Epilepsia, ca factor al criminalităţei, şi afacerea soldatului 
Petre Ispăşoiu. | 

Ultima fasă a docirinei positivisto-antropologice penale.—Epi- lepsia, ca substrat patologie al criminalităţei şi al nehuniei morale.— Lucrările lui Lombroso asupra epilepsiei şi în spevial asupra „epi- lepsiei lurvate.“— Identitatea epilepsiei cu nebunia morală şi crimi- nalitatea înăsculă.—Rolul vast al epilepsiei in psihiatria actuală.— Geniul și criminalitatea.—Inspiraţiunea genială şi aceesul epileplie.— Criminalitatea epileptică şi afacerea soldatului 'P, Ispăşoiu.—Impor- tanţa simptomalică a crimei lui Ispăşoiu.— Analogia compleetă dintre această erimă și area a soldatului ilaliun Misdea.—Expertisa psihia- trică făcută asupra lui Misdea de cătră Lombroso şi Bianchi. —Crima lui Misdea, ca resultat al unui acces de epilepsie larvată. — Critica hotărirei Consiliului de r&zboiu din Craiova.—Analisa stărei sufleteşti a lui Ispăşoiu unterioară şi concomitentă crimei.—Natura morbidă a lui Ispăşoiu şi perversiunea facultăţilor sale psihice.—Pornirile sale criminale în legătură cu energia şi iresistibilitatea manifestărilor sale sufleteşti.— Asămănarea din acest punct de vedere a mentalita- ților lui Ispăşoiu şi Misdea.—Caracterile patologice ale epilepsiei lar. vate.—Epilepsia larvată, ca teoria cea mui acreditată în psihiatria actuală. — Concluziile lui Lombroso asupra acestei infirmităţi în con- cordanță cu cercetările celor mai mari somităţi medicale din Europa. 

Chestiunea nebuniei morale şi a raporturilor ei cu 
crimioalitatea, tratată de noi în capitolul precedent, for- 
mează ultima parte cin primul volum al cărţei /"Lomo 
delinguente. Cu aceasta am terminat analisa princișiilor 
fundamentale ale antropologiei criminale. 

Teoria identităţei nebunului moral cu criminalu! inăs- 
cut se pare, de o cam dată, că constitue un fel de corolar 
final al întregei doctrine antropologice penale, şi că re- 
solvă în mod definitiv problema criminalităţei, căci, la 
dreptul vorbind, mult timp cercetările ilustrului psihiatru din 
Turin s'au oprit aci.
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După apariţia însă a ediţiei a treia a operei sale, 
Lombroso' îşi îndreaptă investigaţiunile sale antropologice 
Şi psihiatrice cu totul în altă direcţie. De astă dată el în. 
treprinde o serie de studii şi cercetări foarte întinse asu- 
pra epilepsiei, şi în special asupra manifestărilor psihice 
epileptoide ale criminalilor, abordind astfel problema foarte 
importantă şi dificilă a concomitenlei epilepsie cu criimu- 
nălilatea, pe care a susţinu'o mai în urmă, cu un lux de 
dovezi şi cu o mare putere de argumentare, la congresul 
internaţional de antropologie criminală cina Roma, — pro- 
blemă discutată de cei mai de frunte medici aiienişti şi ad- 
misă aproape in totul în psihiatria modernă, 

In studiile sale, şeful şcoalei italiene ajunge la con- 
cluzia că, pe lingă cele două substraturi patogene ale cri- 
minalităței, atavismul și nebunia morală, mai există încă 
un al trei'ea substrat, mult mai esenţial, epilepsia, sub 
forma specifică a epilpsiei larvate sau ascunsă (epilessia 
larvata), care se suprapune şi se confundă cu nebunia morală 
(epilessia si sovrapone sulla pazzia morale). 

EI afirmă că, pe lingă forma maiadivă clasică a epi- 
lepsiei, mai există o varietate deosebită. numită epilepsia 
larvată, care ar constitui forma specifică a eșilepsiei cri- 
minale (varieta criminale), cu anumite caractere patologice, 
distincte de ale epilepsiei obişnuite. 

Atit eșilepsia obișnuită, cit şi epilepsia larvată sunt 
localizate în aceiaşi regiune a creerului; între ele însă ar 
exista o deosebire radicală. Cea dintăi se manifestă prin 
mișcări convulsive şi prin perderea complectă a conştiin- 
ţei, cea din urmă însă constă din arumite turburări ner- 
voase, cari determină în pacient o puternică pornire cri- 
minală (accesso criminoso), cr foale că diusul făstrează 
Plemiludinea conştiinţei sale. Ori de cîte-ori, zice Lombroso, 
ne găsim în fața unui ucigaş, care a cotnis crima sa fără 
mobil extern serios, de sigur că avem a face cu o erup-
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ție epileptică ca uz caz de manifestare a epilepsiei larvate. 
Cercetările sale asupra epilepsiei, ca factor al crimi- 

nalităţei, le găsim expuse pentru întăia oară în cartea sa 
intitulată «Misdea e la nova scuola Penale, şi în o serie 
de studii publicate în revista 4rc/uuzo di Psichiatria pe 
anul 1885 sub titlul «/denfiza del epilessia colla pazzia 
morale e delinguenza congenila»,— „Epilessia Iarvata pazzia 
morale“ (vol. VI, fascicolele 1-—2),— « Nuovi dati sulP iden- 
îta dellepilessia e follia morale» (vol. VI, fascicola 3), cari 
toate apoi au fost sintetisate în vo/utul al I/ al cărței L'Uo- 
mo delinquente, apărut pentru prima oară abea în anul 1889. 

In studiul seu «/dentita del epilessia colla pazzia 
morale e delinguenza cougenita», autorul demonstrează că 
între nebunia morală, criminalitatea inăscută şi epilepsie 
există o complectă anălogie, şi de oare-ce două lucruri 
egaie cu al treilea sunt egale şi între ele, de aci ar re- 
sulta cu evidenţă că nebunia morală (lollia morale) şi eri- 
minalitatea înăscută (delinquenza nata) za: sunt a//ă ceva 
de cit nişte forme sfeciale ale epilepsiei, nişte stări psihuce 
epileptorde. In epilepsie, zice el, găsim trăsătura caracte- 
ristică principală care uneşte şi confundă în aceiaşi ori: 
gine comună pe criminalul înăscut şi pe nebunul moral!). 

lată ultima fasă în care a întrat explicaţiunea antro- 
pologică a criminalităţei. 

Identitatea epilepsiei cu nebunia morală şi criminali- 
tatea inăscută, Lombroso o dovedeşte prin faptul că ca- racterile anatomice şi anomaliile psihice ale epilepticilor ar 
avea o coimplectă analogie cu -acele constatate la crimi- 
nabi înăscuţi şi la nebunii morali, Epilepticul, întocmai ca PNI 

1). Vezi Archivio di Psichiatria, 1885, vol. VI, pag. 22--28. Miărturisim că nu putem înțelege argumentarea lui Lombroso, care sustine că criminalitatea înăsculă şi nebunia morală sunt două forme speciale ale epilepsiei pe basa formulei matematice că duuă lucruri egale cu al treilea sunt egale şi intre ele, căci dacă nebunia Şi cri- minalitatea sunt identice, atunci nu mai poale fi vorba de doua forme speciale, ci numai de o singură formă a epilepsiei.
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şi criminalul înăscut, are talia înaltă, ponderea corporală 
mai mare, bucurindu-se de acea bună nutriţiune, care în 
mod constant se observă la nebunii morali şi la criminalii 
înăscuţi. Craniul epilepticului e asimetric ; faţa, părul, ure- 
chile, gura, dinţii, presintă aceleaşi particularităţi, pe cari 
le-am întălnit la criminalul înăscut, Presenţa gropiței occi- 
pitale medii, strabismul, mancinismul, obliteraţiunea sen- 
sibilităţei se observă de asemenea şi la epileptici. Creerul. 
lor posedă alteraţiunile și anomaliile semaalate la crimina- 
lul înăscut, Ei au maxilarul inferior şi sinusurile frontale bine 
desvoitate, şi sunt înzestrați cu acea extraordinară agilitate 
şi uşurinţă în mişcări, cari alcătuesc caracterele distinctive 
ale criminalilor. Nu mai puţin curioasă e asemanarea mare 
pe care Lombroso o constată intre trăsăturile şi expresi- 
unea fisionomiei epilepticului cu a criminalului 1), 

Dar dovada cea mai puternică a complectei identități 
dintre epilepsie, nebunia morală şi criminalitatea înăscută 
ne-o procură c/srhometria». 

«Dacă studiem psihologia epilepticilor, zice autorul, 
la ei, întocmai ca la nebunii morali şi la criminalii înăscuţi, 
constatăm, sub aceiași formă clinică, o enormă diferenţi- 
are intelectuală, care pleacă de la geniu ajungind pănă la 
imbecilitate. Mahomed, Napoleon cel mare, Cesar, Petrarca, 
Molier au fost genii epileptice, a căror descendenţi din crimi- 
nali sau din nebuni morali nu mai poate fi supusă îndo- 
elei. Frecvența halucinaţiilor observate la ei, faptul că 
concepţiile şi inspiraţiile lor geniale adese ori alternau cu 
stări de lâncezală, apatie şi chiar prostraţie psihică, pre- 
sintă mare asemanare cu descărcările ep.leptice, confirmînd 
şi explicind pe deplin tesa de mai sus» ?). 

1) Vezi Identita del epilessia colla pazzia morale e delim 
qienaza congenită, în Archivio di Psichiatria, vol. VI, 1885, p. 1--9. 
D-rul Severi, în studiul său 77 tatuaggio nei pazei, publicat în Archi- 
vio di Psichiutria, 1885, vol, VI, pag. 51, arată că printre epileplici 
a întilnit și ceasuri de tatuaj. 

2) Oper. cit. pag. 16.
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Apucăturile şi Întreaga viață sufletească a epilepti- cilor nu se deosebeşte întru nimic de a criminalilor.  Atit la unii cit şi la alţii să poate observa acea intermitenţă de energie, acel contrast isbitor ce ne oferă trândăvia. „alter. nată cu excese de activitate, caracterisată cele mai de multe ori prin acţiuni desordonate ŞI fantastice, 
După ce expune caracterile psihopatologice ale epi- lepticilor, Lombroso termină în modul următor:  <Obser.- vaţi cum toate viciile, sau mai bine zis, toate apucăturile reie predomină aci, ŞI în special acea impulsi:ne, acea irascibilitate, care este Causa cea mai frecventă a crime: lor. Observaţi asemenea că Cintre toţi deţinuţii, epilepticii criminali comit cele mai multe crime chiar în închisori, Din 44 pedepse aplicate deţinuţilor aflaţi în închisorile din Turin între anii 1881 —885, douăzeci şi una au fost apli- cate epilepticilor, deşi aceştia nu erau decit în număr de şaptesprezece, în timp ce din 378 deţinuţi neepileptici, n'au fost pedepsiţi decît două-zeci şi trei. Dintre deţinuţi, epi- lepticii au fost condamnaţi pentru crimele cele mai grave, şi au dat cel mai mare număr de falşificatori» 2), 

Accesele de violenţă şi de furie epileplică, cum și alte turburări psihice, după Lombroso, nu sunt în tesă ge.- neraiă decit «crime avortate», adecă un fel de descarcare cerebrală a instinctului criminal, Crima pur epileptică nu exclude posibilitatea circumstanţei agravante a premeditărei şi a pîndirei, 

Epilepticii presiută Dumeroase anomalii sexuale, Cej mai mulţi dintre ei sunt satiriaci şi lipsiţi cu desăvirşire de sentimentul pudoarei. Mulţi dintre vagabonzi sunt de asemenea epileptici, accesele lor de vagabondaj represintind forme de epilepsie larvată, Epilepticii sufăr adese ori de piromanie şi sunt stăpiniţi de o irascibilitate morbidă foarte 
accentuată, 

          

1) Ibidem, pag. 17—20,
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Analogia dintre epilepsie, nebunia morală şi crimi- 
nalitatea înăscută nu numai că nu exclude atavismul, dar 
din contra epilepsia e caracterisată de Lombroso ca «una 
din psihosele cele mai atavistice.» In această privință el 
se exprimă în terminii următori : «aproape toate maladiile 
psihice provoacă un fel de nebunie intermitentă (folie in- 
termittente), epilepsia însă, care este una din psihosele 
cele mai atavistice, determină o turburare psihică mult mai 
accentuată încă. Aceasta din pricină că, cintre toate cele- 
lalte procese ale organismului omenesc, funcțiunile psihice, 
manifestindu-se şi desvoltindu-se mai tirziu, sunt acele pe 
cari epilepsia începe'a-le debilita mai cu înd... Dacă, de e- 
xemplu, din causa unei lesiuni a creerului, noi am perde 
aptitudinea de a percepe culorile, apoi de sigur că prima 
culoare care va dispărea pentru noi, va fi tocmai acea 
care a apărut mai în urmă în evoluţiunea creerului nostru, 
Or, simţul moral, apărînd cel dia urmă în spiritul omenesc, 
este foarte natural ca el să fie cel dintăi atacat şi debili- 
tat din causa epilepsiei». 

La epileptici acţiunea atavismului e mai inteusă şi 
mai puternică decit chiar la toate celelalte maladii psihice, 
Şi aceasta se poate observa cu uşurinţă, dacă ţinem samă 
de sentimentul lor straniu religios, de inclinaţiunea lor ca- 

„Dibalică de a muşca, de obiceiul lor curios de a scoate 
sunete sinistre, a lătra, a miauna, a zbera, şi in fine de alte 
porniri bestiale ale Jor"). 

Terminind studiul s&u despre «lidentita deli'epilessia 
colla pazzia morale e delinquenza congenita», autorul insistă 
din nou asupra reapariţiunei caracterelor omului primitiv in 
epilepticul de azi, in nebunul moral ŞI în criminalul înăscut, 

Chestiunea epilepsiei însă nu se mărgineşte aci. Ro. 
lul ei în psihiatria actuală nu se reduce numai la explica- 
țiunea fenomenelor nebuniei morale şi a criminalităţei, 

  

1) Ibidem, pag. 22,
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In alte scrieri ale sale, Lombroso susţine şi să in- 
cearcă să dovedească că epilepsia ar avea o importanţă 
cu mult mai vastă; că ar fi destinată a ne da poate chiar 
cheia de deslegare a misterului geniului, a ne elucida ca. 
surile geniilor criminale, şi a intermitenţelor geniale obser- 
vate cite odată la nebunii morali şi la unii condamnaţi. 

In urma studiilor concordante ale clinicianilor şi ex- 
perimentatorilor, zice el, epilepsia se resumă astăzi la o 
iritațiune localisată in scoarţa cerebrală, manifestindu-se 
prin accese cind instantanee, cînd prelungite, totdeauna 
însă intermitente, şi derivind dintr'un fond degenerativ, 
ereditar, ori provocat prin abusuri alcoolice sau prin lesi- 
uni craniene etc. În lucrarea sa Z'Uomo di genio el afir- 
mă că creațiunea genială n'ar fi altă ceva decit o formă 
de psihosă degenerativă, aparţinind familiei epilepsiilor. 
Aceasta s'ar dovedi prin faptul că geniile adese ori sunt progenitura alcoolicilor, bătrînilor, criminalilor şi aliena- 
ților, şi că talentele mari ar apărea cite odată în urma lesiunilor şi traumatismelor capului!). Conformaţia fisiolo- 
gică a geniilor presintă de asemenea numeroase anomalii 
identice cu acele a!e criminalilor; craniul lor este asime- 
tric, avind capacitatea cind prea mare, cînd prea mică; ei adese-ori sufăr de nebunie morală, de halucinaţii, cite 
odată de somnambulism ; sunt atinşi de precocitate vene- 
riană şi intelectuală ; au aplecări spre sinucidere, ca Și 
evilepticii; sufăr de amnesie (perderea sau slăbirea mc- moriei) şi analgesie; manifestă tendinţi cătră vagăbondaj, 
cătră religiositate, care se observă chiar Şi la atei, precum 
era A. Comte; sunt Stăpiniţi cite odată de delir şi deo 
frică inexplicabilă provenită din cause foarte neinsamnate(W. 
Scott, Byron, Holler), au ilusia dublei personalităţi etc. 3). 

  

1) Vezi L'Uomo di genio, pag. 10 şi urm. 2) Geniile, ca şi epileplicii, au o pasiune curioasă pentru ani: male: Mohamed iubea mult o nomiţă, Richelieu o veverița, Crebillon, Helvetius, Bentham, Erskine aveau o mare afectiune pentru pisiei,
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«Asemenea concluzii, zice Lombroso, pot părea curi- 
oase numai acelora, cari nu cunosc cit e de întins dome- 
riul epilepsiei. Astăzi însă se ştie că hemicraniile, scialo- 
reele intermitente, amnesiile simple trebuesc atribuite aces- 
tei maladii. E îndeajuns să amintim aci numele celor 
mai mari oameni de geniu, ca Napoleon, Molier, Julius 
Cesar, Petraca, Petru cel Mare, Mohamed, Haendel, Swift, 
Richelieu, Carol al V, Flaubert, Dostoiewschi etc. cari toţi 
au fost atinşi de epilepsia motrice, au suferit de amețeli, 
de furii morbide, nişte variante ale epilepsiei. | 

Actualminte, cind cunoaștem legea statistică, după 
care ori-ce fenomen întimplat este expresiunea unei serii 
numeroase de fapte analoage, frecvenţa casurilor de epi- 
lepsie la oamenii mari trebue să ne facă să presupunem 
răspindirea vastă a acestei maladii chiar şi printre toate 
celelalte genii, cari par a nu fi fost atinse de ea. Cu chi- 
pul acesta conceplia naturei epileptice a geniului se tufune, 

Din acest punct de vedere, e important să observă m 
că la oamenii geniali forma convulsivă a epi!epsiei apare 
luarte rare ori; se ştie însă că epilepticii, la cari con vui 
siunile sunt rari, presintă un alt echivalent psihic frecvent 
şi intens, care în casul de față e representat prin creaţi. 
unea sau inspiraţiunea genială»!). 

Aşa dar, după şeful şcoalei penale italiene, înrudirea 
dintre geniu şi epilepsie este atit de strînsă, în cit însăşi 
inspiraţiunea genială n'ar fi altă ceva de cit un adevărat 
acces epileptic. 

Paralelismul dintre geniu şi epilepsie, zice el, este 
probat mai ales prin asămănarea accesului de epilepsie 
cu momentul inspiraţiunei, — prin acea stare de inconsti: 

  

  

Schopenhauer adora cinii, pe carii numea moştenitorii sei. Byron. avea o adevarată menagerie de aniinale: 14) cai, 8 cîni, 3 momiţi, 5 miți, 5 păvni, 1 voltur, 4 urs.— Vezi I/Vomo delinguente, pag. 397. _1) Vezi L/Anthropologie criminelle. ct ses recents progres, 1890, pag. 85—89. .
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enţă activă şi puternică, care la geniu se manifestă prin creaţiuni, ear la epileptici prin convulsiuni. 
Dar ceea ce complectează dovada în această privință, 

este analisa inspiraţiunei geniale, care, după părerea au- 
torului, ar trebui să convingă chiar pe acei ce nu cunose 
recentele descoperiri ştiinţifice referitoare la natura epi- 
lepsiei. Inspiraţiunea genială nu numai că e însoţită adese ori de sensibilitate dolorifică, de neregularitatea şi accele- 
rarea pulsului, de inconstiență somnambulică, dar poate fi 
acompaniată încă de mişcări convulsive, e urmată de am- 
nesie, este adese-ori provocată de substanțe sau de con- 
diţii cari dau naştere hiperemiei cerebrale, de sensaţii pu- 
ternice etc.; în fine inspiraţiunea genială poate să se trans- 
forme în halucinaţiuni sau să succedeze lor. 

Această analogie a inspiraţiunei geniale cu accesul 
epileptic este coroborată Printr'o probă mai directă încă, 
mai intimă, prin mărturisirea însăşi a marilor epileptici, 
cari ne arată cum amindouă aceste fenomene se confundă 
complectamente între ele. Aşa de exemplu avem con(esi- 
urile lui Goncourt, a lui Buflon, şi mai ales a lui Moha- 
med şi a Ii Dostoiewschi '). 

«Sunt momente, scrie acest din urmă, şi ele nu du- 
rează decit cinci sau şase secunde, în care simțim de o 
dată în noi presenţa armoniei eterne. Un asemenea feno- 
men nu e nici pămîntesc, nici ceresc, dar e ceva pe care omul, sub învălişul seu de lut, nu-l poate suporta. Trebue 

1) Primul moment, zice Goncourt, în care'li vine ideia, este fatal. Apoi vine o Putere necunoscută, o voință superioară, un fel de necesitate de a serie, care'ți comandă opera -şiti poartă condeiul ; ast-iel că cite odată cartea pe care o serii, pure că nu este a tă;ea te surprinde întocmai ca un lucru pe care I'ai posedat, fără să-l ştii. Aceasta e impresia pe care eu o Simţesc, cînd _citese nSoeur Philomene“. Journul des Goncourt, Paris, 1888. Insuşi Buffon, care a zis că „iuvenliunea depinde de paciență“, —adaogă : trebue să priveşti mult timp Subiectul, pănă cînd el în- cepe a se mişca, a se desfăşura puţin cite puțin; atuari simnleşti o mică descarcare electrică care'|i isbeşte capul, şi in acelaş timp, îţi cuprinde iuima ; iată momentul de geniu.
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să se transforme fisiceşte sau să moară, E un fel de sen- 
timent luminos şi indiscutabil... Mai teribilă e înfiorătoarea 
simplitate cu care el se afirmă, şi bucuria de care te umple. 
Dacă această stare ar dura mai. mult de cinci secunde, 
sufletul n'ar mai putea resista, şi ar trebui să dispară». 

«In mijlocul supărărei, a marasmului mental, a ne- 
liniştei pe care o încerca bolnavul, îi veneau momente 
în care creerul său se înflăcăra de odată, şi toate forţele 
sale vitale atingeau un grad prodigios de intensitate. Sen- 
saţia vieței, a existenței conştiente, era pare că cu mult 
mai mărită în aceste clipe repezi ca fulgerul (Dostoiew- 
schi, Bes:). 

Zola, în Romanciers naluralistes, ne comunică ur- 
mătoarea confesiune a lui Balzac: «Artistul lucrează sub 
imperiul unor împrejurări a căror coincidenţă este un mis- 
ter. El nu mai e al său, ci e jocul unei forţe eminamente 
capricioasă; sunt zile în care el pentru nimic în lume n'ar 
lua condeiul în mini, n'ar scrie macar o linie», 

«Dimineaţa, după deşteptarea din somn, seara, în 
plină vigoare, sau în sinul unei orgii vesele, se întîmplă 
că un cărbune aprins pare căţţi atinge de odată craniul, 
minile şi limba; un singur cuvint redeşteaptă ideile ; ele 
răsar, se înalţă, clocotesc. Astfel e artistul, instrument u- 
mil al unei voinţi despotice, el ascultă de un stăpin». 

La un asemenea moment făcea alusie, fără îndoială, 
epilepticul Mahomed, cînd zicea că «a visitat toate loca- 
şurile lui Allah, întrun timp mai scurt de cît i-ar trebui 
pentru a-şi deşerta cupa sa cu apă». 

Dacă apropiem această descriere a accesului pe care 
lam putea numi psiho-epileptic, zice Lombroso, Şi care 
corespunde pe deplin noţiunei fisiologice despre epilepsie 
(iritaţiune corticală), de toate descrierile inspiraţiunei ge- 
niale, pe cari ni le dau însăşi autorii, vedem numai decit 

„că analogia dintre aceste două fenomene este perfectă. 

26
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Mai mult încă, la unele genii nu numai paroxismele de natura celor aratate mai sus, dar intreaga lor viață oglindeşte in sine simptomatologia psihică a epilepticului. P. Bourget, în Nouveaus essais de psychologie, 1888, pag. 179, observă că «pour les Goncourt, la vie se reduit a une scrie d'attaques d'epilepsie entre deux Tants».— Sub aceiaşi caracteristică ne presintă Taine viaţa celui mai mare dintre cuceritorii moderni, Toate aceste analogii ne ar explica pentru ce la unii criminali înăscuţi observăm o mare inteligenţă, cu toate că pe de altă parte ei nu sunt decit nişte imbecili morali, nişte idioţi de sentiment !). 

lată In rezumat concluziile şefului şcoalei antropolo- gice penale despre epilepsie, in raporturile ei cu nebunia morală şi cu criminalitatea, şi despre rolul enorm pe care a- ceastă maladie e menită a-l juca în psihiatrie. 
| Ce deosebire mare ŞI cît de departată este actuala fasă a doctrinei positiviste penale de teoria primitivă, pur experimentală, a lui Lombroso! 

Din ceia ce la început am văzut că şeful şcoalei ita. liene căuta să ne prezinte problema criminalităţei în mod simplu şi clar, Prin argumentări strins formulate, basate exclusiv pe măsurători antropometrice şi pe experienţi technice, acum îl vedem trecind în domeniul vieței cere. brale, în care fără îndoială nu mai poate fi vorba-de a- celeaşi criterii de cercetare. 
Noua fasă în care a întrat doctrina lombrosiană in ultimul timp e foarte semnificativă şi are o importanță deosebită, Admiţind  epilepsia (în volumul al doilea), ca element constitutiv şi originar al criminalităței, Lom.- broso implicit, a recunoscut că resolvarea definitivă a problemei omului criminal nu se putea face pe basele DI 

1). Vezi LD Anthropologie criminelle e! ses recenis Progres, 1890, pag. 89—93,
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aşternute de dinsul în primul volum al operei sale L”Uomo 
delinquente. Odată însă cu adoptarea epilepsiei ca subsirat 
al criminatităţei, ilustrul psihiatru şa creat noi dificultăţi, 

In capitolele precedente ale lucrărei noastre, am ara- 
tat că autorul afirmă cu tărie şi să încearcă să dovedească 
că criminalul înăscut, fiind identic cu nebunul moral, să 
deosebeşte în acelaş timp de nebunul propriu zis. Această 
deosebire însă devine acuma ilusorie imediat ce s'a admis 
că criminalul înăscut este tot-odată şi epileptic. 

In adevăr însăşi Lombroso am văzut că susține mai 
sus că epilepsia provoacă în individ o turburare phisică 
mult mai accentuată de cit toate celelalte maladii mentale; 
ori, dacă este aşa, dacă impulsiunea criminală nu e altă 
ceva de cit un acces de epilepsie larvată, atunci evident 
că nu să mai poate spune că criminalul înăscut, în mo- 
mentul comiterei crimei, s& bucură de întregimea facultăți- 
lor sale mentale. Iată dar că deosebirea dintre criminalul 
înăscut şi nebunul propriu ZIS, tesă susținută cu atita ar- 
doare de Lombroso contra lui Tarde, cade de la sine. 

In ziua de 20 Septembrie 1903, a fost judecat şi con- 
damnat la munca silnică pe viaţă soldatul Pere Ispăşor, 
din batalionul 1 Vinători, acuzat de dubla crimă de omor, 
comisă, în casarma oraşului Craiova, asupra căpitanului 
Savu Georgescu şi sergentului adjutant Țeculescu, în di: 
mineaţa zilei de 17 Iulie 1903!). 

  

1), Afacerea soldatului Petre Ispăşoiu a format obieetul “a două articole, publicate de noi în „Curierul Judiciar“ No. 59 şi 79 din 1903, sub titlul „Cazul soldatului Ispăşoiu“ şi „Un răspuns în chestia soldatului Ispăşoiu“. Modul nostru de a vedea în această a- facere, a dat loc unei polemici, ce am avuto cu actualul nostru co- leg de lu Tribunalul Iaşi, D-L Iuliaa Teodorescu, care a publicat asu- pra acestei chestiuni iarăşi două articole, în acelaş jurnal.



404 V. ERBICEANU 
  

Procesul acestei crime, care a emoţionat atit de adinc 
opiniunea pubiică din Romănia, a fost judecat de către 
Consiliul de r&zboiu din Craiova, compus din colonelul 
Fotino, ca preşedinte, maiorii Dianu, Iancovescu şi căpi- 
tanii Gheorghiu şi Graur, ca membri. Acuzarea a fost 
făcută de comisarul regal, căpitan Vasilescu, iar apărarea 
a fost representată prin locotenent Părâianu şi sub-locote.- 
nent Vulovici, numiţi din oficiu, precum şi de avocaţii 
V. Antonescu şi Ilie Popescu, numiţi de către soldatul 
Ispăşaiu. 

Din palidele dări de seamă ce am putut găsi în ziare 
asupra peripeţiilor acestui proces, am constatat, că în cur- 
sul desbaterilor lui s'au produs oare cari incidente, cari de 
sigur nu pot fi lăsate nebăgate în seamă. 

E vorba de incidentul propus de avocaţii Antonescu 
şi Popescu, cari au cerut să se institue o comisiune medi- 
cală spre a cerceta starea mentală a acuzatului, de oare-ce, 
din împrejurările excepţionale în cari sa petrecut crima, 
resultă că acesta, în momentul făptuirei ei, nu star fi bu- 
curat de intregimea facultăţilor sale, şi deci n'ar fi r&s- 
punzător penaliceşte. Cu toată „impresia adincă“ ce a pro- 
dus incidentul asupra publicului asistent, cu toate argu- 
mentărils propuse de apărare în sprijinul s&u, Consiliul de 
rEzboiu «după o deliberare de cite-va minute», respinge cu 
unanimitate de toturi cererea de a se face expertisa medico- 
legală. | 

După respingerea incidentului, avocaţii acuzatului, 
protestind, se retrag din sala şedinţei, 

Nu cunoaştem motivele de fapt şi de drept, cari au 
determinat pe onoratul Consiliu de rezboiu de a respinge 
cererea avocaţilor apărărei, şi nici nu voim să anticipăm 
ceva asupra lor. Un lucru însă este de netăgăduit, anume 
că odată ce Tribunalul militar a pronunţat verdictul afir- 
mativ asupra acuzatului, evident că a trebuit implicit să
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recunoască că dinsul este in stare psih>- fizică perfect nor- 
mală şi dezi că e responsabil penaliceşte de faptul ce i se 
impută. Dacă este &şa, atunci ne întrebăm : cum se împacă 
aprecierea Consiliului de rezboiu cu Situaţia de fapt pe 
deplin stabilită, în care sa săvirşit. crima, şi cu insuşi 
constatări'e făcute in această privință de către acuzare ? 
Atit comisarul regal, cât şi apărarea de comun acord re- 
cunosc: 1) că crima s'a petrecut îa nişte imprejurări cu 
totul neaşteptate, enigmatice chiar, întru cit nu - găsim mo- 
bilul indeajuns de puternic şi serios, care ar fi putut să 
împingă pe un.om în stare psiho-fizică. normală la un fapt 
atît de sanguinar şi monstruos ; 2) că acuzatul avea o na- 
tură <perversă», impulsivă şi «cu aplecări constante către 
criminalitate» ; 3) că era de un caracter «irascibil Şi insu- 
bordonat»> ; 4) că avea antecedente răle şi că «părinții şi 
rudele sale suferise de asemenea condamnaţiuni pentru 
delicte şi crime», 

Acestea fiind punctele de fapt esenţiale, pe care ori-ce 
instanţă judecătorească trebuea să le aibă în vedere la 
apreciarea responsabilităţei soldatului Ispăşoiu, nu suntem 
oare în drept să bănuim că ne găsim în faţa unei. naturi 
morbide, anormale, că avem a face cu un caz patologic, 
şi în acelaş timp să afirmăm că Consiliul de rezboiu a 
violat drepturile apărărei, respingind .cererea de a se face 
examenul medico-legal ? 

Noi inclinăm a crede afirmativa, şi pentru a dovedi 
părerea noastră, vom. invoca ultimele. date stabilite de şti-. - 
inţă în materie de psihologie criminală, pe cît ne vor per- 
mite cadrele acestui scurt articol. | 

In anul 1884, prima zi a paştelui, se întîmplă: în Ita- 
lia o crimă în condițiuni aproape identice. Soldatul Misdea, 
originar din: Calabria, din 'causa unei 'certe neînsemnate ce 
avusese cu tovarăşii si de arme, la un moment dat, pe 
cind nimeni nu se aştepta, apucă arma în milini şi descarcă
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asupra acestora ș2 focuri, ucizind 7 Şi rănind 13 din ei). Faptul a produs o impresie atit ae adincă, a preocupat atit de mult presa, în cât Tribunalul militar din Turin care a judecat pe Misdea a găsit cu cale să recurgă la luminile oamenilor specialişti, pentru a examina pe acuzat şi a-şi da avizul asupra stărei sale mentale. Medici experți au fost numiţi cei doi mari corifei ai psihiatriei moderne, sa- vanţii C. Lombroso şi Bianchi. 
Cu această ocasiune Lombroso şi Bianchi, în colabo- rațiune cu alţi trei savanţi: Morselli, Tonnini și Frigeric, întreprind o serie întreagă de cercetări ştiinţifice de o im- portanță capitală, a căror rezultat a fost că, pe lîngă cei doi factori ai criminalităţei cunoscuţi pină atunci (atavismul şi nebunia morală), şeful şcoalei positiviste penale mai des- copere un al treilea factor, mult mai esenţial, anume egi- lepsa, manifestată sub forma specifică a epilepsiei ascunse sau latente (epilessia larvata). 
Rezultatul cercetărilor sale îl găsim expus în opera sa specială </Misdea e la nuova scuola Benale», și in o se- rie de studii publicate în revista „Archiuio di Psichiatria“ pe ânul 1885. 
Lombroso consideră pe Misdea ca tipul criminalului epileptic, constatind în acelaş timp la el toate anomaliile psiho-fizice, cari caracterisează criminalitatea inăscută ŞI nebunia morală, După părerea sa, crima lui Misdea pro- vine din causa epilepsiei şi ar constitui chiar o manifestare specială a acestei maladii. Cum însă pină atunci Misdea 

gentul Țeculesiu. Dacă sar fi găsit acolo şi alte persoane, atunci de sigur n'ar fi stat nici un moment la îndoială, de a trage cu arma și în ele. Dovada avem depoziţia sub.locotenentului Filimon, care afirmă că acuzatul întinsese şi asupra lui arma, ast.fel că dacă în acel mo- ment nu se retrăgea imediat din fața criminalului, de sigur că era şi el culcat la pamint,
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nu avusese ni.i o dată accese de eșilepsie acută, cu cu- 
noscutele ei simptome clasice precum: cenvulsiuni, amețeli, 
delir, spasmuri etc. (aceasta s'a zis in timpul procesului şi 
despre soldatul Ispăşoiu), Lombroso- afirmă că, afară de 
forma clasică a epilepsiei, există o varietate deosebită a 
acestei infirmităţi, numită e/r/epsia larvată, care ar consti- 
tui forma specifică a epilepsiei criminale, cu anumite ca- 
ractere patologice distincte de ale epilepsiei obicinuite. 

Atit epilepsia obicinuită cit şi epilepsia larvată sunt 
localisate în aceiaşi regiune a creerului; între ele însă 
există o deosebire radicală. Cea dintii se manifestă prin 
mişcări convulsive şi perderea complectă a cuncştinţei, cea 
din urmă insă constă din anumite turburări nervoase, cari 
determină în pacient o puternică pornire criminală (accesso 
criminoso), cu toate că diusu/ Păstrează plenitudinea conști- 
înfei sale. Ori de cite ori, zice Lombroso, ne găsim in 
faţa unui ucigaş, care a comis crima sa fără mobil extern 
serios, de sigur că avem a face cu o erupție epileptică, cu 
un cas de manifestare a epilepsiei Inrvate. Crima lui Mis- 
dea nu represintă ait-ceva de cit un adevărat acces epi- 
leptic 1), 

In raportul s&u presentat primului congres interna- 
ţional de antrupologie criminală din Roma (1885), vedem 
deja că Lombroso susţine cu convingere şi cu o mare pu- 
tere de argumentare tema identităţei fondamentale a cri- 
minalului înăscut şi a nebunului moral cu epitepticul. Lu. 
crările fisiologiştilor moderni, zice el, ne arată că fenome- 
nologia epileptică nu e alt-ceva de ci: consecinţa iritațiunei 
zonelor motrice şi a învelişului cerebra!, intocmai după cum. 
halucinaţia este resultatul excitațiunei centrilor sensoriali, 

1j- Cercetînd arborele genealogi. al familiei Misdea, Lombroso constată că mai toate rudele lui uu fost criminali sau alcoolici, Tatăl său fusese bețiv, inama lui isterica. doi frați suferise condamnaţiuni pentru furturi, un văr al seu era maniac, Vezi Misdea e la nuova scuola penale, pag, 86. -89,
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iar perderea conştiinţei și impulsiunea criminală sunt efec. tul descărcărei centrilor psihici, superiori, localisaţi în lo- burile anterioare. Un acces epileptic nu e alt ceva de cit o descărcare repede Şi escesivă a substanţei cerebrale ce- nușii, a cărei forţă şi energie, în loc să se desvolte in mod treptat, isbncneşte de odată din causa stărei sale de «<dystrophie». Excitarea unora şi aceloraşi centri corticali 
poate da loc ia diverse forme de epilepsie. Dacă de pildă descărcarea are loc în zona motrice (epileptogena), avem forma convulsivă a epilepsiei; dacă iritaţiunea 'şi descăr- carea. se mărginesc în circumvoluţiunile frontale, vom avea impulsivitatea criminală ; mai r&u e când descărcarea să petrece în ambele regiuni: de odată. In fine, conchide au- torul in raportul său, nu mai poate fi îndoială că crimi- nalitatea înăscură şi nebunia, morală sunt nişte adevărate variante ale epilepsiei ; ele alcătuesc nişte szări epileploide 1). 

    

1). Archives de DP Anihropologie criminelle et des sciences pe- males, 1886,-No, 2, din 15 Mars, pag. 154 în care e publicată o dare de seamă amănunţită asupra congresului din Roma. De altinintrelea Lombroso, pentru a da o pulere mai con- vingătoare teoriei sale despre epilepsia larvată, a căutat să o aplice Ia casuri practice; Aşa de exemplu, în revista Archivio di Psichitria 1885, fase. 1 şi 2, găsim imprimat raportul săn de expertisă, seris în colaboraţiune cu Dr, Morselli, referitor la cosul de epilepsie larvată constatată Ja graful K... (Epilessia larvata e pazzia morale, pug, 29—43). Din causa „eredităței morbide, a exceselor sale amoroase şi a abusu- rilor de aleool, gratul K.. a avut în 1884 dese congestiuni cerebrale, in urma cărora s'a manifestat la el o însamnală alterațiune a carac- terului, consistînd în purtări erude față de soția sa, în porniri des- echilibrate şi risipitoare. Aceste simptome psihice erau însotite de insomnie şi de agitatii nocturne. Lombroso şi Mosselli, constalind în raportul lor că grafui K... e atins de analgesie, că sufere de conges- tiuni cerebrale, de amețeli, de 'perderea întermitentă a conştiinţei; conchid că dinsul e stăpinit de accese de epilepsie larvată, decla- rindu-l foarte primejdios pentru societate. „Asifel de epileptiei, zie ei, sunt mult maj periculoși decit nebunii morali, eu cari de altmins trelea vresintă cea mai nare analogie. Din punet de vedere patogen. epilepsia şi nebunia morala slau în cea mai intimă legătură, de acea pot cu drept cuvint f socotite ca anomalii constitutionale în desvol- tarea individului“, — E curioasă observaţia experților că graful K... roşeşte la cele mai mici emoţii, fata lui devenind chiar vinăta (cia- notico). Cum se împacă oare aceasta cu afirmările eategorice ale lui Lombroso, că unul din caracterile particulare ale criminalului înăseut (identic cu nebunul moral Şi cu epileplicul) este că «el nu roşește nici odată (mancanza del rossore). Vezi Wiilfert, op. cit. vol.|, p. 149;
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Concluziile şefului şcoalei italiene au găsit un puter- 
nic sustinător în persoana lui. Enrico Ferri, care, în me: 
moriul seu presentat congresului din Roma, afirmă de a: 
semenea că între epilepsie şi criminalitatea înăscută există 
o identitate fundamentală de origine. După Ferri, această 
idee aruncă o mare lumină asupra studiilor fâcute de el 
relative la ucigaşii nebuni. Zoafe casurile criminale dubi- 
oase, în care e vorba dle nebunia transilorie, de nebunia 
morală, de tenidinti criminale, de reutate animalică (brutale 
malvagila), de delicte fără mobil, dz ferocitate în executa- 
rea crimei, de tendinţi instinctive sangninare, etc., sunt pe 
deplin elucidate prin teoria epilepsiei larvate sau psihice”). 

Apucăturile şi întreaga viaţă sufletească a epileptici: 
lor nu se deusebeşte întru nimic de a criminalilor. Atit la 
unii cît şi la alţii se poate observa acea intermitență de 
energie, acel contrast isbitor ce. ne oferă trindăvia alter- 
nată cu excese de activitate, caracterisată cele mai adese 
ori prin acţiuni foarte îndrăsneţe şi fantastice (cum de pildă 
ar fi presentarea soldatului I<păşoiu înaintea regelui pen- 
tru a se plinge în contra superiorilor s&i pentru lucruri 
cari nu presintau de altmintrelea o gravitate mare), 

Accesele de violență şi de furie epileptică, cum şi 
alte turburări psihice, după Lombroso, nu sunt alt ceva 
de cât «crime avortale», adică un fel de descărcare cere= 
brală a instinctului criminal. Crima pur epileptică zu ex- 
clude posibilitatea circumstanțelor agravante a pândire şi 
a premedilăvei 2), - 

Dacă ast-fel să presintă în psihiatria modernă chesti- 
unea epilepsiei larvate şi a criminalului epileptic; atunci, 
în împrejurările neașteptate şi enigmatice în care sa co- 
mis monstruoasa crimă din cazarma Craiovei, și cunoscută 

  

1). Vezi D-r Dallemagne, Zheories de la Criminalile, pagina 
15—83; C. Lombroso, DP Anth opologie criminelle et ses râcenis pro- 
gi'€s, 1890, pag. 85-89. . 

2). Vezi Lombroso, op, cit., pag. 16 şi urm.
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fiind natura pornită spre criminalitate a soldatului Petre Ispăşoiu, caracterul s&u irascibil şi antecedentele ”i dubi.- oase, nu am fost oare îndrept să spunem la începutul a- cestui articol, că bănuim a ne afla în faţa unui caz pato- logic, în faţa unei manifestări a epilepsiei larvate, că e vorba de un adevărat acces epiieptic ? 
Onoratul Consiliu de rezboiu de cât să grăbea să pro- nunţe o sentinţă ă la Vapeur, recunoscind implicit pe a- cusat în stare psiho-fizică normală şi declarându-l ră&spun- zător de fapta sa, făcea mult mai prudent dacă în această privință recurgea in prealabil la luminile unor medici spe- cialişti. Aceştia examinând pe acuzat după toate procede.- ele ştiinţifice şi cu ajutorul aparatelor de preciziune, ar fi putut de sigur să constate modul cum funcţionează siste- temul seu nervos, să controleze aparatul s&u sensorial, să vadă care e gradul aproximativ de intensitate şi energie al pornirilor sale subiective născute din îndemnul diferite- lor excitaţiuni, în ce mod să efectuează la e] mişcarea nervoasă de la centru la periferie, cum să manifestă acti- vitatea sau reacţiunea de la subiect la obiect, ce resultate ne dă analisa logică întreprinsă asupra operaţiunilor sale intelectuale, ce anume anomalii şi lesiuni se constată în funcţionarea proceselor sale fisiologice, cum se manifestă tendinţele sale voliţionale etc. 

Numai avindu-se la îndămână toate aceste date, s'ar fi putut conchide asupra chestiunei responsabilităței acu- zatului şi dacă dînsul, în starea în care se află, este sau nu apt de a se impresiona în mod normal de suferinţele ce i se inflig prin pedeapsă, dacă poate sau nu resista pornirilor sale delictuoase instinctive, şi să-şi determine voinţa şi activitatea sa după motivele morale, care i se Sugerează (trebue să presupunem!) prin regimul peni- tenciar. 

Onoratul Consiliu de r&zbuiu nu trebuea să uite că,
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faţă de recentele progrese ale psihologiei experimentale și 
ale psihiatriei, chestiunea responsabilităţei sau nerespon- 
sabilităţei acuzatului nu se mai poate concepe în sensul 
metafisic al Codului nostru penal. După noua ştiinţă a 
dreptului, pentru ca o persoană să poată fi declarată res- 
ponsabilă, pentru ca faptele sale să-i fie imputabile, trebue 
neaparat ca dinsa să dispună de o constituţie psiho-fizică 
medio-normală, şi să se constate în acelaş timp că dinsa 
poate să-şi asimileze principiile sociale de dreptate şi de 
bun simţ, după care să se orienteze în viaţă. 

Aplicarea pedepsei presupune că condamnatul sim- 
ţeşte, ca şi ceilalți oameni, răul şi suferinţa materială ce 
i se înflige. Când din contra el se află în stare anormală, 
când aparatul s&u sensorial e alterat, cînd sistemul s&u 
nervos e deranjat, când voinţa sa e pusă în mişcare sub 
impulsiunea altor idei, nu i se poate imputa infracţiunea 
comisă, nu e responsabil penaliceşte, deci nu poate fi pe- 
depsit. 

Pe calea constrângerei corporale şi a terorisărei nu 
vom ajunge nici odată să vindecăm un psihopat sau un 
imbecil; pentru îndreptarea unor asemenea indivizi trebu- 
esc întrebuințate mijloace terapeutice, medicale, nici de 
cum însă corecţionale şi pedagogice, 

x % * 

Articolul nostru aşupra afacerei soldatului Ispăşoiu, 
apărut în Curierul judiciar No. sg din 21 Septembrie 1903, 
in care desaprobam faptul că Consiliul de r&sboiu a res- 
pins cererea avocaţilor apărărei de a se face o expertisă 
medico-legală. asupra stărei psiho-fisice a acusatului, a avut 
un insemnat r&sunet în sferele noastre juridice. Aceasta 
am constatat'o cu plăcere atât din scrisorile ce le-am pri- 
mit după publicarea lui de la diferite persoane, cât şi din-
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tr'un r&spuns la articolul nostru apărut tot în Curserul Ju- 
diciar No. 68 din 23. Octombrie 1903. 

N'am fi avut nimic de obiectat contra acestui : r&s- 
puns,-dacă n'am găsi în el aprecieri greşite, afirmări ero- 
nate, cari nu pot fi trecute cu vederea. 

Autorul respunsului nu împărtăşeşte modul cum a 
fost pusă de noi ch=stiunsa soldatului Ispăşoiu, şi în spe- 
cial înclinarea noastră de a vedea în crima acestuia re- 
sultatul unui acces de epilepsie larvată, din mai multe 
puncte de vedere, 

Mai întăi d-sa pretinde că pentru explicarea crimei 
lui Ispăşoiu nu era nevoe să se recurgă la .o teorie psi- 
hiatrică ca acea a epilepsiei; de oare ce ar găsi expli- 
carea complectă in examinarea «a cea ce se petrecea în 
jurul criminalului şi în repercusiunea pe care o avea sau 
putea să o aibă în sufletul seu». ŞI iată cum autorul pre- 
sintă acest examen : «Ispăşoiu pentru o foarte gravă in. 
disciplină e mutat din regimentul s&u în batalionul 1 de 
viaători. Indisciplina sa era extraordinar de mare mai 
cu seamă că nici odată un inferior nu'şi permisese o 
cutezanță aşa de mare, să reclame pe un superior Şefu- 
lui suprem al armatei, Regelui. De aci încolo un abis 
se deschidea între Ispăşoiu şi toţi cari ?1 înconjurau şi 
mai cu seamă îl comandau; ori-ce severitate era de si- 
gur permisă faţă de un asemenea îndrăsneț şi atmosfera 
creată în jurul persoanei lui Ispăşoiu era foarte departe 
de a fi părintească. Departe de noi ideea de a justifica 
fapta: reprobabilă a celui mai puţin “simpatic dintre erimi- 
nali: dar, ceea ce voim să demonstrăm e că un examen 
foarte puţin superficial ne face să întrevedem ceea-ce se 
petrecea în jurul lui Ispăşoiu şi repercusiunea pe: care o 
avea sau putea să o aibă în sufletul său. Intre el şi su- 
periorii s&i de ori-ce grad, cra un r&sboiu continuu, un 
r&sboiu -surd, care dacă nu avea efecte eclatante, e că
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unul dintre adversari era puţin armat pentru al susţinea 
mai pe (aţă. Pentru Ispăşoiu dar, ori-ce gradat era un 
inamic, şi ori-cîad ocasia i sar fi presentat ca să elimineze 
un asemenea inamic, el găsea o satisfacţie a sentimentului 
s&u de ură şi r&sbunare». 

Cu alte cuvinte, autorul ajunge la concluzia că crima 
este rezultatul firesc la care Ispăşoiu a trebuit să ajungă 
din causa „severităţilor şi a tratamentului foarte departe de 
a fi părintesc“ pe care la îndurat în casarmă. „Răsboiul 
surd şi continuu“ declarat şi întreţinut de către şefii săi, 
a adus pe Ispăşoiu:în aşa grad de exasperare, în cît în 
cele din urmă a trebuit să eclateze şi să'şi r&sbune, do- 
borînd pe adversar. lată dar cum „un examen foarte pu- 
țin superficial“ al faptelor, poate transforma „pe cel mai 
puţin simpatic dintre criminali“ —, care dealtmintrelea, ob- 
servă autorul în alt loc, «desfăşură o prea mare perver- 
sitate în acțiunea sa“,—în adevărată victimă a regimului 
la care temporal era supus. 

Nu vom insista mai mult asupra caracteristicei stărei 
sufleteşti a acusatului presentată de autor, Observăm însă 
în treacăt că ea pare mai mult o construcţie apriorică, de 
cît o representare fidelă a situaţiei reale a lucrurilor. Din 
cele petrecute în casarma batalionului I de vinători şi îna- 
intea Consiliului de r&sboiu, ar resulta tocmai contrarul, 
anume că «r&sboiul» era provocat şi întreținut nu de către 
şefi, ci de însăşi Ispăşoiu, prin atitudinea sa agresivă, prin 
apucăturile sale extrem de recalcitrante şi insubordonate, 
în fine prin spiritul s&u de continuă revoltă contra regi- 
mului militar, manifestat chiar din primele momente ale 
înrolărei sale ca soidat. Aşa dar atmosfera puţin favora- 
bilă creată în casarmă în jurul lui Ispăşoiu se datora în 
cea mai mare parte atitudinei sale proprii. 

Dar ori-care ar fi fost starea psihică a fâptuitorului 
anterioară şi concomitentă crimei, credem totuşi că ea nu
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presintă acea importanță hotăritoare, pe care *i-o atribue autorul, şi nu poate aduce lumină complestă în causă; tocmai de aceea noi am evitat în primul nostru articol să insistăm mult asupra ei. 

Atmosfera din casarmă creată în jurul criminalului şi analisa stărei sufleteşti provocată în el de această at: mosferă, sunt fenomene secondare, accidentale şi trecă- toare, cari au întovărăşit crima, dar cari credem că nu pot să dea cheia adevărată pentru explicarea ei. Asemenea fenomene nu sunt altă-ceva de cât nişte simple consecinţi vremelnice a unor cause permanente mult mai adânci şi mai complexe, manifestate în firea psihică a lui Ispăşoiu, Şi asupra cărora cercetătorul trebue să'şi îndrepte aten- 
țiunea sa, 

Analisele sufleteşti de genul celei presentate de au. tor pot fi folositoare, pot aduce oare-care lumină în casu- rile acele, în care avem a face cu naturi normale şi sim- ple, cu criminali de ocazie, iar nu în specia noastră, unde după propriile observări ale autorului, avem a face cu <a criminal dintre cei mai Bertculoşi pentru Soctelale», unde e vorba «să ferim societatea de un înimic al ei», unde în fine avem înaintea noastră un individ «care desfăşură o Brea mare perversitale în acfiunea sa». 
Putem oare să ne mărginim la examenul stărei su- biective, temporale, provocată de atmosfera de casarmă, cînd îndărătul ei observăm în firea lui Ispăşoiu semne de vădită perversiune a facultăților sale psihice, cînd instruc- ţia procesului pune în plină evidenţă indicii Şi caractere grave inerente criminalului ; precum temperamentul s&u irascibil şi extrem de insubordonat, natura sa perversă şi impulsivă, atitudinea sa neruşinată şi cinică, pornirile sale constante către criminalitate, manifestate cu mult înainte de intrarea în casarmă, în fine descendența sa din părinţi şi rude deliquente, cari indicii nu pot permite un moment
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de îndoială asupra întocmirei anormale a firei sale. In ase. 
menea împrejurări, a se ocupa cine-va exclusiv de starea 
subiectivă a făptuitorului, provocată de mediul de casarmă, 
şi a lăsa nebăgate în samă aceste: din urmă indicii de o 
importanţă hotăritoare în causă, inseamnă oare «a pipăi 
toate părţile ascunse ale crimei», precum pretinde autorul 
nostru ? Nu inseamnă oare, din contra că ținem seamă 
numai de partea superficială, accidentală a lucrurilor şi 
ne închidem ochii în fața causelor primordiale, statornice 
Şi adevărate ? 

Nu reconstituirea stărei subiective a lui Ispăşoiu, an- 
terioare şi concomitente pertractărei crimei, ne va da ade- 
văratul criteriu al explicărei ei, ci acest criteriu îl] vom 
găsi numai în elucidarea causelor pentru care regimul de 
casarmă a trebuit neapărat să exercite asupra lui Ispăşoiu 
o alt-fel de înrîurire psihică, decât asupra celorlalţi sol- 
daţi,—a trebuit să provoace în sufletul stu, acea reacţie 
teribilă, a cărei resultat final îl cunoaştem), 

Criteriul il vom găsi în explicarea causei pentru care 
criminalul, de la intrarea lui în cazarmă pănă în timpul 
din urmă, a avut o atitudine de continuă revoltă contra re- 
gimului militar, şi toate măsurile disciplinare întrebuințate 
contra lui, în loc să-i modereze apucăturile, după cum ar 
fi fost normal, îl făceau din contra mai îndărătnic, mai 
nesupus. Nici chiar condamnarea la muncă si'nică pe viaţă 

  

1). Ispăşoiu în casarmă n'a fost supus unui regim disciplinar excepțional, altul de cit acela în care traiau ceilalţi soldaţi. Din con- tra s'a constatat că şefii sâi erau de o bunătate şi de o gentileţă excesivă față de dinsul. Tocmai fiind că-l ştiau că e o natură pornită și impulsivă, căutau ca să fie strict legale ori-ce măsuri disciplinare i se aplicau. Lucrurile ajunsese pină acolo, în cit i se indica chiar şi textul de lege, în basa căruia i se refuza vre-o cerere, sau i se da vre un ordin, Foaea de pedepse a inculpatului era mult mai putin încărcată de cit a celorlalți soldaţi şi de remareat este că nici una din cele doui victime uu-i dăduse vre-o pedeapsă. Deci nici întrun caz rezbunarea nu puate fi luată drept mobil al crimei. Vezi serisoa.- Lea d-lui avocat Antonescu, publicată în Curierul Judiciar, No. 76 din a. ce,
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nu la putut intimida, de oare-ce ziarele comunică că cu o- 
cazia degrădărei sale, Ispăşoiu a manifestat o atitudine sfi- 
dătoare şi un cinism revoltător, 

Or, cînd este vorba de explicarea tuturor acestor 
cause, ne lovim neaparat de indiciile de perversiune psi- 
hică, sus aratate, de cari autorul nostru nu ţine de loc 
seamă, şi pe cari Consiliul de r&sboiu le-a trecut de ase- 
menea cu vederea, când a respins cererea de a se face 
un examen medico-legal asupra stărei mentale a acusatului, 

+ N + 

In vedere că Ispăşoiu se presenta ca o personzlitate 
pe cât de complexă din punct de vedere subiectiv, pe atât 
de excepţională în manifestările sale obiective, şi faţă de 
imprejurările cu totul neaşteptate şi enigmatice în cari s'au 
petrecut crima !), noi am bănuit că ne aflăm îa faţa unei 
naturi morbide, anormale, în faţa unui caz patologic de 
manifestare a epilepsiei larvate. Citam chiar un caz cam 
de aceiaşi speță, intimplat în Italia, cazul soldatului Misdea, 
care in casarma Pizofalconi, în urma unei certe avute cu 
tovarăşii săi de arme, a omorit 7 şi a rănit 13 din ei. 

Autorul articolului in chestiune pretinde că o com- 
parare a faptului lui Ispăşoiu cu acel a lui Misdea nu pu- 
tea avea loc, căci între ele n'ar exista nici o analogie, Dar 
dacă este să judecăm lucruriie numai după examenul stă- 
rei subiective momentane, în care s'a aflat criminalul în 
momentul comiterei crimei, precum face autorul, apoi, din 
acest punct de vedere analogia acestor două casuri reesă 
în mod destul de evident, ambele avind aparenţa a fi resul- 
tatul explosiunei aceluiaşi „sentiment de ură şi r&sbunaret. 

  

1), În timpul săvirşirei crimei Ispăşoiu işi făcea arestul de 15 
zile la care fusese condamnat cu cât-va timp înainte pentru o iusu- 
bordonare. Atit acuzarea cit şi apărarea recunose că în ziua crimei 
nu se petrecuse în viata eriminalului nimic extra-ordinar, care să 
provoace o asemenea explozie spontanee de furie din partea lui.
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In adevăr, Misdea era una din acele naturi extrem 
de iritabile, cari eclatează imediat ce cine-va îi atinge 
coarda sa susceptibilă. Din această causă el devenise de 
un caracter retras şi posomorit şi în special nu putea su- 
feri glumele şi zeflemelele camarazilor săi de arme. Aceştia 
cunoscîndu-i slăbiciunea şi în scop de a se amuza, îi adre- 
sau necontenit aceleaşi glume, care il înfuriau de multe 
ori pe Misdea pină la turbare. Cu chipul acesta viața lui 
devenise imposibilă în casarmă 1). Cum asemenea derisiuni 
1 S'au adresat chiar şi în prima zi a paştelor, cînd se or- 
donase repaos şi linişte generală, aceasta Pa contrariat şi 
revoltat atit de mult, în cit, luindu-se la ceartă cu tova: 
răşii săi, la un moment dat încinge cartuşiera, pe care din 
linp ş'o pregătise cu carhuşe întrun loc anumit, şi des- 
carcă asupra lor 52 focuri. Comisiunea medicală din care 
făcea parte şi Lombroso, instituită de tribunalul militar 
stabileşte că Misdea a comis faptul sub impulsiunea unui 
acces de epilepsie larvată. 

Şi pentru a nu crede autorul că asemenea diagnose 
medico-legale se pot precisa numai în Italia, vom cita, 
după ilustrul medic-legist francez Zardeu, încă un caz, 
avind perfecta analogie cu cazu! Misdea, petrecut într'o 
închisoare din sudul Franţei, unde un condamnat, tot aşa 
de susceplibil şi iritabil față de tachinările ce-i adresau 
companionii săi de captivitate, Sa luat la ceartă cu unul 
din ei, şi la un moment dat doboară pe adversar la pă- 
mint cu o lovitură puternică de cuţit. Doctorul Borlea de 
Castelnau, chemat a examina starea mentală a criminalului, 
constată că acesta a comis faptul sub irapulsiunea morbidă 
a unui acces de epilepsie larvată. Şi să nu uităm că Tar- 

  

) 

1)... ŞI, dind drumul fantaziei, putem zice, ca şi autorul că... 
„între Misdea şi camarazii sei un abis întreg să deschisese,..., se de- 
„elarase un r&zboiu continuu, un r&zboiu surd, eare dacă nu avea e- 
„fecte eclatante e că unul din adversari era prea slab faţă de celălalt a 

217
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dieu numeşte pe d-rul Castelnau «n des medecius giti out montre le plus de sagacile dans Velude du regiune peniten- faire et de la folie» ') 
Dar, pentru NOI, ceea ce ni s'a părut că constitue o apropiere insemnată între [apta lui Ispăşoiu şi acea a lui Misdea, a fost nu analogia stărilor subiective concomitente crimei, ci oare cari caractere comune, inerente firilor aces. tor doi criminali, şi în special acea 7ntensitate ŞI energie extra ordinară a pornrrilor sufleteşti, născute din îndennul diferitelor excitaținu externe, acea Iipsă de resistenlă la asemenea imnpulstuni subiective, — fenomene cari alcătuesc /răsăturile” caracteristice cele mai de căpetenie ale tutulor ePilepticilor, şi cari la Ispăşoiu s'au manifestat cu prizosinţă, Dar mai este încă un fapt foarte important, care nu trebue sc&pat din vedere, 

Ipoteza unui acces de epilepsie larvată era admisibilă în cazul nostru cu atit mai mult, cu cit in cursul proce. Sului s'a şi afirmat faptul că Ispăşoiu ar suferi chiar din cind în cînd de accese uşoare epileptice. Acest fapt însă n'a fost controlat ŞI nu i S'a dat nici o importanţă de că- tre Consiliul de rEsboiu, care de altmintrelea a arătat o mare precipitare în judecarea procesului. 
lată pentru ce părerea noastră a fost şi este că aci, mai mult de cit în ori-care ait caz, ştiinţa medicală și mai ales psihiatria, avea chemarea de a examina firea psiho. organică a criminalului nostru, a elucida impulsivitatea şi perversitatea statornică a porairilor sale sufle'eşti, cari lau împins a comite una din cele mai odioase crime, fără precedent in analele noastre militare. 

* 
* %* 

In psihiatria actuală, epilepsia este una dintre psiho. DIN 
1). Vezi Tardie u, Etude medico-legale sur la folie, ediţia a 

doua, Paris, 1820, p. 14,
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ze, care poate îmbrăca cele mai variate şi mai curioase 
forme patologice, susceptibile de a implica în sine un grad 

mai mare sau mai mic de responsabilitate, sau chiar com- 

plecta neresponsabilitate. Una din aceste forme este aşa 

numita efilefsie larvală, zisă şi manie epileptică, care nu 
e alt-ceva de cit un fel de „acces epileptique incomplet, a- 

vorte“ sau un „equivalent de P'acc&s €pileptique“. Epilepsia 
larvată constă din anumite turburări nervoase, fără crise 

convulsive, fără amețeli, şi de multe ori fără să fie însoţită de 

deranjarea facultăților intelectuale. Această infirmitate se 
poate la rindul ei manifesta sub diferite fase; ea poate 
determina în pacient diferite impulsiuni, dintre cari cele mai 

interesante din punct de vedere medico-legal, sunt impul- 

siunile criminale, obscene, piromaniace, în iimpul cărora 

individul nu numai că poate păstra plenitudinea conștiinței 

sale, dar dovedeşte chiar o abilitate specială in modul de 

procedare, o insemnată precisiune şi logică în r&spunsu- 

rile date la întrebările ce i se pun. Din această causă sta- 

bilirea diagnosei epilepsiei larvate presintă cite o dată o 

însemoată dificultate şi medicii legişti sunt nevoiţi a pro: 

ceda cu multă scrupulositate şi a supune pe individ unui 

examen foarte amărunţit. 
Argumentările noastre asupra epilepsiei larvate !e 

intemeiam, în articolul nostru precedent, pe autoritatea sa- 
vanţilor italieni şi în special pe aceea a lui Lombroso, 
unul din corifeii psihiatriei moderne, care sa ocupat în 
special de forma criminală a epilepsiei larvate, şi care are 
păcatul de a fi în acelaş timp şi şeful nouei şcoale posi- 
tiviste penale. 

Această înprejurare a contrariat mult pe autorul 
nostru, care arată o vădită nedumerire, că noi am bănuit 

că faptul lui Ispăşoiu ar fi fost comis sub influința iresis- 
tibilă a unei impulsiuni morbide, provocate de maladia 
arătată, şi mai ales pentru că, în sprijinul ipotezei noastre,
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Vorbind de teoriele acestei Şcoale, autorul, cu toate că recunoaște înrîurirea lor asupra dreptului penal clasic, înrîurire care «se simte pretutindenea» 1), cu toate că, zice d-sa, „din punct de vedere teoretic poate tindem cu toţii către opiniunile emise fie de Lombroso fie de ceilalți“, — totuşi „cind e vorba de a le pune în practică, le înlăturăm în tot-de-una, întru ci/ ele sunt prea embrionare“, In ce priveşte teoria epilepsiei Jarvate, aplicate de noi la casul lui Ispăşoiu, autorul se miră cum de ne-a putut »Veni in minte să aplicăm de plano o teorie fără să o fi verificat îndeajuns». «Spiritul cel mai Positivist, continuă d-sa, nu poate să se hasardeze întru atit, în cît să uite că alături de (rumuseţa unei teorii se găseşte utilitatea ei pra clic, care cere mai întâi să fie satisfăcută», Dar unde autorul culminează în argumentare, unde are aerul să ne doboare cu desăvirşire, este acolo unde zice ritos: «In speţă, toţi medicii cu care am avut onoa- rea să discut nu mi-au Putut afirma nici unul că ar cut- noaşte ce este epilepsia larvată şi care sunt caracterele a- cestei maladii, Hecinoscută încă de ciţ Pentru ll Lombroso- şi alți cifi-va; prin urmare dar Consitiul de r&sboiu din Craiova, admiliund incidentul dpărărei, ar fi trebuit să cheme Sfectalişti din străinătate şi mai ales din Iralia Ben iru a explica fapta lu Îspăşoru !7», | La afirmaţiunile autorului, subliniate printr'un dublu semn de e xclamaţie, avem de observat că d-sa împreună cu ptoţi medicii cu care a avut onoare să discute“, se află în complectă rătăcire, De astă dată constatăm cu surprin- dere că autorul nostru vorbeşte ca un adevărat profan, a O N N 

1). E nostim că autorul (ine numai de cit să ne spună că con- 
vingerea depre influenţa teoriilor itoi penale, a căpătat'o „într'o un 
chetă pe care ar fi întrepru:s'o în anul trecut pe lîngă Juriştii stră. 
îni şi din corespondența urmută cu aceştia“ (enumără chiar per= 
soanele),
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care ia drept bune toț ce i se spune de alţii, fără a mai 
controla prin cărţi. 

Am fi foarte curioşi să ştim ce medici au fost aceia, 
pe care autorul i-a consultat în privinţa epilepsiei larvate. 
Ne place să credem însă că numele acestor medici vor 
remînea pentru tot-de-auna necunoscute. In tot casul, au- 
torul riscă foarte mult, cînd pune atita basă pe o infor- 
maţie culeasă de ocazie, în cit dă brevet de incapacitate 
tuturor medicilor din ţara romînească, pretinzînd că, pen- 
tru stabilirea unei diagnoze de epilepsie larvată, trebuesc 
chemaţi specialişti din Italia. 

Inaiate însă de a demonstra cele spuse de noi, vom 
deschide o parantesă. 

De şi am susţinut şi susţinem posibilitatea existenţei 
unui acces de epilepsie larvată în faptul lui Ispăşoiu, to- 
tuşi declarăm că nu suntem un discipol al şcoalei penale 
fundate de Lombroso. Mai mult încă, în studiile noastre 
anterioare asupra şcoaiei italiene, am aratat că antropolo- 
gia criminală, întemeiată de acest savant, cu toată aparenţa 
ei de precisiune şi exactitate, este o ştiinţă în domeniul 
căreia întilnim la fie-care pas generalisări pripite, afir: 
maţiuni îndoelnice şi controversate, Aceasta însă nu este 
un motiv care să ne îndreptăţească a respinge «tot: de- 
auna» constatările ştiinţifice ale lui Lombroso chrar și acele 
ce aparțin exclusiv domeniului psihiatriei, sintru cât ele ar 
fi prea embrionare». Din contra afirmăm că cercetările şi 
studiile întreprinse de profesorul din Turin, constituesc un 
material ştiinţific de o valoare imensă. EI, între altele, are 
marele merit că a scos ştiinţa penală de pe basele sale 
metafisice, şi a îndrumato pe o cale positivistă, cu ori- 
sonturi nuoi de cercetare 1). 

  

1). Aceasta o recunoaşte în parte chiar şi unul din campionii şcoalei penule clasice, D-l Louis Proal, în mult apreciata sa lucrare Le Crime et la Peine, Paris, 1899, pag. 88.



422 V. ERBICEANU 

    

  

Dacă teoriile şcoalei noi penale n'ar avea importanţa ştiinţifică serioasă, atunci nici au S'ar putea explica înriu- rirea lor actuală asupra dreptutui clasic, înrîurire care nu sE mărgineşte numai în domeniul teoretic, ci, în “timpul din urmă, a început a se manifesta întru cât-va şi în prac- tică. Aşa noul proiect de Cod penal al Elveţiei, redactat de criminalistul Sooss, în colaboraţiune cu alții, este cea dintăi lucrare legielativă, care-şi însuşeşte unele din prin- cipiiie ştiinţei noi penale. După părerea profesorului Za. masch, proectul de legiuire elveţian repre sintă inceputul unei noi ere de evoluţie a legislaţiunilor penale din Eu. ropa. Importanţa juridică şi rolul social ce e menita avea acest proect, se poate asemăna in totul cu acela pe care la avut acum roo ani în urmă Code penal francez 1, 
Inchizînd parentesa şi revenind la chestiunea noastră, observăm că trebue ținut sâmăSde următoarea împreju- rare: Lombroso e un specialist medic psihiatru, ear nici cum un jurisconsult. De aceea trebue să facem deosebire tranşantă între cercetările sale întreprinse în domeniul pur al psihiatriei, şi între activitatea sa ca întemeetor al unei noi şcoale de drept penal. Dacă, din acest din urmă punct de vedere, teoriile sale au dat loc la cele mai înverşunate critici, apoi nu se mai poate spune acelaş lucru şi despre cercetările sale psihiatrice. Aci competinţa şi autoritatea sa e notorie, In special, chestiunea epilepsiei larvate şi a raporturilor ei cu criminalitatea este o chestiune de resor- tul pur al psihiatriei şi al medicinei legale, ear nici de cum al criminologiei. Studiile lui Lombroso asupra carac: terelor patologice ale acestei maladii, desbracate de unele părți exagerate, sunt în concordanță cu cercetările celor mai mari sonulăți medicale din Luropa ?). PI 

1). Vezi Lammasch Entmvurf eines Schiveizerischen Strafgeseta- buche, 1898, pag. 12. 
Vi se pare exagerat de pildă rolul vast pe care] alribue Lom- broso epilepsiei larvate in explicarea fenomenelor criminale. După el,
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Mai mult încă, vom vedea imediat că teoria epilep- 
siei larvate, în raporturile ei cu criminalitatea, departe de 
a fi embrionară, lipsită de utilitate practică şi isolată, cum 
pretinde autorul nostru, este în esenfa ei una din cele mai 
controlate şi mai acreditate ştiintificeşte. Şi pentru a de- 
monstra aceasta, vom recurge la autoritatea nu a savanţi- 
lor italieni, pe cari autorul îi poate bănui ca adepţi ai lui 
Lombreso, ci la autoritatea somităţilor ştiinţifice din Franţa, 
Germania şi Anglia, cari pot fi in afară de ori ce bănu- 
ială în această privinţă. 

% % x 

Dacă deschidem volumul VI din cel mai apreciat şi 
mai remarcabil tratat de medicină, publicat la Paris de o 
asociaţie de 30 savanți, sub direcţia celebrilor profesori 
Charcot şi Bouchara, găsim asupra epilepsiei larvate in 
resumat următoarele : Existenţa acestor crise mentale, zic 
autorii arătaţi, (Equivalents de acces epileptique) «es/ au- 
Joura'hui admise sans contestation». Morel, Delasiauve, ont 
donne de bonnes descriptions de ces formes d'epilepsie 
larvee». Cele mai adese-ori crisa impulsivă a epilepticilor 
se produce în inod cu totul subit. Câte odată însă e pre- 
cedată de dureri de cap, de un fel de frică vagă, îngrijire 
sau iritare anormală. Direcţia delirului epileptic este foarte 
variabilă. Individul sau proferă vorbe injurioase, sau lo- 
veşte brutal pe un altul, sau strică vre-un obiect ce-i cade: 
în mână. Cele mai importante de cunoscut sunt împulsiu- 
nile omicide, obscene sau piromaniace, cari pot da loc la 
expertise medico-legale. Este aproape constatat că indivi- 

  

această maladie ar alcătui unul din principalele substraturi ale eri- 
minalităţei, un element original şi constitutiv al ei. In concluziile 
sale el ajunge atit de departe în cit crede a găsi în epilepsia larvată 
cheia de deslegare a problemei misterioase a geniului, cum şi a fe- 
nomenului intermitenţilor geniale observat la unii dintre criminali. 
Vezi luerarea sa L'Uomo di genio, Paris, 1991.
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dul n'are conştiinţă sau uită actele comise în timpul crisei epileptice. «1/ arrre cefendant parfois gue le malade qit Pleireinent conscience du caraclere criminel ou reprehensible de ses actes au moment meme oii il les commnet et girl en ai garde apres la crise un Souvenir precis. Mais dans ces cas l1mpulsion 1ven est Pas mons trreststible». Aceste fapte presintă un foarte mare interes din punct de vedere medico-legal, In mijlocul calmului celui mai perfect, in- dividul devine de odată iritabi!, şi nu întârzie a intra îutr'o furie violentă ; [aţa lui se congestionează, capătă o expre- „ Siune de ură şi de ferocitate terifiantă. Gesturile sunt vio- lente, dar nu incoordonate ; el manifestă chiar câte odată o precisiune şi o forță însemnată. In mijlocul acestei agi- taţiuni de o intensitate extremă, în aparenţă oarbă, indi- vidul dă r&spunsuri potrivite la întrebările ce i se pun şi se poate observa la el chiar oare care logică. <En ge- ncral ces paroxysmes cessent brusqument comme ils ont debute mais îs sont Suivis dans certains cas dune hase de depresston ou d'epuisement Qui peut aller jusqivă la tor- eur Soporeuse... Parfois meme /2 malade epuise tobe dans le coma et meurt comme ă la suite d'un stat de ma] convulsif». Unul din fenomenele constante, care se observă după accesele de epiiepsie larvată, este ese dininnation no- Zabie de energie motrice». «L'Epuisement de Pactivite psy- chique, consecutif aux paroxysmes, se presente â tous les degres, depuis Phebetude l&gere jusquw'ă la stupeur> 4), O asemenea deprimare şi torpoare letargică s'a pu- tut observa şi la soldatul Ispăşoiu după comiterea crimei, D-rul Voisin, asupra căruia vom reveni, atribue acestui fenomen o importanță capitală: «Ce Sommeil et cette hebe- 

| 1) Vezi Chureot et Bouchard, Taste de Medecene, vol, VI, Paris, pag. 131 şi urm. D-rul M, 1, Falvet a descris sub denumirea de „petit mal intellectue]“ Şi „grand mal intellectue]- accese epileplice de asemenea natură, unele durând numai câte-va momente altele putând să se prelungiască în decurs de câ:e-va oare, Ibidem, p. 1312.



AFACEREA SOLDATULUI P, ISPAŞOIU 425 
  

fue, ice el, sont un indice d'acces ebileptique larve» 1). 
Autorul nostru însă, cu obişnuita D-sale fineță, observă 
că în acest timp Ispăşoiu, «făcea pe mortul în scop de a 
mistifica foate pe cei din jurul seu, cu gândul, de sigur, 
de a profita de cel mai mic moment de neatenţie pentru 
a se face nevăzut», 

Fostul profesor de medicină legală din Paris, Ambroi- 
se /ardeu, vorbind de epilepsia larvată zice, între altele, 
următoarele : «Nu arare ori se întâlnesc epilepti i de un 
caracter şi de o alură cu totul deosebită. La unii din ei, 
şi aceştia alcătuese casurile cele mai interesante pentru 
ua medic legist, epilepsia este caracterisată  printr'o impul- 
siune instinctivă iresistibilă, printr'un act subit, brusc, prin 
aceea ce se numeşte. un îc/us; şi când ne gândim că 
se poate foarte bine întimpla ca un asemenea act să 
constea întrun omor neaşteptat, de şi ucigașul n'a dat 
nici înainte, nici după aceia, «/2 mornde signe d'atiferation 
des faculles menlales ; asemenea fapte cu drept cuvânt pot 
determina în spiritul magistratului «les plus douloureuses 
perplexites». «C'est ă expert qu"l appartient de les faire 
cesser; c'est Jă le grave et difficile problame que lui oflre 
la determination de la responsabilii€ chez les pileptiques». 

« L'cpilepsie larvee, qui se manfeste par binpulsion 
înstinctive, implique, lorsguwelle est bien reconnue et cons- 
Zatee, la plus, complete et la plus absolue zrresponsabihle». 

Mai departe Tardieu, vorbind în genere de respon- 
sabilitatea tuturor epilepticilor, zice că trebue făcută ur- 
mătoarea distincţiune : cet Pon doit se garder de confordre 
entre eux lepileptique qui obeit ă la mechancete de sa 
nature, ă Pemportement de la col&re, la volonte restant 
intacte, et celui qui est dans la fureur ou dans Vstat ha- 
bituel de delire, de demence ou dans !e paroxysme €pi- 

  

i) Vezi D-r Jules Voisin, D' Epilepsie, Paris, 1897, pag. 143,



426 V. ERBICEANU 
    

leptique, — et enfin celui dont la volontă Seule est pervertie, 
dominee et entraince par Pimpulsion irresistible de b'epilepsie 
larvee, impulsion qui est, en ce qui concerne la medecine legale, 
le caractăre dominant et essentiel de la folie €pileptique. 

UI faut, pour le bien comprendre, ctudier avec une atten- 
tion perseverante la manitre d'etre de V'Epileptique, penetrer 
au fond de sa nature morale et fonder Popinion consci. 
encieuse que le medecin expert doit a la justice sur /a con- 
naissance et analyse raisonnee de bindividu... C'est tout 
a fait dans ce sens que conclut M, le docteur Arthand, 
medecin en chef PAntiquaille, auteur d'un travail tr&s sa- 
gement congu sur cette question speciale. Il n'a rien d'ab- 
solu, en ce qui touche la responsabilite des epileptiques. 
II faut avant tout chercher ă se rendre un compt exact 
de leur ctat mental>!). 

D.rul ]. Voisin, care a făcut studii speciale asupra 
epilepsiei în ospiciul Salpetricre descrie de asemenea epi: 
iepsia larvată ca pe o formă particulară a epilepsiei pro. 
priu zise, ca un echivalent al accesului epileptic, fără con- 
vulsiuni, fără ameteli, consistând _într'o agitaţie excesivă, 
într'o stare de furie indescriptibilă, care adese ori se ma- 
nifestă prin impulsiuni criminale. In asemenea casuri crima 
e comisă într'un mod instantaneu fără mobil, sub ifluenţa 
unei impulsiuni instinctive iresistibile cu o ferocitate ne 
mai auzită şi cu o multiplicitate de agresiuni extra-ordi- 
niră. <OQuand tous ces Signes sont reunis vous affirmez, 
gue de prevenu est alleint epilepsie larve ou Plutot a'epi- 
lepsie mneconnue et giril est 2rresponsable. Un medecin doit 
toujours y penser quand il est en presence d'un crime 
insolite»2). 

Autorul nostru, pentru a combate ipotesa că faptul 

1) Vezi Ambroise Tardieu, Etudes n6dico-legales sur la folie, Paris 1880. pag. 139—143, 
Vezi Dr. Jules Voisin, Ir Epilepsie, Paris, 1897. pag. 99 şi urin. 407, 48. Pe autoritateu acestui savant să razămă şi Lombroso,
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lui Ispăşoiu ar fi resultatul unei descărcări cerebrale a 
epilepsiei larvate mai invoacă Şi următoarea argumentare: 
«Dacă într'adevăr ar fi fost vorba de o descarcare cere- 
brală a instinctului s&u criminal, aceasta putea să aibă loc 
mult mai lesne faţă de unul din oamenii săi, soldaţi ca şi 
el, de cât faţă de aceia contra cărora credea el că are un 
resentiment oare-care». 

Ei bine, pentru a resturna şi acest argument al au- : 
torului, vom demonstra imediat că erupția epilepsiei lar. 
vate poate avea loc şi faţă de acele persoane contra că- 
rora criminalul nutrea de mai "nainte un resentiment oare- 
care !). De altmintreiea aceasta e şi natural să se întâmple, 
pentru că dacă, precum am văzut mai Sus, criminalul 
poate avea <pleinemeat conscience du caractere criminel 
ou reprehensible de ses actes au moment mâme ou il les 
commet», apoi este foarte firesc ca în acest moment fatal 
să-i vie în minate tocmai persoana contra căreia are ură, 
şi să şi descarce asupra ci furia de care e stăpânit. In 
această privinţă drul ]. Voisin observă: «Mais le cas peut 
bien n'6tre pas aussi facile ă demeler. Za victime est un 
ennemie personnel du criminel, qwvil a Barfois menace ă 
diverses reprises ou contre leguel il peut avoir des griefs 
serieux, Le medecin legiste, dans ce cas est souvent tr&s 
embarrasse et il sera d'autant plus embarrase que le ma- 
lade se rappellera les faits qui se sont accomplis. Il faut 

"dans ce cas bien peser Pacte en lui-meme, bien determi- 
ner les phases du crime et montrer les symptomes phy- 
siques et psychiques qua  presentes le malade avant 
Vexecution du crime. Il faut se rappeler que lepileptique 
est un ctre depenere mental et qu'il peut avoir: agi par 
le fait de cette degencrescence. Ltictus €pileptique ă ete 

  

1) In fapt însă se constată că Ispăşoiu nu pulea să aibă re- sentimente speciale contra viclimilor sale, caci acestea nici odată nu i-a aplicat vre-o pedeapsă.
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pour lui Pexcitant qui Pa pouss€ au crime au lieu d'etre 
Valcool, comme cela se voit chez certains sujets. Une ve- 
ritable obsession avec angoisse, pourrait exister avant 
execution, comme cella se voit dans certains cas pour 
le suicide. Un crime commis dans ces conditions ne peut 
aflirer des rigueurs de la lo. Le malade n'est pas respon- 
sable; mais comme ce malade est des plus dangereux il 
faut le tenir enferme dans un asile»1). 

Profesorul facultăţei de medicină din Paris Magnan, 
unul din cei mai mari psihiatri actuali din Franţa, susţine 
de asemenea că atacul epileptic poate avea loc fără nici 
un fenomen fisic exterior (troubles vaso-moteurs) «la de- 
charge €pilegtique, dars ce cas, ne frappe que les centreş 
superieurs purement psychiques de lPencephale, et ne donne 
lieu ă aucun trouble moteur». Individul presintă «une grande 
irritabilite et peut se livrer a dă&s actes de violence 
dont, dans une certaine mesure, il apprecie la valeur, 
Sur des personnes contre lesguelles îl nourrissaii des 
2dces de haine ct de vengeance.... Ce delire paroxystique 
arrivant seul, sans lappareil ordinaire des phenomenes 
physiques, constitue Pstat design sous le nom d'epilepsie 
Jarvee, il se developpe brusquement et cesse aussi avec la 
meme rapicite» 2), 

D-rul B. Ba!/, profesor la aceaşi facultate şi membru 
al Academiei de medicină dia Franţa, descrie de aseme- 
nea forme de epilepsie larvată in care indivizii sunt stă- 
pîniți de idea persecuției, se cred nenorociţi «ils ont des 
ennemis partout ; ils sont m&chants et rancuniers, enfin 
ils subissent des impulsions subites qui les poussent au 
meurtre, ă lincendie ou au suicide, ue fois lances, ils 

    

1) Vezi Dr. Jules Voisin, opera cit., 409—410. 2) Vezi Maguan, Lecous clinigues sur PEpilepsie, Paris, 1895, pag. 28, 29. „Ces caractâres du a6lire <pileptique, zice autorul, sont des plus importants au point de vue de la mâdecine legale, puis- qu'il exeluent ioute idee de responsabilite“. Vezi pag, 45,
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Agisseut avec determination, frappeni ă coups redoublâs et fonz plusieurs viciimes. Cesz lă suivant Falrel, un trait caracle. riSligue qui peut avoir une veritable importance au Boint de vue de la medecine legale» *), 
Aceleaşi concluzii asupra epilepsiei larvate le pune cunoscutul psihiatru D-r Cy, ere, care sa ocupat special de epilepsie, şi care, de şi în lucrările sale se reieră la autoritatea lui Lombroso, totuşi nu poate fi bănuit de par- tisan al școalei positiviste antropologice penale 2). 
Dr. A. Riant, vorbind de epilepsie între altele zice: „En eflet, ne sont pas €pileptiques seulement ceux qui ont des attaques convulsives â grand tapage et dont tout le monde peut &tre temoin, De ceux-la, deja, le nombre est bien considerable; mais il faut aussi tenir compte de ces variâtes de la maladie, bien plus nombreuses encore, dans lesquelles les grandes crises font defaut, o bizu 1apbaraisseni que la muit et ne mettent pas le mal en evidence et n'ont pendant des annees, d'autre temoin que le malade; enfn, i! faut songer aux cas ou, chose plus etrange encore,—le malade lui meme ignore affection d'ont ii est atteint,... C'est pour indiquer ce rapport Sup- pose que l'on a groupe ces faits sous le titre epilepsie larveet, 

Despre indii izii atinși de această infirmitate, autorul zice că pot trece cu repeziciune de la o stare normală la alta anormală,— «iz înoffensifs et vesponsables, se mon. treront demain criminels» 3, 
1) Vezi B. Ball, Lecons su» les Maladie montales, Paris, 1899, pag. 631, 632, „Notons enfiu, zice autoral, que celte forme de delira alteint surtout de jeunes sujet ages de dix-huit ou ving! ans... Quand un crime est commis par un €pileplique qui n'a jamais offert aucun sigue d'alienution mentale, ie medecih l&giste pent se demander avee raison si le criminel est responsuble“, pug. 735. 2) Vezi Ch. Feâre, Les Epilepsies et les €pileptigues, Paris, 1890, pug. 236, 

- 3) Vezi A. Riant, Les învesponsables devaut. la justice, Paris 1388, pag. 5t şi urm. Des re soldatul [spăşoiu s'a Şi afirmat în cursul procesului că ar suferi de oare cari avcese mici convulsive noaptea
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In fine, pentru a curma discuţiunea, care ar putea fi 
foarte lungă, dacă am cita pe toți autorii francezi, cari au 
descris epilepsia larvată şi manifestările ei criminale, vo.n 
aminti numai că la congresul de psihiatrie din Bordeaux, 
ţinut acum cîţi-va ani în urmă, la care au participat cei 
mai mari psihiatri şi neurologi, s'a admis în totul problema 
epilepsiei larvate, ca o formă patologică specială a epi- 
lepsiei propriu zisă, caracterisată mai ales prin impulsiuni 
instinctive iresistibile 1). 

Dintre învățații germani ne mărginim a cita pe Eu- 
lemburg 2), Schiille 9), Kraft: Ebing +), Hofmann 5) şi Krae- 
Pelin €), cari s'au ocupat de caracteri!e patologice ale epi- 
lepsiei larvate, dintre cari cel mai principal, după părerea 
lor, este lipsa de rezistență a pacientului faţă de impulsiu- 
nile sale interne, din care causă acesta se poate deda a- 
dese-ori la acte reprobabile și criminale. Aceşti autori a- 
firmă că epilepsia larvată, cele mai de multe ori, nu se 
manifestă prin nici un simptom exterior, de cit doar cel 
mult prin mici convulsiuni în timpul nopţei, sau prin in- 
continenţa urinei. 

Una din trăsăturile caracteristice a acestei maladii 

  

în timpul somnului, cea ce, precum vedem, coustitue un simptun 
caracteristic al epilepsiei larvate. 

1) Dintre rapoartele cari s'au presentat lu congres în această chestiune a fost mult apreciat acel al D-r Parant, Les impulsions îrresistibles des €pileptiques, impulsiuvi pe cari autorul le deserie ca manifestări a epilepsiei Jarvate. Tot în chestiunea epilepsiei larvate se poate consulta încă H. Dagonet. Truil€ des Maladies mentales, 1891, pag. 479; Trousseau, Motet, Morel, Legroux şi alţii. In speciul | 
Legrand de Saulle în Zrasi6 de medecine legale, 1886, pag. 806 și arm. şi în La folie devant les tribunaum, se ocupa de casurile de experiise medico-legale, la cari a dat loc chestiunea epilepsiei larvate. 

2) Eulemburg, Reul encyclopădie der gesammten  Heilhunde, 
1889, pag. 418. 

3) Schiile, Traite des 1naludies mentales, trad. par Dagonet, 
pag. 251. 

4)  Reafft-Ebing, Traite clinigue de Psychiatrie, trad. par Lau- 
rent, pag, 581. 

5) Hofmaun, Lehrbuch der gerichilichen Medicin, Leipzig, 
1895, pag. 934, 

6) Kraepeliu, Psychiatrie, Berlin, 1889, pag. 486.
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este şi acea că, în urma acceselor, pacientul cade într'un somn letargic, care, după Krafit-Ebing, poate dura de la 1—20 zile. (La Ispăşoiu acest somn a durat vr'o 3 zile). Dintre englezi: vom cita numai pe C/auston !) şi pe celebrul Maudstey 3), pe a cărui autoritate se reazămă Şi Lombroso. 

+ % 

Dacă precum am văzut, epilepsia larvată şi manifes- tările ei criminale este o chestiune admisă în mod general şi definitiv în Ştiinţa modernă, apoi ori-cine poate vedea în ce eroare mare cade autorul nostru, împreună cu „toţi medicii cu care a avuţ onoare să discute“, cind afirmă că teoria acestei maladii ar f& cu totul isolată şi embrionară, că „caracterele ei nu sunt cunoscute încă de cît pentru Lombroso. și alţi ciţi-va“ ; cind, pe de altă parte, ne im- pută că am aplicat de 4/ano la casul lui Ispăşoiu o teorie neverificată ştiințificeşte şi lipsită de ori-ce utilitate practică, Autorul, adresindu-se nOu€, zice în această privinţă : «Cu toţii ştim că basa dreptului penal clasic nu e abso- lută.... dar a merge pină acolo in cît să admitem ca abso- lut exacte, ca perfest verificate părerile unora Şi altora ni se pare că nu cadrează de loc cu un Spirit de cercetător», De astă dată, fără să inăsprim limbagiul ŞI utilisînd numai argumentele de polemică ale autorului, ne permitem să'l întrebăm : cui oare se poate în adevăr aplica o ase- menea caracterizare ? Nou&, care, basîndu-ne pe ultimele date ale ştiinţei, am încercat să elucidăm un caz criminal enigmatic prin ajutorul unej teorii, ca aceea a epilepsiei larvate, admisă în esenţa ei de aproape unanimitatea au- 
În N 

1] Clauston. Mental Disiases, London, 1898, pag. 438. 2) Maudsley, Le crime et la folie, trad, par Germont, 1883, 
pug. 162—165,
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torilor, sau domniei sale, care afirmă lucruri neexacte, lu- 
îndu-se după Spusele «unora şi altora», fără să le contro- 
leze cîtuşi de puţin ? Procedura d-sale oare «cadrează cu 
un spirit de cercetător» ? Las pe onoraţii cititori să judece. 

Ţinind seamă de cele expuse mai sus, ori cine poate 
vedea cât de puţin serios şi de neintemeiat este şi ultimul 
argument al autorului, anume că teoria preconisată de noi 
în casul soldatului Ispăşoiu, ar fi «lipsită de interes şi de 
utilitate practică». 

Penaliştii cari compun „Uniunea internaţională de 
drept penal», opiniunile cărora autorul declară că le î4- 
Părtăşeşte în totul, ori cît de scrupuioşi sunt ei în aprecia- 
rea chestiunei culpei, a imputabilităţei şi a responsabilităței 
penale, totuşi nu merg nici o dată cu consideraţiunile lor 
de ordine practică pînă acolo, în cît să afirme, precum 
face autorul nostru, că chiar dacă sar dovedi că un in- 
divid, cum ar fi de pildă soldatul Ispăşoiu, a comis faptul 
s&u într'un moment de epilepsie larvată, şi deci ar fiires- 
ponsabil, totuşi bine şi juridiceşte să procedează dacă e 
condamnat la muncă silcică pe viață. 

Ilustrul profesor din Halle, Fr. Liszt, care e sufletul 
Uniunei internaţionale, şi ale cărui opere alcătuesc sinteza 
principiilor preconisate în sfera acestor savanţi, declară 
categoric că pentru ca un fapt să poată fi imputabil, să 
poată da loc la responsabilitate penală, trebue neapărat 
să fie comis de o persoană în stare psiho-fisică normală. 
Cum însă, zice el, noţiunile de norma! şi anormal sunt re- 
lative, pentru ca să putem aprecia în care caz există res- 
ponsabilitate penală şi în care nu, trebue fără îndoială să 
ne punem la curent cu cele din urmă progrese şi desco. 
periri ştiinţifice ale psihologiei şi psihiatriei şi să studiem 
fie care caz criminal în toată originalitatea lui. Scopul pe- 
depsei presupune că condamnatul simțește, cz. şi cei-lalți 
oameni, r&ul şi suferința ce i se înflige, presupune că con-
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damnatul este înzestrat cu aptitudine normală de a se im- 
presiona, de a se pătrunde de motivele sociale ce i se su- 
gerează prin pedeapsă, şi de a-şi determina voinţa în con- 
formitate cu ele. „Firca unui psihopat, conchide Liszt, nu 
e susceptibilă de atari impresiuni și transformări ; sensibi- 
litatea şi voinţa lui, fiind in stare anormală, bolnavă, nu 
pot fi supuse acţiunei psihice pe care tinde să o exercite 
pedeapsa“. Intre închisoarea condamnatului şi isolarea 
psiho-patului este o deosebire radicală, care constă nu în 
resultatul lor final, căci în ambele casuri societatea trebue 
pusă la adăpost de un individ periculos, iar acesta trebue 
protejat faţă de sine însăşi. Această deosebire constă însă 
în mijloacele întrebuințate pentru a ajunge în ambele ca- 
suri ţinta dorită, cari mijloace sunt tot atit de distincte ca 
Şi Subiectele asupra căror le aplicăm. In primul caz între- 
buinţăm măsuri pedagogice, în al doilea-medicale "). 

Ori cît am fi siguri de «nocuitatea» (!) socială a unui 
individ şi de <temibilitatea» (!) pe care o produce în jurul 
s&u (expresiile autorului), o dată ce representanţii ştiinţei 
decid că dînsul este în stare psiho-fisică anormală, că e 
iresponsabil, cel mai simplu principiu de dreptate, cel mai 
elementar sentiment de bun simţ ne spune că trebue să 
ne gindim a-l elimina din societate printrun alt mijloc, de 
cit prin acel al muncii siinice pe viaţă, al ocnei 2). Şi Codul 
nostru penal nu ne împedecă de loc să facem aceasta. 

  

1). Vezi studiul nostru următor asupra seoalei sociologice pe- 
nale, în care analisăm teoriele lui Liszt, 

2). Autorul, în multe locuri a articolului s&u, accentuiază că 
Ispăşoiu este „un criminal dintre cei mai periculoşi pentru societate“, 
că „e un inimic al ei“, că „desfăşură o mare perversitate în acțiunea 
sa“ ; nicăeri însă nu ne spune motivele pentru cari consideră pe Is- 
păşoiu atît de periculos. Din examenul stărei sufleteşti presentat de 
autor, s'ar părea că resullă tocmai contrarul, anume că inculpatul a 
comis crima împins fiind numai de severităţile şi de reul tratament 
ce îndura în casarmă, deci crima lui ar avea ca' mobil răsbunarea, 
Ducă aceasta ar fi adevărat, atunci o dată Ispăşoiu scăpat de rigorile 
casărmei, care-l exasperase, ce „nocuitate socială“, ce „temibilitate* 
mai putea el inspira ? Autorul nu poate eşi din această dificultate, 

28
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In Franţa, al cărei Cod penal a servit de călăuză 
legiuitorului nostru, nu o dată instanţele judecătoreşti au 
dat ordonanțele de neurmărire, au pronunţat hotăriri achi- 
tătoare în casurile acelea, în cari sa constatat că inculpatul 
a comis faptul s&u sub impulsiunea iresistibilă a epilepsiei 
larvate, luîndu-se în acelaş timp măsuri de internarea lui 
într'un ospiciu. 

Nu credem mai nemerit a termina studiul nostru de cit prin cuvintele aceluiaş Îhering, la cari se referă au- 
torul: «In chestiunile practice, în cari de Sigur că ceva e 
de făcut, nu-i de ajuns a înlătura ca fiind falşă indicaţiu- 
nea positivă dată de un altul; trebue ca să se înlocuiască 
cu alt ceva». 

În O NI 

de cit admitind ipotesa că [spăşuiu, fiind într'o slare anormală și ne- putind resista porniriler sale Subieclive perverse, chiar dacă ar fi " Scăpal din casarmă, tot rămine periculos pentru societate, cea ce tocmai susţinem noi,
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Consideraţiuni preliminare asupra întemeerei Şcoalei sociulo- 
gice penale..- Principalii vepresentanli ai acestei şcoale.—Uniunea in- ternaiională de drepi penal şi „tera scuola“ a naturalismului critic, —Fe, von Liszt, ea înlemeelor al şcoalei sociulogice.--Teoriile sale 
cu privire la dreptul penal, politica +ocială, politica criminală şi so. 
ciologia eriminală.— Bifurcarea polilicei criminale în „€riminologie“ şi „penologie” şi subimpărțivile acestora, Obiectul şi metoad: drep- tului penai şi a politicei criminale, — Precizarea domeniilor acestor 
două discipline. 

Noua şcoală sociologică penală este datorită în mare 
parte discuțiunilor aprinse, ciocnirilor puternice de idei 
ce au avut loc în polemica înverşunată urmată între şcoala 
veche clasică, în spiritul căreia sunt redactate aproape 
toate legiuirile penale din Europa, şi școala posifivisto- 
aniropolugică, apărută abea de cite-va decenii în Italia, al 
cărei întemeetor cu drept cuvint este considerat ilustrul 
profesor de psihiatrie şi medicină legală din Turin, Cezar 
Lombroso. Cine a urmărit de aproape fazele acestei pole- 
mice şi a cunoscut ideile şi teoriele emise de susţinătorii 
ambelor şcoale, a putut uşor, să constate cum inevitabil a 
trebuit să se nască o nouă şcoala penală intermediară între 
doctrinele vechi şi sdruncinate ale Şcoalei clasice şi con- 
cluziile îndrăznețe şi cam pripite ale şcoalei positiviste, și
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cum încetul cu încetul şcoala nouă şi a format caracterile ei distinctive. 

Şcoala pozitivistă italiană, care întrun timp relativ scurt şi-a capatat mulţi adepţi, a adus fără îndoială ser- vicii mari ştiinţei penale, servicii ce nu să pot tăgădui nici chiar de cei mai înverșunaţi adversari ai ei, Lombroso, Ferri, Garofalo, Maro şi discipolii lor, prin cercetările și metoadele lor ştiinţifice experimentale, introduse în dome- niul dreptului penal, au sustras în mare parte această şti: inţă ce pe bazele exclusiv metafizice, transcedentale, pe care să răzăma pănă la ei, şi au îndrumato pe o nouă cale experimentală, pozitivistă, cu un orizont foarte întins. In lupta înverşunată ce s'a declarat între scoala ve. che clasică şi şcoala pozitivistă şi 4 făcut loc chiar de la început, pe nesimţite, o nouă concepție a teoriilor şi ches- tiunilor de drept penal, concepţie care cu timpul a grupat în jurul său o serie întreagă de distinşi penalişti Şi socio- logi. Această concepție a fost cu drept cuvint caracteri- Zată cu denumirea de Sociologică, întru cil ea, considerînd crima ca un fenomen social «per excelentiam», să deose- beşte pe de-oparte de scoala pozitivistă, care vede în cri- mă un feaomen pur biologic, rezultat al unor impulziuni organice înăscute, iar pe de altă parte, de scoala clasică, care studiază crima exclusiv din punct de vedere juridico- dogmatic, ignorînd cu desăvirşire natura ei sociologică şi biologică. 

Scoala Sociologică penală, ca ori ce formaţiune  tî- nără, neînchegată încă pe deplin, cuprinde în sînul său cite-va grupări de jurişti şi sociologi, din care mai prin- cipali distingem trei : 
I) Profesorii Liszt, Prins şi Van- FHlamel, fondatorii şi conducătorii Uysunei Internaționale de drept penal, avind ca organe principale de publicitate : Zeilschrifi fiir die &esâmmte Strafrechtswissenschafi (datează din 1881) Şi
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Bulletin de P Union Internationale De Droit Penal (fondat 
în 1889); 

2) Cercul profesorilor din Lyon Lacassagne, Maro 
şi Zarde cu organul „Archives d'anthropologie criminellee 
(fondată în 1886); 

3) Şcoala ca treia» italiană, «/erza Scuola», sau „na- 
taralismo critizo“ în frunte cu A/imena, Carnevale, Vac. 
caro şi Colojanu:. 

Dintre toate grupările de savanţi ai şcoalei sociolo- 
gice, cercul profesorilor din Lyon să apropie mai mult de 
spiritul doctrinei lui Lombroso şi al scoalei pozitiviste pe- 
nale, cu toate că, încă de pe vremea congresului de an- 
tropologie criminală din Paris (1889) şi a celui din Bru- 
xela (1892), să observă o îndepărtare însemnată de scoala 
positivistă şi o apropiere tot mai mare de teoriele Uniu- 
nei Internaţionale. 

Teraa scuola apărută în ultimii patru ani în Italia, 
—ţară ce a avut fericirea a fi leagănul doctrinelor şi teo. 
rielor nouă, de drept penal,—pentru întăia dată şi-a mani- 
festat pretenţiunile sale de originalitate ştiinţifică, în scrie- 
rile iui Bernardino Alimena, avocat, prfesor de drept pe- 
nal la Universitatea din Neapole şi al tinărului avocat din 
Lipari Emanuele Carnevale. Opera lui Alimena „Vazura- 
lismo Critico e diritto Penale“ (Roma, 1892, imprimată pen- 
tru prima dată in numărul din Decembrie al jurnalului 
«Rivista di discipline carcerarie 1891) şi lucrarea lui Car- 
nevale „Una terza scuola di diritto penale“ (Roma, 1891, 
publicată mai întăiu în acelaş jurnal) sunt cu drept cuvînt 
considerate de Tarde ca „manifestes de Pecole du Bosifi- 
visme crtique“ 1), 

Uniunea Iaternaţională 'de drept penal, fondată în 
1888 de profesorii Listz, Prins şi Van-Hamel, numărind 

  

1) Archives d Anthropologie Criminelle, 1-me annce, pag, 208.
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azi peste 600 membri din toate țerile civilizate, şi-a pus ca 
țintă principală de a sistematiza ŞI vulgariza teoriile noui 
ale ştiinţei penale, a indrepta şi reforma legiuirile penale, 
atrăgînd atenţiunea organelor legislative din diferite state 
asupra acestor teorii, elaborate prin conlucrarea reciprocă a criminologilor din întreaga lume civilizată. Uniunea In- 
ternaţională a convocat pănă în present mai multe con- grese generale în care s'au hotărît multe probleme funda- 
mentale de drept penal, ca de pildă : problema suspendă- 
rei şi agravărei pedepsei, a eliberaţiunei condiţionale, a mijloacelor de luptă contra recidiviştilor şi criminalilor in- 
corigibili, a cazierilor judiciare, a desfiinţărei închisoarei de scurtă durată şi înlocuirea prin amendă, a responsabi- 
lităţii minorilor, a sistemului antropometric, a reabilitărei condamnaților etc, In cite-va state ca Germania, Norvegia, Elveţia, Rusia, Serbia, Austro Ungaria, Belgia şi Franţia, —dintre membrii locali ai Uniunei Internaţionale, s'au for- mat “comitetele naţionale, cari, în conferințele lor, delibe- rează prealabil chestiunile ce au a fi supuse în urmă dis- cuţiunei şi rezolvirei definitive a congreselor generale con- 
vocate de Uniune, contribuind astfel la reformarea codului 
penal, în spiritul principiilor stabilite de congresele gene- 
rale internaţionale. 

Uniunea Internaţională publică sub redacţia lui Liszt «Bulletin de bUnton Înternahionale de Droit Penal“, în care sunt imprimate toate rapoartele prezentate şi citite la congresele internaţionale, discuţiunile urmate asupra lor, cum şi dări de samă asupra mişcărei generale a legislaţiei 
şi doctrinei penale din diferite țări. Aceste rapoarte, scrise 
în mare parte de corifeii ştiinţei dreptului penal ca Lssz/ 
Garofalo, Prins, Van- Hamel, Alimena, Ferri, Lavellier şi alţii, presintă un înalt interes ştiinţific, 

Lucrările Uniunei Internaţionale n'au rămas nişte teorii penale de caracter pur doctrinar, ci au exercitat in-
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riuriri puternice şi binefăcătoare asupra dreptului pozitiv 
în vigoare. După aprobarea şi recomandarea Uhniunei In- 
ternaţionale, multe principii noi de drept penal au fost 
întroduse în legiuiriie diferitelor state europene. Influenţa 
lucrărilor Uniunei s'a manifestat mai ales cu ocaziunea re- 
dactărei noului cod penal al cantonului Neuchatel 1891 
(de pildă în art. 87, 400 şi următorii). Ideile fundamentale 
cuprinse în statutee Uniunei au fost adoptate aproape în 
totul în expunerea de motive a proectului acestui cod. In 
fine înriurirea activităţei Uniunei să resimte foarte mult în 
noile proecte de legiuiri penale elvețiene şi norvegiene. 

Uniunea laternaţională, fără îndoială, datoreşte exis- 
tența şi prosperitatea sa tuturor învățaţilor arataţi mai sus; 
în special însă situaţiunea sa înfloritoare e opera ilustru- 
lui ei secretar F. Liszt, | 

Liszt e sufletul şi susținătorul de căpitenie al Uni- 
unei ; teoriile sale penale sunt, aşa zicind, sinteza princi- 
piilor ce alcătuesc baza de activitate a Uniunei. El nu nu- 
numai e capul scoalei sociologice germane, dar şi expre- 
siunea vie a părerilor majorităţei membrilor Uniunei. 

Mulțumită iniţiztivei, talentului organizator şi ener- 
giei lui Liszt, comitetul Uniunei Internaţionale intreprinde 
actualminte o lucrare de o importanță capitală, unică în 
analele ştiinţei penale sub titlui de «Zegrslaţjon penale 
comparee“, —publicaţiune colosală care cuprinde în sine 
expunerea dreptului penal în vigoare al tuturor statelor 
culte, Primul volum (de 760 pag.)al acestei scrieri a apărut 
deja încă din anul 1894 Iuliu, iar întreaga publicaţiune va 
forma aproximativ cinci tomuri mari. Primul volum ser- 
veşte numai ca întroducere la expunerea dreptului penal 
comparat, şi constă, in afară de prefață ce aparţine lui 
Liszt, din 12 monografii scri:e de cei mai distinşi pena- 
lişti din diferite ţări. Fie-care din aceste monografii cu- 
prinds o schiţare istorică referitoare la legiuirea penală a.
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statului respectiv, o expunere sumară a drejtului penal în 
vigoare şi o dare de samă asupra iteraturei şi jurispruden- 
ței penale. Prima jumătate a volumului al doilea cuprinde 
aceiaşi expunere comparată a legiuirilor statelor în afară 
de Europa. Jumătatea a doua a aceluiași tom, cum și în- 
tregul volum al treilea conţin expunerea comparată a păr- ţei generale a dreptului penal, ear în volumele IV şi V va fi expusă partea specială. 

Dacă profesoru! Alfred Gothier caracterizează acti- vitatea, ştiinţifică a lui Carnevale ca «temperament moyen 
de Union», apoi cu atit mai vîrtos ni 'să pare că sar 
putea aplica această caracteristică teorielor lui Liszt, Toc- 
mai din cauza poziţiunei centrale ce ocupă Liszt printre criminologii scoalei sociologice, socotim că cunoscînd de aproape teoriile lui asupra cestiunilor fundamentale ale ştiinţei penale, vom fi în stare să ne dăm bine samă de întreaga doctrină şi activitate a acestei scoale. 

* % + 

După Liszt, dreptul penal e un complex de prescrip- țiuni prin care infracțiunea, ca fapt, e pusă in legătură cu pedeapsa, ca consecință juridică. 
Din punctul de vedere teoretic, infracţiunea şi pe- deapsa reprezintă două noţiuni juridice distincte, cărora 

ştiinţa penală nu să poate mărgini a le da o definiţiune pur doctrinară. Infracţiunea, ca fapt al omului, este rezul- 
tatul pe de o parte a însuşirilor sale personale, parte ine- rente naturei lui, parte ciştigate, iar pe de alta—a condi- 
țiilor sociale în care să afla individul în momentul făptui- rei. Lupta contra infracţiunei şi în genere contra crimina. lităţei, prin exterminarea germenilor ei sociali, constitue 
problema fo/ifice;” sociale (la politique sociale), Criminali- 
tatea insă trebue urmărită şi combătută nu numai în ger- 
menii €i sociali, ci mai ales în obirşia ei individuală, ca
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fenomen social patologic concretizat în viaţa individului. 
Combaterea criminalităţei în persoana infractorului, prin 
mijlocul pedepsei şi a altor măsuri represive şi preventive, 
formează obiectul 4oliHicei criminale (la politique criminelle). 

Pentru a putea combate cu succes criminalitatea tre- 
bue mai întăi să cunoaștem de aproape normele de care 
ea, ca ori care alt fenomen social-patologic, este cîrmuită, 
Cunoaşterea cauzelor şi consecvenţelor criminalităţei, afla- 
rea normelor cărora e supusă, întru cit aceasta e acce- 
sibilă cercetărei şi observaţiunei noastre, alcătueşte pro. 
blema socrologiei criminale (la sociologie criminelle). 

Sociologia criminală, fiind una din ramurile sociolo- 
giei generale, nu poate avea alt obiect şi metod de cit 
observarea şi examinarea exactă a fenomenelor criminale, 

Politica criminală, avînd de scop de a aplica în prac- 
tică datele şi rezultatele obţinute de sociologia criminală 
şi a le acomoda la anumite condițiuni de loc şi timp, e în 
acelaş timp subordonată politicei sociale, pe care Liszt o 
mai numeşte, nu tocmai exact, şi higienă socială. Higiena, 
fiind arta de a conserva Sănătatea, regulele ei să aplică 
de o potrivă atit celor sănătoşi cit şi bolnavilor; ferapeu- 
fica însă se ocupă exclusiv de aceşti din urmă. Politica 
socială are de îndeplinit față de societate atît funcțiuni hi- 
gienice cît şi terapeutice, ea nu numai că Îngrijeşte de con- 
servarea şi îmbunătăţirea stărei şi raporturilor sociale, ci 
mai ales caută a înlătura mizeriele şi dezordinele, a pre- 
veni fenomele criminale ce să pot ivi şi a vindeca ranele 
organizmului social, Prin urmare politica criminală e nu 
numai higienă, ci mai ales terapeutică socială, pentru că 
aplică infractorilor măsuri cu totul speciale, neaplicabile 
celorlalţi indivizi 1). ! | 

Politica criminală să împarte în: 1) Criminologie care 

  

1). Vezi Actes du d-me Congres înternationul d Anthropologie criminelle, Paris, 1893, pag. 451,
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are de obiect studiul Ştiinţific al infracţivnei, în ce priveşte 
manifestările ei externe de fapt, şi cauzele ei lăuntrice ; 
2) penologie (penologie) care să ocupă cu studiul pedepsei 
ca mijloc de combatere a infracțiunei, modul cum ea tre- 
bue să fie aplicată şi efectele ce poate avea asupra na- 
turei infractorului. 

Criminologia, la rindul ei, cuprinde în sine antrofo- 
logia sau biologia criminală, care studiază infracțiunea, ca 
fapt petrecut în viaţa individului luat în parte, iăclinaţiu- 
nea criminală (penchant au crime) în manifestările ei per- 
sonale şi subiective, Antropologia sau biologia criminală 
să subimparte în somafologia criminală (anatomia şi fizio- 
logia) şi psichologia criminală. 

Liszt, admiţind bifurcarea polilicei criminale în cri- 
minologie şi penologie, face următoarele rezerve: Amîn- 
două aceste ramificaţiuni ale politicei criminale au acelaş 
obiect de cercetare — infracţiunea; deosebirea intre ele 
constă numai in metoade : cea dintăi studiază fenomenele 
criminale luate în parte, a doua studiază fenomenele în 
masă, în mod statistic, le coordonează şi clasifică pentru 
a specifica mai bine pedeapsa, Infracţiunea, ca fenomen 
social patologic, constă din o serie întreagă de precedente 
criminale şi fie-care din aceste constitue o parte a feno- 
menului social. Impreunînd la un loc ambele metoade de 
cercetare, complectind şi controlind reciproc rezultatele ob- 
ținute de ele, putem ajunge în fine la cunoaşterea exactă 
a genezei infracțiunei. Neobservarea acestor două regule 
fundamentale a avut ca consecvență, după Liszt, desmem- 
brarea ştiinţei penale in două mari scoale adverse: fozi- 
tivo-antropologică şi sociologică. 

Obiectul mai de aproape al politicei criminale este 
represiunea, adecă combaterea crimei prin mijlocul pe- 
depsei; ea însă trebue să aibă în vedere şi prevenfiunea, 
adecă lupta contra infracţiunei prin diferite măsuri de pre-
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cauţiune, asemănătoare pedepsei, în scop mai ales dea 
combate inclinaţiunile criminale ca de pildă : casele de co- 
recţiune pentru minori, stabilimente pentru procurarea de 
lucru eliberaţilor din închisori, privigherea poliţienească a- 
supra suspecţilor, etc. Dreptul penal şi politica criminală 
sunt strins legate una de alta şi împreună formează aceia 
ce numim /es sciences penales. 

Liszt nu să mărgineşte numai de a indica obiectul şi 
metoadele dreptului penal şi ale politicei criminale, ci sta- 
bileşte şi raporturile lor reciproce, Ca şi scoala pozitivisto- 
antropologică, el consideră pedeapsa ca un mijloc de apă 
rare socială ; cu toate acestea e departe de a împărtăşi 
ideia susținută de unii penalişti ai acestei scoale, care, în 
ardoarea lor de a proteja societatea şi a elimina din ea 
toate elementele periculoase şi antisociale, socot posibil de 
a suprima cu totul codul penal, înlocuindu-l prin un singur 
articol, care ar glăsui astfel: <Ori-ce om periculos trebue 
făcut inofensiv, întru cît aceasta o reclamă interesul apă- 
rărei sociale». Mai curînd el ar crede cu putinţă înlocuirea 
codului prin aşa numita «higienă socială». Ceia ce îl îm- 
pedecă de a propovedui cu tot dinadiasul o asemenea 
ideie este numai faptul că aplicarea riguroasă a <higienei 
sociale» ar fi intru cit va contrară principiului libertăţei in- 
dividuale. Totuşi Liszt e departe de a considera ideia de 
mai sus ca ceva himerie Şi irealizabil, şi cu drept cuvînt 
arată că în multe state există deja instituţiuni cu caracter 
de higienă socială, ca de pildă : stabilimente de educaţiune 
forsată a minorilor corupți, de şi încă necriminali; socie- 
tăţi de temperanţă contra alcoolizmului ; ospicii de vinde- 
carea beţivilor; stabilimente de corecţiune şi disciplină a 
indivizilor periculoşi, case pentru internarea Şi tratarea 
psihopaţilor, pentru castrarea crimina'ilor incorigibili, etc, 
Ce-i dreptui, de şi aceste instituţiuni, uzind de constrîn- 
gerea corporală şi căutînd să disciplineze cu deasila pe
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oameni, nesocotesc întru cît-va principiul constituționnal al 
libertăţei individuale, totuşi necesitatea existenţei lor în in- 
teresul ordinei şi al bunei stări sociale, nu să poate tă- 
gădui de nimenea !). 

După opinia lui Liszt, codul penal este magna charta 
a infractorului; el protegueşte riu atit ordinea socială, cit 
mai ales pe individul ce se rescoală contra ei; el garan- 
tează omului dreptul de a fi pedepsit numai în fiinţa u- 
nor anumite condițiuni legaie şi în marginile legei. Prin- cipiul «<nullum crimen, nulla poena sine lege» este pentru 
cetățan un scut de aparare contra omnipotenței statului, 

Această chestiune, zice Liszt, stă în cea mai strinsă 
legătură cu dezvoltarea politică a popoarelor. Problema Supremă a ori-cărci societăţi bine organizate constă în împăciuirea şi armonizarea intereselor generale ale con- vieţuirei sociale cu interesele private ale libertăţei indivi- 
duale. Fie-care popor, ca şi fie-care epocă a istoriei are o normă deosebită de delimitare şi de impăciuire a acestor 

- două ordine de interese opuse. Civilizaţia a adus cu 
sine principiul amintit mai Sus, care actualminte for. 
mează baza tuturor legislaţiilor penale, şi e de crezut că 
reformele legislative viitoare vor răminea creuincioase a- 
cestui principiu. Societatea viitoare işi va determina pu- terea sa coercitivă, va exercita Jus funendi al său în anu. mite margini şi după certe condițiuni legale. Codul penal şi în viitor va indica şi enumera condiţiile în fiinţa cărora 
numai statul va putea dispune de jus funendi; noţiunile 
diferitelor infracţiuni vor. fi specificate şi precizate în ar- ticole de lege, vor fi coordonate Şi clasificate de Ştiinţa 
penală după un metod juridic şi logic şi În acelaş mod vor fi aplicate de instanţele judecătoreşti. Deci codul penal 
va trebui neaparat să existe în viitor alăturea de politica criminală şi socială, pentru că el trebue să servească de ANINA 

i 
1). Vezi Fe. von Liszt, Die Zukunft der Rechisstrafe, pag, 79.
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limită dincolo de care aceste din urmă nu-şi vor putea 
intinde investigaţiile lor. Politica criminală avind de a com: 
bate criminalitatea de a desinfecta atmosfera în care ger- 
menii crimei se dezvoltă, progresele ei, evident, vor avea 
o enormă înriurire asupra codului penal, modificînd ne- 
contenit limita despărţitoare între aceste două ştiinţi. Cu 
toate acestea ori cît evoluțiea omenirei va schimba această 
limită, ea trebue tot-deauna să existe. 

Precizind raporturile reciproce dintre codul penal şi 
politica criminală, Liszt determină şi mărginește sferele, în 
care aceste două știinţi, independent una de alta, sînt che- 
mate a'şi avea aplicaţia lor practică, 

El distinge patru sfere : 
1) Legiferarea penală, cu alte cuvinte, stabilirea ca- 

zurilor criminale în cari pedeapsa trebue să intervină pen- 
tru apararea şi protejarea societăţei, cum și precizarea 
mijloacelor de a pedepsi, — trebue să rămîna opera poli. 
ticei criminale. 

2) Cercetarea dacă faptul criminal întruneşte ele- 
mentele legale ale infracţiunni, pentru ca aplicarea pedep- 
sei să poată avea loc, este un act al dreptului penal, exer- 
citat de instanţele judecătoreşti, couforim principiului 7247. 
dum crimen sine lege. Sentința penală trebue totdeauna să 

e întemeiată pe principii juridice nestrămutate. 
3) La aplicarea pedepsei trebue a să avea în ve- 

dere de aproape datele șoliticei criminale, Sistemul exis- 
tent actaalminte de a să fixa prin lege o normă generală 
de pedeapsă pentru o anumită categorie de infracţiuni, tre. 
bue părăsit. Măsura pedepsei (feliul şi gravitatea ei) tre- 
bue determinată după scopul ce să urmăreşte în fie-care 
caz dat; cu alte cuvinte, judecătorul la aplicarea pedepsei 
trebue să se conducă de consideraţiunile politicei crimi- 
nale. Condamnaţiunea inculpatului trebue să urmărească, 
mai pre sus de toate, realizarea unui ţel social, de aceia
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e nevoe ca fixarea pedepsei, cel puţin în unele cazuri, să nu să facă în mod definitiv ŞI pe un termen determinat de instanţele judecătoreşti, ci acestea să aibă dreptul de a reveni după judecată asupra sentinţei lor, putind su- prima, menținea, scurta şi prelungi pedeapsa, după efectele ce s'au observat că a avut asupra deţinutului, adecă după cum s'a realizat scopul social urmărit in cazul dat. Acest sistem ar fi foarte just. In adevăr judecătorul nu poate cu. noaşte cu exactitatea natura intimă a inculpatului pe cars] judecă, în toate manifestările sale psihologice, prin urmare nu poate aprecia cu certitudine, chear de la început, gra- dul de recalcitranță şi de rezistență ce va opune el ten- dințelor corecţionalisătoare urmărite de pedeapsă. Deci funcțiunea judecătorului va trebui să se mărginească deo cam dată numai la pronunţarea pedepsei. Durata execu. tărei pedepsei va fi fixată în urmă de autoritatea peniten- ciară cu concursul magistratului, O dată condamnatul în- Carcerat, de la purtarea lui va depinde scurtarea sau pre- lungirea pedepsei. Dacă în adevăr e nedrept a să prelungi detenţiunea unui individ, asupra cărui s'a realizat scopul social urmărit, dînd dovezi de pocăință sinceră şi de îndrep- tare, tot atit de injust este a să pune în libertate un con- damnat, fiind că şi-a terminat pedeapsa, dar care n'a dat nici un s&mn de îndreptare. Numai ast-fel pedeapsa va deveni aceia ce trebue să fie: un tratament social al in- divizilor antisociali. După cum tratamentul unei boale în- cetează odată cu cauza, tot ast-fel şi pedeapsa trebue să inceteze numai odată cu îndreptarea condamnatului, Această tendință s'a realizat, în parte Şi în mod ne- suficient, prin întroducerea în unele legiuiri a instituţi- unei numite ehiberațiunea condițională, care constă în fap- tul că condamnatul e eliberat provizor din închisoare, pe un timp hotărit, după care, dacă a avut purtare ireproşa- bilă, acest timp i să prelungeşte îndoit, sau chiar este de-
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finitiv pus în libertate, obligîndu-l numai de a se prezenta 
la anumite intervale inaintea autorităţilor de supraveghere. 

4) După terminarea pedepsei, funcțiunea dreptului 
penal încetează şi politica criminală reintră iarăşi în drep- 
turile sale. | 

De şi dreptul penal şi politica criminală sunt disci: 
pline independente una de alta, totuşi nu trebue scăpat 
din vedere că ele sunt ramificaţiuni ale aceleiaşi tulpine, 
cari să susțin şi să complectează reciproc. «Dacă ar dis- 
părea legătura intimă dintre ele, zice Liszt, decadenţa 
dreptului penal ar fi inevitabilă». Dreptul penal s'ar tran- 
sforma într'un joc steril de formule şi raționamente goale, 
dacă n'ar exista conştiinţa că infracţiunea este nu numai 
o simplă noţiune juridică abstractă, ci un f:nomen al lu- 
mei materiale, un act al vieţei individuale şi că pedeapsa 
nu constitue numai un mijloc expiator, un mijloc de răz- 
bunare -a societăţei de paguba ce a suferit, ci e destinată 
a apara interesele vitale ale oamenilor ŞI a servi unui 
scop social mai înalt. Fără ştiinţa penală, legislaţiunea cri- 
minală s'ar reduce la o serie de noţiuni apriorice abstracte, 
iar jurisdicţia penală ar fi o meserie foarte desplăcută.



II 

Infracțiuea şi pedeapsa din punct de vedere socialo-politie,— Factorii biologiei Şi sociologici ai criminalităţei.— Mijloacele de com. batere a criminalităței. — Clasificarea deliquenţilor Şi individualizarea pedepsei.— Teoria lui G. Tarde asupra rolului Sugesliunei în evolu- ţia criminalitaţei. 

Infracţiunea este un fenomen social patologic. ka e rezultatul inevitabil a doi factori ; mediul social Şi perso. nalitatea psiho-fiziologică a infractorului. Aceşti doi factori n'au aceiaşi importanţă; factorul social are o însămnătate precumpănitoare în etiologia infracţiunei, In adevăr, me- diul social determină însăşi personalitatea biologică a in- fractorului: el e serul de cultură în care să dezvoltă mi- crobul criminalităței, care este însuşi infractorul. Acest microb rămîne în stare staționară pănă cind nu e pus în contact cu un mediu favorabil creşterei şi desvoltărei lui 1), 
Mediul social are o întreită înrîurire asupra crimina- lităţii ; 1) influințază în primul rind asupra părinţilor şi as. cendenţilor infractorului, şi prin aceasta asupra inclinaţiu- nilor şi aptitudinilor inerente firei lui; 2) determină for- marea şi desvoltarea psiho-fizică a criminalului însuşi ; 3) impulsionează firea lui în momentul săvirşirei infracţi- unei. Într'un cuvînt, medial social determină infracţiunea în momentul perpetuărei ei, influințază formarea persona- lităţei crimina!ului, a părinților şi ascendenţilor lui. 

Inrîurirea mediului social asupra criminalităţii fiind atât de decizivă, este evident că lupta contra aceşteia trebue con.- dusă în primul loc pe calea transformărilor şi îmbunătă- PI 

1) Vezi Lneassagne, Actes du congres d' Anthropologie crimi- nelle de Rome, pug. 16.
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țirilor  condiţiunilor sociale, adecă în domeniul politicei 
criminale, Pedeapsa nu e unicul şi cel mai eficace mijloc 
de combatere a criminalităţei, de dezinfectare a atmosfe- 
rei în care germinii crimei să desvoltă, de izolare a ele- 
mentelor infecțioase. Măsurile preventive, mijloacele de 
profilaxie socială sunt mult mai eficace Şi au un efect mult 
mai real decit cele represive. 

Ideia, că fie-care societate are criminalii pe care-i 
merită şi că criminalitatea va dispărea din lume odată cu 
ultima familie omenească, cuprinde în sine un mare ade- 
văr. Criminalitatea, ca fenomen social, poate fi ingrădită, 
micşurată pănă la un minimum, nici odată însă nu va pu- 
tea fi extirpată cu desăvirşire şi pentru tot-deauna. „Cri- 
minalitatea, zice Liszt, este veşnică, ca şi moartea şi boa- 
lele, mai ales că chiar acestea pot fi pricina infracţiunilor 
săvirşite de indivizii bolnavi, sau de descendenţii lor de- 
generaţi“ 1), 

Dacă criminalitatea stă în aşa intimă legătură cu sta- 
rea socială, fără îndoială că reducerea Ja minimum a ca- 
zurilor criminale va avea o înriurire ameliorătoare asupra 
condiţiilor sociale şi viceversa; imbunătăţind starea socială 
vom parveni a diminua cu mult proporţiile criminalităţei . 
atit în prezent, cît mai ales în viitor. „Cu cît vom micşura 
numărul indivizilor cu inclinațiuni criminale moştenite, zice 
Liszt, cu atita vom reuşi a îmblinzi instinctele criminale 
ale firei omeneşti. Şi să nu să creadă că aceasta e o uto- 
pie. Fie-care progres făcut în domeniul politicei sociale 
însamnă o scădere în activitatea tribunalelor noastre co- 
recționale, o micşurare a jurisdicției lor“ (Ibidem 63). 

Pe această diviziune a factorilor criminalităţei în bio- 
logici şi sociologici, Liszt întemeiază deosebirea criminali- 
lor în două mari clase, care deosebire de altmintrelea în- 

  

1) Vezi Liszt, Vie Zukunft der Rechisstrafe, pag. 461, 

29
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suși el o recunoaşte ca necomplectă. Prima clasă formează 
criminalii la care crima e rezultatul nu a însuşirilor per- 
sonale ale firei lor, ci mai ales a condiţiunilor externe, a mediului social, sub înrîurirea căruia se afla criminalul în momentul comiterei faptului; în a doua clasă întră crimi- nalii la cari crima e provocată în primul loc de însuşirile personale inerente naturei lor, de impulsiunea lăuntrică a firei lor, influinţată Şi stimulată şi de mediul extern pa- togen sub acţiunea căruia să aflau ei în momentul săvirşi- rei infracţiunei. 

Prin urmare cunoaşterea modului de colaborare a acestor doi factori şi precizarea măsurei în care ei con- tribue la perpetrarea crimei, ne va conduce la apreciarea justă a gravităţei aceşteia şi ne va explica adevărata ge- 
neză a ei, 

Aşa numiții criminali înăscuţi (Uomo delinquente), din care scoala pozitivistă italiană formează un tip aparte cu caractere patologice speciale, considerindu.i ca un fel de degenerare a speciei omeneşti, ca .un fel de rasă năs- cută anume pentru crimă şi care în virtutea legei atavis- mului inclină cătră starea selbatică primitivă a omului- animal, după părerea lui Liszt, nu pot să existe. Liszt consideră ca exagerate- teoriile lombrosiene asupra tipului criminal, a criminalului inăscut (Piancite criminelle), teoria activă a crimei, ete, EI admite numai că există indivizi rău dotați psihiceşte, din pricina mediului social patogen sub înriurirea constantă şi Sugestivă a căruia au trăit părinţii lor; acești indivizi, moștenind întru cit-va un fel de aptitu- dini şi tendinţi organice anormale, devin mai susceptibili influințelor externe şi inclină uşor cătră crimă intr'un me- diu propriu dezvoltărei ei; prin sine însăşi aceste tendinţi nu conduc încă la crimă, dacă nu sunt puse în contact cu un mediu social palogen; ele pot dispărea chiar cu de- săvirşire întrun mediu sănătos şi cu ajutorul unui regim de educaţie bine administrat,
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Criminalii din clasa întăia sunt neexact numiţi de 
scoala pozitivistă criminali de ocazie. Aceasta e crimina- 
litatea acută, epizotică (criminalită acute, epizootique). In 
momentul săvirşirei infracţiunei criminalul cade sub înrîu- 
rirea covirşitoare a mediului extern, de la care el nu să 
poate sustrage. Într'un moment de furie, de pasiune, de 
excitaţiune nervoasă, sub presiunea unei situaţii grave in- 
dividul, ireproşabil pănă :atunci, săvirşeşte faptul criminal, 
care de altmintrelea apare ca ceva strein cu desăvirşire 
de obiceiurile şi inclinaţiunile lui. In asemenea împrejurări, 
crima apare în viaţa individului ca un epizod singular, 
fără precedent. In cazul de faţă personalitatea criminalului 
nu prezintă nici o deosebire esenţială de acea a oameni- 
lor obişnuiţi. „Nimenea dintre noi, observă Liszt, nu poate 
garanta că ar fi în stare să reziste unei impulsiuni puter- 
nice, unei situaţii decizive“!). 

Crima în cazul de față nu e rezultatul tendinţilor cri- 
minale organice, înăscute în firea infractorului. De abea 
a săvirşit crima şi el, venindu-şi în fire, să îngrozeşte sin- 
gur de ceia ce a făcut, regretă sincer şi, în majoritatea 
cazurilor, recunoaşte însuşi el gravitatea faptului său, fă- 
găduind a nu mai face altă dată. Această făgăduinţă el o 
observă cu sfinţenie, pentru că arare ori să poate  întîm. 
pla să mai întilnească aceleaşi condiţii externe, care Pau 
forțat să comită prima crimă. Şi chiar de mai cade încă 
odată în împrejurări identice, amintirea adinc întipărită a 
primei infracţiuni, cu toate consecvenţele ei teribile, ii dă 
puteri noi de a rezista situaţiei momentului. 

Clasa a doua o formează criminalii de obiceiu, cum 
iarăşi neexact sunt numiţi de scoala positivistă italiană. 
Motivele externe n'au importanţă pentru acești criminali, 
La ei infracţiunea e produsul propriei lor personalităţi pa- 
  

1) Vezi Actes du troisisme Congres d'anthropologie criminelle, 
pag. 93.
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tologice pe deplin formate ŞI stabilite, este rezultatul incli- naţiunilor organice vicioase, inerente firei lor. Aci nu în- timplarea face pe om criminal, ci criminalul caută ocazi- unea pentru a săvirşi crima, In această clasă intră nu nu- mai infractorii dz zrofesie, care constitue grupa cea mai nu- meroasă şi mai periculoasă, ci şi toţi acei pentru care se- tea de plăceri, sensualitatea, cruzimea, răutatea, vanitatea, fanatizmului religios şi politic, trîndăvia, etc.. sunt atitea cauze reale ale infracţiunilor comise. 
Infracţiunea devine un fenomen frecvent şi aproape obicinuit în viaţa acestor indivizi. După Liszt, „criminalii de obiceiu“-este. un termen prea îngust pentru ca să poată cuprinde în sine toată această clasă de criminali, şi tre- bue înlocuit prin termenul „Criminalitate cronicăt, „In toate aceste casuri, zice el, nelegiuirea e icoana adevărată a personalităţei infractorului ; reprezintă eu/ său“, Pentru el infracţiunea nu cuprinde nimica extraordinar ŞI nici nu re- gretă că a săvirşit-o. Cu cea mai are probabilitate e de aşteptat că un ast-fel de individ, săvirşind infracţiunea, o “va repeta de mai multe ori, dacă în viaţa lui nu vor in- terveni alţi agenţi cari să-l abată de la crimă. 

Liszt, admiţind doi factori ai criminalităței, nu vor. beşte nimic de factorul cos. Probabil, el crede că me.- diul cosmic nu joacă vre-un rol imediat şi direct în etio- logia crimei, ci exercită acțiunea sa mai ales asupra celor doi factori recunoscuţi de el: personalitatea psiho-fisiologică a criminalului şi mediul social ambiant, Dacă crede ast-fel, să înşală, căci in asemenea caz S'ar putea susţinea că nici factorul social n'are influenţă directă Şi imediată asupra criminalităţei, Crima, ca fapt al omului, poate fi în cele din urmă privită ca o simplă descarcare a energiei nervo- musculare înmagazinată în individ, şi deci considerată ca o manifestare exclusivă a personalităţei psiho-fiziologice a criminalului, Totuşi aceasta nu ne îndreptăţeşte a cerceta
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cauzele criminalităței exclusiv numai în conformaţiunea 
psiho-fiziologică a criminalului, ignorînd condiţiile sociale 
şi cosmice în care se afla el atît înainte cît Şi în momen- 
tul săvirşirei actului criminal. De aceia ni să pare că e 
mai raţională diviziunea factorilor criminalităţei în trei: 
antropologici, fisici şi cosmici, cum propune Ferri. 

Teoria lui Liszt, împărtăşită de majoritatea crimino- 
logilor scoalei sociologice, dind o importanţă precumpăni- 
toare factorului social, e unilaterală, după cum şi adepţii 
scoalei pozitiviste cad ni să pare în unilateralitatea opusă, 
cind, ignorînd factorul social, explică geneza crimei a- 
proape exclusiv. din cauza anomaliilor anatomo-fiziologice 
ce să întîlnesc în conformaţia unor indivizi. Logica lu- 
crului cere ca, atit personalitatea psiho-fiziologică cit şi 
mediul social, să fie de o potrivă necesare şi să aibă o 
egală importanţă în explicația cauzelor criminalităţei, Fac- 
torul social nu poate avea o mai mare importanţă prin 
faptul că ar determina pînă la un punct personalitatea 
psiho-fiziologică atît a criminalului cît şi a ascendenţilor 
săi; căci atunci cu drept cuvînt să poate spune că şi fac- 
torul psiho-fiziologic, la rindul său, determină condiţiunile 
sociale întru cit aceste sunt create de oameni, variind de 
la o epocă la alta, conform ideilor şi inclinaţiunilor lor. 

Cu greu ne vine să afirmăm, împreună cu Zarde, că 
factorul social are o importanță precumpănitoare, pentru 
că în procesul creşterei şi descreşterei criminalităţei joacă 
un rol foarte mare fenomenul sugestiunei şi al imitațiunei 1). 
Acelaş lucru susţine Liszt, cind afirmă că întreaga noastră 
educaţiune în viaţă şi şcoală să întemeiază pe Sugestiune, 
Conştiinţa binelui şi a răului, iubirea aproapelui, noţiu- 
nea de dreptate, ideile de înfrînare sugerate şi altoite prin 
educație şi cultură, dezvoltă în om sentimentul de sociabi. 

  

1). Tarde, La Philosophie penale, 1891, cbap. VI,
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litate, îmblinzeşte şi temperează apucăturile egoiste şi sal- batice ale naturei lui, împedecîndu-l adesea ori de a co- mite infracţiuni. Cu timpul, ideile şi sentimentele sugerate prin cultură și educaţie, pătrunzînd adinc în: om şi trans- miţindu-s& de la o generaţiune la alta, ajung a să identi- fica cu insăşi firea sa psihică, a-i stăpini în mod instinctiv şi inconscient voinţa şi a-i hotări acţiunile lui. Pentru ca aceste noţiuni şi sentimente să-şi menţie asupra noastră intreaga lor putere, trebue să trăim într'o striînsă sociabi- litate, într'o continuă comunitate de interese cu ceilalţi oa- meni, Fie-care cunoaşte din propria experiență, ce inrîurire puternică şi hotăritoare au avut asupra sa opiniunile, pre" judiciile, credinţele şi obiceiurile oamenilor cercului său, şi cît de mult a contribuit el a împedeca pe alţii de la Cutare sau cutare faptă, întocmai precum şi alţii Pau reţi- nut pe dinsul. <Distrugeţi, zice Liszt, aceste stavile şi veţi slăbi şi nimici chiar sentimentele de sociabilitate şi tem- peranță; atomizaţi societatea ast-fel ca fie-care să fie numai al său, şi veţi da friu liber pornirilor egoiste, incli- naţiunilor criminale înrădăcinate în firea omenească, veţi arunca pe individ in braţele criminalităţii» ”), In atari con- diţiuni, foarte puţini oameni să vor găsi, cari să reziste în lupta internă cu propriele lor apucături egoiste; majori- tatea însă va avea nevoe de constringere externă. 
Am putea replica lui Tarde şi lui Liszt, că puterea su- gestivă a ideilor şi sentimentelor căpătate prin cultură şi educaţie, cum şi inclinaţiunea omului de a imita pe alţii, işi au explicaţia lor tot în conformaţia psiho-fiziologică a sa. Cel mult «insemnatatea preponderantă> a factorului social s'ar putea pricepe numai în sensul că condiţiile so- ciale, fiind mult mai accesibile observaţiilor şi cercetărilor omului, de cît personalitatea sa lăuntrică complexă, mai PI N 

1). Liszt, Socialpolitic Centralblatt vol. I, pag. 66.
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uşor pot fi supuse voinţei şi acţiunilor lui, şi de aceea a-: 
tenţiunea principală a legislatorilor, criminologilor şi poli- 
ticilor trebue îndreptată în primul loc asupra acestui factor. 

Clasificarea infractorilor în grupe este necesară pen- 
tru a s€ putea obținea pe cît e posibil o rndividualizare 
şi specificare mai complectă a pedepsei. Această idee a 
fost urmărită încă de renumitul profesor Wallberg, auto- 
rul scrierei „Princip der Individualisierung in der Straf- 
rechtspflege“ (1869), Din timpul său şi pină azi au fost 
propuse o mulţime de clasificări ale criminalilor. Lombroso, 
Enrico Ferri, W. Colajani, Lacassagne, Le Bon, Benedibt, 
Marro, Joly, Garofalo, Tarde, Corre, Sergi, Laurent, Dor- 
fel, Francotte, Forre şi alţii propun fie-care clasificaţiu- 
nile lor. 

Dintre toate clasificaţiunile lumei criminale existente 
azi, destul de problematice şi neintemeiate, diviziunea ad- 
misă de Liszt în criminali de ocazie şi de obiceiu, ast fel 
cum înțelege el fie-care din aceste două clase, ni să pare 
a fi cea mai raţională şi mai documentată ştiințificeşte, şi 
care ar putea servi legiuitorului şi judecătorului modern 
drept punct de orientare în lupta contra criminalităţii. Cine 
ştie, poate că nui aşa departe timpul cînd s& va realiza 
ideia profesorului parizian Zeve/lier, care a propus să se 
întroducă în fie-care ţară două cudice penale : unul pentru 
deliquenţi de ocazie, altul pentru cei de obiceiu.



II 

Originea pedepsei şi evolutia ei istorică.— Caracterul instinctiv al pedepsei primitive.— Dreptul de u pedepsi şi predominarea lrep- tată a intereselor sociale în exerciţiul acestui drept. —Raporturile pe- depsei cu morala.—Concepţia materialistă a dreptului penal.—Păre- rile lui E. Ferri, [hering şi Liszt în această privinţă, | 

Studiul comparat al legiuirilor ne arată că origina pedepsei coincide cu inceputurile istoriei omenirei, Pretu- tindenea unde istoricul a fost în stare să pătrundă cu cer- cetările şi investigaţianile sale, a întilnit pedeapsa ca un «malum passionis quod infligitur propter malum actionis», ca o incursiune agresivă în sfera voinţei şi activităţei in- dividului, care la rindul său a violat sfera voinţei şi acti. vităţei altuia. Pedeapsa deci e un fapt istoric primordial. De aceia dreptul penal poate fi considerat ca piatră fun. damentală in istoria dezvoltărei dreptului în genere, iar infracţiunea ca punctul iniţial al legalităţei şi echităţei, Pedeapsa, în formele primitive cum o întâlnim la o- birşia istoriei culturei omeneşti, apare în viaţa omului ca un fenomen cu desăvirşire instinctiv, orb şi inconştient, Pedeapsa primitivă este un act instinctiv al omului, o ma. nifestare a tendinței sale fireşti de conservare şi afirmare, Omul primitiv, ca şi animalul, să opune şi respinge agre- Siunile externe ce-l atacă de ori-ce natură ar fi ele ŞI ori de unde ar veni: de la fiinţi insufleţite sau neînsufleţite, de la forţele naturei, etc. Reacţiunea omului contra agre- Siunilor externe, apare, ca şi la animale, sub forma ins. tinctului de aparare şi conservare, infringind şi nimicind agenţii agresivi, 
Pedeapsa: deci, încă de la primii paşi ai dezvoltărei sale, poartă un caracier social; ea apare ca un fel de re. acţiune inconştientă Şi instinctivă a ordinei normale şi paş
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nice contra agenţilor ce o vatămă, e un feliu de reacțiune 
socială contra actelor antisociale, sau, vorbind cu cuvintele 
lui Merke//: este o manifestare spontanee a forţelor so- 
ciale în scopul conservărei şi dezvoltărei societăţei. 

" Omul îşi face intrarea sa în istorie ca zohrăv tâov, 
Ceia ce s-a întîmplat înainte de aceasta, aparţine preis- 
toriei. Be/lum omnium contra omhes, de care vorbeşte 
Rousseau şi alţi filosofi, poate fi numai o stare închipuită 
care a putut exista doar numai în vremurile anteistorice 
de desagregare şi incoherență socială. 

Cu închegarea primelor societăţi şi începutul timpu: 
rilor istorice, ori-ce pedeapsă, ori-ce răzbunare personală 
a individului, cuprinde în sine un element social, pentru 
că tinde a repara şi restabili ordinea normală de lucruri 
contra agresiunilor externe ce o ameninţă. 

Cum dar să explică că un act instinctiv şi inconştient 
al omului, să aibă caracter social fără voia şi ştirea. lui? 
Lucrul să explică prin faptul că în cazul de față, ca şi în 
multe altele (ca de pildă în actul reproducţiunei), instinctul 
personal de conservare şi dezvoltare a individului contri- 
bue în mod inconştient, la conservarea şi perpetuarea în- 
tregei specii. Această ideie, observă Liszt, o întilnim ma- 
nifestindu-se în felurite chipuri, începînd cu doc zohmby 
ov a lui Aristotel şi sfirşind cu „coincidența scopurilor“ 
(coincidence des buts) a lui /erzng, după care egoizmul 
însuşi serveşte interesele societăței, întocmai precum «un 
infusor, trăind rumai pentru el, dă naştere unei lumi în- 
tregi ds alţi infusori», 

Primele triburi şi societăţi omeneşti, existente înainte 
.de formațiunea statelor, închegate pe baza unităţei de o- 
rigină şi a legăturilor de singe, au cunoscut două feluri 
de pedepse: 

I) Pedepsirea membrului unui trib, care a vatamat 
pe alţi membri din acelaşi trib;
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2) Pedepsirea membrului unui trib, care a atacat pe. membrii unui trib străin, 
In cazul d/ntiiu pedeapsa apare sub forma izgonirei membrului vătămător din sinul tribului, de sub ocrotirea ordinei normale stabilite de comunitate, sau sub forma su. primărei lui prin moarte. Această pedeapsă cu timpul, îm- blînzindu-să şi moderîndu-să, a îmbracat alte forme ca: Închisoarea, confiscarea bunurilor, desonoarea, etc. In cazul al go//za pedeapsa să manifestă mai cu samă sub forma răsplărei, a răzbunărei contra individului străin şi a tribului său; este un fel de luptă sîngeroasă ce să petrece intre două triburi şi să continuă pînă cind unul sau altul rămîne invins, Aceasta nu era un act de răzbu- Dare personală, privată, ci era o adevărată luptă de riva. litate între două triburi diferite, bazată mai ales pe diver- sitatea intereselor materiale şi a legăturilor de singe şi de neam. Rudele victimei aveau un drept şi o datorie tot-o- dată de a răzbuna şi răsplăti ofensa şi prejudiciul suferit Şi această răzbunare era îndreptată asupra întregului neam al ofensatorului. Acelaş lucru se observă şi mai în urmă, cind răzbunarea Singeroasă a fost înlocuită prin răscum- părarea bănească a daunei, La început obligaţiunea de a plăti preţul răscumpărărei cădea asupra întregului trib; „ numai cu timpul ea a fost mărginită şi a trebuit să fie Suportată numai de rudele şi moştenitorii dăunătorului ), In amindouă cazurile arătate pedeapsa primitivă cu- prinde în sine şi un caracter religios sacral, căci după cum pacea şi liniştea, tot aşa şi răzbunarea, stau deopo- trivă sub ocrotirea zeilor comunităţei 2). 

Aşa dar atit izgonirea din sinul unui trib, cît Şi lupta dintre două triburi diferite nu sînt reacţiuni de ca- 

    

j VW Vezi G. Tarde, Les Trausformations du Droit, 1893 ehap. VşiV. 
2), Vezi Fustel de Coulanges, Za Cite antique, 1889, pag. 23.
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racter pur personal şi privat, ci sunt reacţiuni venite din 
partea întregului trib; sunt reacţiunile ordinei şi ale lega- 
lităţei contra dezordinei şi ilegalităţei. Actele contra cărora 
aceste reacţiuni sunt îndreptate apar ca ceva deopotrivă 
dăunător intereselor generale ale tribului, intereselor pă- 
cei şi ordinei. Deci atit întrun caz, cit şi într'altul pe- 
deapsa are o nuanţă socială. 

Dezvoltarea posterioară a pedepsei constă în aceia 
că reacţiunea primitivă, manifestată la început sub forma 
violentă a răzbunărei instinctive, lipsite de ori-ce normă 
şi scop, devine din ce în ce mai conştientă şi mai blindă. 
Izgorirea individului, care a vatamat interesele tribului, 
este înlocuită prin alte pedepse mai dămoale, ca de pildă: 

pedepsele corporale, confiscaţiunea bunurilor, desonoarea, 

etc., şi cari să aplică numai făptaşului nu şi celor-Valţi 
membri ai familiei lui; acesta e lasat să rămînă sub ocro- 

tirea zeilor comunităţei, în schimb însă e obligat a aduce 
în folosul comunităţei servicii mai mari de cit alţi membri 
ai ei. Răzbunarea sîngeroasă şi lupta dintre triburi sunt şi 

ele înlocuite cu alte măsuri mai puţin riguroase;. aşa e 
răscumpărarea culpei prin predarea unei cantităţi de bu- 
nuri, sau plata unei sumi de bani tribului ce a suferit pre- 

judiciul. Istoria raporturilor juridice la popoarele germane 
primitive confirmă pe deplin cele expuse mai sus. 

Dar ceia ce a contribuit mai mult la dezvoltarea pe- 

depsei în acest sens a fost formațiunea şi întărirea puterei 
statului, care rădicîndu-să deasupra intereselor private ale 
triburilor, a căutat să ridice de la acestea dreptul de a 
pedepsi, dindu-l în mînile unui juriu alcătuit anume din 
persoane alese din diferite triburi şi instituit în scop spe- 

cial de a servi ca organ judecătoresc imparţial. De astă 

dată asprimea pedepsei este moderată şi potrivită după 

gravitatea faptului; cantitatea de bunuri şi sumele de bani 

sînt de mai înainte determinate de organele judecătoreşti, 
după diferitele infracţiuni ce aveau a fi răscumpărate.
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Adevăratul progres în istoria dezvoltărei psihice a individului, ca şi a intregei omeniri, constă în transforma: rea actelor instinctive în acte conş'iente şi voluntare, por- nite din anumite motive Şi îndreptate cătră un Scop deter. minat. Aşa dar noţiunea de scop indică ŞI precizază dis- tincţiunea actelor conştiente şi voluntare de cele instinctive şi inconştiente, In adevăr, pe cînd cele dintiiu nasc din anumite necesităţi şi motivs, urmărind un scop conştient şi determinat, cele din urmă să petrec în afară de sfera noţiunei de scop, fiind rezultatul unor simple impulsiuni fiziologice, unor simple excitaţiuni nervoase, «Cu cît mai clar şi mai evident apare acest scop, zice Liszt, cu atita mai complect şi mai desăvirşit să operează supunerea şi adaptarea conştientă a actului instinctiv la scopul său, cu atita scopurile directe ŞI apropiate sunt înlocuite prin altele mai îndepărtate şi mai generale, cu atita în fine acţiunile omului sunt supuse unui Scop suprem, care poate cădea în afară chiar de marginile existenței lui», 
Această lege universală a evoluţiei să observă şi în istoria pedepsei. 
Am văzut că pedeapsa primitivă apare sub aspectul difuz al instinctului de răzbunare. «Instinctul natural de răzbunare, zice Ilinek, nu cunoaşte altă măsură de cit gradul de excitațiune nervoasă, de energie activă înmaga- Zinată în individ şi care urmează a se descarca  într'un moment dat» '). Iată pentru ce pedeapsa primitivă apare sub forma nimicirei individului criminal prin izgonirea de.- finitivă din sînul tribului şi de sub ocrotirea - zeilor. Mai pe urmă, după apariţiunea primelor închegări de State, pornirea neînfrintă de răzbunare incepe a s& mai domol, a se individualiza şi concretiza, imbrăcînd anumite forme obiective. Incetul cu încetul, cu trecerea puterei de la tri. 

  

1). Vezi Illinek, Die Socialethische Bedentung von Recht, 1378, pagina 92,
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buri în minile statului şi consolidarea acestuia, încep a se 
forma primele norme juridice penale corespunzătoare pri- 
melor noţiuni generale ale infracţiunilor. Impulsul primitiv 
de răzbunare să transformă acuma în dreptul statului de 
a pedepsi. Pedeapsa incepe a fi considerată tot mai mult 
ca un mijloc de asigurare a ordinei publice şi de prote- 
guire a bunurilor sociale. La aplicarea ei începe a se avea 
în vedere de aproape scofu/ principal ce să urmăreşte şi 
efectele ce să pot obținea. Aşa dar întroducerea noţiunei de 
scop în aplicarea pedepsei a avut o îniîurire hotăritoare 
în evoluţia acesteia. 

Aceasta e în trăsături generale teoria lui Liszt asu- 
pra evoluţiei pedepsei. 

Procesul evoluţiei pedepsei constă deci din trei. mo- 
mente principale: 1) Pedeapsa primitivă e o reacțiune ins- 
tinctivă şi inconştientă venită din partea individului ori a 
întregului trib contra celor ce-l atacă şi vatămă ; 2) Indi- 
vidualizarea şi obiectivarea treptată a pedepsei, avind de 
rezultat transformarea impulsului neînfrînt de răzbunare, 
în dreptul de a pedepsi, după anumite norme juridice ; 
3) Predominarea ideei de scop în aplicarea pedepsei, de- 
terminîndu-i condiţiunile, forma, gravitatea ŞI necesitatea ei, 

Descoperirea primului din aceste trei momente, ne 
dă explicaţiunea pe deplin ştiinţifică a faptului, de mult 
deja constatat, că pedeapsa a existat la toate popoarele 
Şi în toate timpurile. Aceasta ne dovedeşte că germenele 
pedepsei este adînc inrădăcinat în însuşi firea omenească, 
în instinctul conservărei de sine. Necesitatea reacţiunei 
penale pentru conservarea atît a individului în parte, cît 
şi a speciei sale,—iată singura bază a aşa numitului drept 
de a vedepsi (jus punendi). 

Dacă valoarea ori-cărei ipoteze să constată după ser- 
viciile ce ea le aduce ştiinţei, apoi, din acest punct de ve- 
dere, teoria lui Liszt cu drept cuvînt are marele avantaj
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că aruncă o vie lumină asupra a o mulţime de fapte, care de altmintrelea ar răminea neexplicate, 
Mai întiiu ea ne explică pentru ce pedeapsa, chiar şi în cele mai inferioare trepte ale culturei omeneşti, a putut să aibă caracter social. Dacă în timpurile primitive pe- deapsa ar fi fost o reacţie conştientă, urmărind un scop determinat, ne-ar veni foarte greu să explicăm caracterul. ei social. In adevăr pedeapsa ca reacţie conştientă, im- plică în sine neapărat o pricepere clară şi bine simțită a infracţiunei, a pericolului ei şi a prejudiciului ce cauzează ea. Ori, o atare pricepere n'a putut fi de cît rezultatul unei experienţi continue şi îndelungate, capatate în lupta de existență din decursul veacurilor ; pedeapsa însă noi o întilnim cu mult înainte de această experiență. 

In al doilea loc, idea lui Liszt, că pedeapsa primitivă este un act instinctiv, ne explică raporturile pedepsei (aţă de e4că. In adevăr, pedeapsa primitivă fiind un act ins- tinctiv, nu poate implica în sine conştiinţa vre-unei apre- cieri morale din partea celui ce o aplică; ea nu poate avea ca pricină infracţiunea considerată ca fapt imoral, Prin urmare originea pedepsei cade in afară de ori-ce le- gătură cu morala. Pedeapsa rămîne deci o concepliune pur matertalistă. Această separaţiune a pedepsei de etică pre- zintă avantaje enorme: ea scuteşte ştiinţa penală de nea- junsurile şi pericolele problemei <bazelor eticei», problemă ce s'a discutat şi să discută cu aprindere, fiind departe încă de a fi definitiv tranşată; o scuteşte asemenea de obligațiunea de a purta pururea în viitor insuşi titlul de «drept penal», pe care pînă în prezent îşi intemeiază exis- tenţa sa. Istoria pedepsei confirmă în totul aceste deduc- țiuni trase din ipoteza lui Liszt şi respinge teoria repro- baţiunei morale susţinută de Barr (Reprobations theorie). Pedeapsa, ca act pur instinctiv, să deosebește esen- țial de morală. Ideia morală e un proces psihic ce să pe.
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trece in interiorul conştiinţei individului şi care nu tot- 
deauna are nevoe de a se manifesta în afară. « Pedeapsa 
din potrivă apare sub forma unei reacţiuni repulzive, e o 
mişcare, o incursiune în lumea externă, o manifestare 
spontanee a instinctului de conservare; ea să inflige cri- 
minalului în scop de a-i îngrădi şi stăpini voinţa şi a pro- 
tegui bunurile sociale, | 

Pe lingă aceasta, pedeapsa, avind caracter social, 
presupune existența unei organizări sociale cu anumite or- 
gane, chemate a ocroti interesele generale ale societăţei, 
Omenirea, ca atare, nu poate pedepsi. «Morala din contra, 
zice Liszt, este un fapt universal, este o lege a omenirei ; 
prin urmare pedeapsa morală nu poate avea loc». 

Pedeapsa, ca act instinctiv, a trebuit să preceadă cu 
mult apariţiunea npoţiunei de morală, pentru că aceasta 
presupune şi implică existenţa unei norme “Superioare, u- 
nui principiu regulator, unui scop suprem cătră care să 
vizeze şi după care să se măsoare şi aprecieze acţiunile 
omeneşti. Actul instinctiv însă, cu deosebire de cel volun- 
tar şi conştient, este un proces natural orb; el s& săvir- 
şeşte fără intervenţia vre-ugei norme morale oarecare, 
Etica este produsul istoriei omenirei ; pedeapsa însă a e.- 
xistat cu mult înainte de formarea acestui produs. Pe- 
deapsa, ca reacțiune repulsivă contra vătămărei bunurilor 
vieței, ca mijloc de aparare a acestora, nu este un feno- 
men inerent <xcluziv numai istoriei omenirei, Pedeapsa 
ast-feliu cum o întîlnim în timpurile primitive, a existat cu 
totul înainte şi independent de ideia culpei, de conştiinţa 
prejudiciului moral, de noţiunea justului şi injustului. A- 
ceste idei sunt fără îndoială rezultatul unei îndelungate 
evoluţiuni ; pedeapsa însă a existat cu mult înainte. de a- 
parițiunea lor. 

Alţi penalişti ca Enrico Ferri, merg mai departe şi 
susţin că ideia culpabilităţei este o născocire modernă, o
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creaţiune factice, nefirească Şi neraţională a imaginaţiunei metafizice, de care progresul. dreptului penal trebue să se debaraseze. M. d' Aguanno fixează o dată mai îndepărtată pentru apariţia ideei morale, «Sentimentul justului şi in- justului, zice el, a apărut căzră finele epoce guaternare !). Îhering, la rindul său, observă cu multă ironie că «ideia morală, sentimentul de respect pentru proprietatea ŞI viaţa altuia au fost tot aşa de înăscute omului ca şi ideia maşinei cu abur» 2, | 
Liszt cu drept cuvint Susține, că teoria sa asupra pedepsei, ca act instinctiv, existent independent de ideia de scop, şi chiar înainte de ea, nu numai nu contrazice ideia fundamentală a lui Îhering că scopul este generatorul ŞI baza dreptului, ci din contra o complectează şi lămu- reşte. Însuşi lhering zice că experienţa este sorgintea dreptului şi a moralei, pedeapsa primitivă însă a existat înainte de experienţă, şi deci înainte de morală şi drept. Abea după o perioadă indelungată de evoluţie, pedeapsa, individualizîndu-se, s'a întemeiat pe experienţă, a devenit pedeapsă raţională, juridică, tinzînd a realiza în aplicarea ei un scop determinat, 

„În decursul evoluţiei istorice, adaptarea pedepsei la scopul ei treptat s'a perfecţionat. Această adaptare a cerut neaparat ca într'un caz dat să se aplice anume acea pe- deapsă care să fie în stare a repara prejudiciul cauzat şi a apara bunurile vieţei contra altor vătămări eventuale. «Pedeapsa dreaptă şi echitabilă este pedeapsa strict ne- cesară. Echitatea în dreptul penal constă în aplicarea pe- depsei în măsura reclamată de scopul ei». Complecta a.- daptare a pedepsi la scop—iată idealul jurisprudenţei 
penale. 
PN 

1). Vezi G. Tarde, Les Transformations du Droit, Paris, 1893, ag. 15, 16. 
D 2). Vezi Ihering, P'Esprit du Droit Romain, vol. IL, p. 258.
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Ideea că pedeapsa în aplicarea ei trebue să țintească 
cătră un scop deterininat, în afară de care nu mai are rațiunea 
de a fi, a adus servicii enorme dezvoltărei ştiinţei penale. 
Ea a contribuit foarte mult la moderarea şi îmblinzirea 
rigorilor excepţionale de altă dată, a determinat granița 
de distingere între infracțiunile pedepsibile şi nepedepsibile 
şi a precizat criteriul după care trebue să se orienteze Ju- 

-decătorul în aplicarea pedepsei. 

Teoria lui Liszt asupra evoluţiei pedepsei, expusă 
mai sus, este susţinută de majoritatea savanților scoalei 
sociologice penale. Ideia sa că instinctul de apărare şi 
conservare este sorgintea pedepsei primitive, este împăr- 
tăşită între alţii şi de profesorul E, Ferri, Zllinek, A. Prins 
şi CH. Lefourneau. «Instinctul reflex de aparare, zice acest 
din urmă, este fundamentul biologic al ideilor de drept şi 
justiţie, pentru că, fără îndoială, el e baza primei legi, a 
legei talionice» 1). „Criminalitatea, zice Prins, urmează pas 
cu pas civilizaţiea. Din  vremile titanilor şi a vechelor 
teogonii, dreptul penal reprezintă în sine istoria reacţiunei 
instinctive a societăţei contra pornirilor instinctive ale in- 
dividului“, : 

1). Vezi Ch. Letourneau, Sociologie, 1, pag. Î54. 
2). Vezi A. Prins, Criminalite et Repression, pag. 17, 18. 

30



IV 

Pedeapsa şi înriurirea ei directă şi indirecta asupra condam- natului.— Adapturea forțată a criininalulii Ja viaţa socială.— Conceptia positivistă a responsabilităţei şi imputabilităței penale.—Determinis- mul şi teoria culpei.— Ped-apsa ca mijloc de 'aparare a sorietaței,— Criteriul de apreciare a gravilaţei intracţiunei ŞI a responsabilităței penale.— Culpa morală nu poate conslitui buza responsabilităței pe- nale.—Teoria ]ui Tarde asupra responsabilitaței penale. 

Pedeapsa, fiind o constrîngere materială, exercită o îndoită acţiune asupra condamnatului : 
T) Influinţază în mod indirect, Sugerîndu i şi sădind în el principiile morale, cu ajutorul cărora să poată lupta contra inclinaţiunilor şi deprinderilor răle ale naturei sale, In această privinţă pedeapsa e un feliu de adugtare arti- ficială, un fel de educare forţată a criminalului la viaţa socială şi care să săvirşeşte pe două căi: a) prin mijlocul corecțiunei, adecă prin sădirea şi infiltrarea în spiritul ceri. minalului a principiilor şi aptitudinelor sociale, altruiste, ce-i lipsesc; b) pe calea /erorizărei, adecă prin alt:irea principiilor egoiste, al caror efect însă coincide cu al celor altruiste. 

2) Influinţază în mod direct asupra criminalului, căci pedeapsa, fiind o constringere materială, mecani“ă, seches. trează şi eliminează pe condamnat din societate, făcîn lu] inofensiv. Din acest punct de vedere pedeapsa îndeplineşte rolul se/ecziunei artificiale a elementelor antisociale. Pe lingă acestea, pedeapsa mai are şi alte efecte, pe care Liszt le numeşte 7eflexe, precum este intimidarea pe care o exercită asupra altor persoane, cum şi Satisfacţia ce o procură victimei, | 
După cum criminalitatea s< deosebeşte cu totul de alte flagele ce ameninţă şi bîntue sorietatea, tot aşa şi
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pedeapsa ocupă, după opiniunea lui Liszt, un loc cu totul special printre celelalte măsuri de protecţiune şi aparare a societăței. Nu pot fi caracterizate cu denumirea de «pe- deapsă> toate măsurile ce le întrebuințază societatea peu- tru a s& apara de indivizii periculoşi. „Pentru ce, să în- treabă Liszt, evităm această denumire, cind îndepărtăm din societate pe individul 'nebun sau pe holeric? Prin ce s& deosebeşte baratca holericilor Sau ospiciul de alienaţi de penitenciar 24 După scoala veche clasică, deosebirea între nebun şi criminal constă în gradul de libertate a voinţei de care dispune fic-care din ei. Astăzi însă nu se mai poate admite o asemenea deosebire. Liberul arbitru nu există, nu numai la cel nebun, dar nici la criminalul " Sănătos psihiceşte. De aci nu urmează însă că ar avea dreptate acei penalişti, cari tăgădusse ori-ce distincţiune între criminalitate şi nebunie, considerînd dreptul penal ca O ramură a psihiatriei. De şi liberul arbitru nu există, to- tuşi avem un puternic criteriu de responsabilitate penală, care alcătueşte baza legislaţiunilor penale, ori-cit de de. fectuoase şi necomplecte ar fi ele 9). 

Aplicația pedepsei nu poate avea loc de cit față de indivizii, cari dispun de o constituţie psihologică şi fizio- logică medio-normală ; ea nu mai are rațiune îasă cind a- vem a face cu oameni anormali, cari gîndesc, voesce Și simţesc altmintrelea ca alții; pentru că în asemenea caz infracţiunea comisă nu poate fi imputabilă, şi unde nu e imputabilitate nu mai poate fi vorba de răspundere penală, Ca un fapt să poată fi imputabil, ca să existe responzabi- litate penală, trebue neaparat ca persoana care Pa săvirşit să fie intr'o stare psiho-fiziologică normală, adecă să avem a face cu o natură aptă şi capabilă de a să impresiona 

  

1). Vezi Actes du troisisme Congres înternationul d” Anthropologie criminelle, pag. 215.
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şi determina în mod normal de influențele şi principiile 
morale pe care pedeapsa tinde a i le sugera. 

Scopul pedepsei presupune că condamnatul simțeşte 
ca şi cei-l-alţi oameni, răul şi suferința materială ce i să 
inflige, şi că e în stare să-şi însuşască sentimentele de 
corecţiune şi sociabilitate ce i s& inspiră prin aplicațiunea 
pedepsei. Condiţiunea indispensabilă a responsabilităţei 
penale este aptitudinea și posibilitatea din partea infrac- 
torului de a-şi determina voinţa după ideile şi noţiunile 
generale de morală, religiune, dreptate, adevăr şi bun 
simţ, care conduc şi regulează întreaga noastră viaţă so- 
cială, posibi'itate inerentă ori cărui om normal ŞI matur 
psihiceşte. 

Cel ce gîndeşte, simțeşte şi voeşte în alt mod, lu- 
crînd fără discernămint, sub impulziunea altor idei şi sen- 
timente, nu i se poate imputa infracţiunea comisă, nu e 
responsabil șenaliceşte, şi deci nu poate fi pedepsit în în- 
țelesul codului penali. Cum însă noţiunile de rormu/ ŞI a- 
normal sînt relative, pentru ca să putem aprecia in care 
caz anume există imputabilitate şi deci responzabilitate 
penală, şi in care nu, trebue fără îndoială să ne punem 
în curent, cu cele din urmă progrese şi descoperiri ştiin- 
țifice ale psihologiei şi pSihiatrici,. să studiem şi să cu- 
noaştem fie-care caz criminal in toată originalitatea lui, 

Pedeapsa tinzind a infiltra şi dezvolta în spiritul cri- 
minalului principiile bune sociale, cari să-i înfrineze şi ni- 
micească pornirile antisociale, pentru a ŞI ajunge această 
țintă este absolut necesar, cum am văzut mai sus, ca cri- 
minalul să fie înzestrat cu aptitudine normală de a se im: 
presiona, pătrunde şi determina de aceste principii  «Na- 
tura unui psihopat, zice Liszt, nu e susceptibilă de atari 
impresiuni şi transformări ; sensibilitatea Şi voinţa lui, fiind 
în stare anormală, bolnavă, nu pot fi supuse acţiunei psi- 
hice pe care tinde să o exercite pedeapsa. Tocmai pentru
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că pedeapsa presupune din partea subiectului voință aptă 
de a să determina, ea devine ineficace în caz cînd reac- 
țiunea individului e anormală. Nu vom fi nici-odată în 
stare, pe calea constriîngerei corporale şi a terorizărei, să 
împedecăm pe melancolic de a să sinucide, nici să vinde- 
căm paraliticul prin educaţiune şi prin deprindere de a 
munci. Pentru vindecarea psihopatului şi a paraliticului 
trebvesc întrebuințate mijloace terapeutice, medicale ; iar 
nu pedagogice. Aceasta şi este deosebirea radicală între 
penitenciar şi ospiciul de alienaţi» 1). 

Temeinicia acestor afirmaţiuni nu poate fi tăgăduită 
de cît doar cînd s'ar stabili că nici natura psihică a omu- 
lui normal şi sănătos. nu poate fi modificată şi ameliorată 
sub înriurirea unui regim pedagogic de ediicaţiune, sau 
dacă s'ar dovedi că psihopaţii şi nevropaţii pot fi vinde- 
caţi foarte bine prin sădirea şi dezvoltarea în ei a senti: 
mentelor şi principiilor altruiste, înlăturînd astfel tratame n 
tul medical. Asemenea dovezi, după Liszt, nu s'au adus 
încă pînă în prezent. 

Dificultatea de a distinge pedeapsa de căle-l-alte mă- 
suri de aparare socială esă la iveală, după Liszt, mai ales 
cind e vorba de eliminarea criminalului din societate, prin 
închisoare. Deosebirea dintre arestul criminalului şi izola- 
rea psihopatului constă nu în rezultatul final : căci în am- 
beie cazuri societatea trebue pusă la adăpost de individul 
periculos, iar acesta trebue protejat faţă de sine însuşi. 
Distincţiunea esenţială constă în mijloacele întrebuințate 
pentru a ajunge ţinta dorită în ambele cazuri arătate, A- 
ceste mijloace sunt tot atit de diferite, ca şi subiectele a- 
supra cărora voim să le aplicăm ; în primul caz întrebu- 
ințăm măsuri pedagogice, în al doilea—medicale. 

Din cele expuse mai sus, vedem că Liszt înţelege 
prin responsabilitate nu altă ceva de cit faptul_că infrac- Pe 

1). Ibidem,
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torul, sănătos şi normal psihiceşte şi fiziologiceşte, este 
supus pentru faptele sale represiurei penale. „Dreptul nos- 
tru de a procede ast-fel, zice Liszt, să Întemeiază exclu- siv pe imputabilitatea infractorului, adecă pe aptitudinea 
lui de a-și însuşi sentimentele şi principiile morale pe care aplicarea pedepsei le Sugerează spiritului său !), 

Acest mod de a înțelege responsabilitatea penală, 
după Liszt, e în perfectă concordanţă cu determinizmul 
cel mai riguros, şi prin urmare cu toate consequenţele ce 
decurg din el. 

Determinizmul, în primul loc, nu să împacă cu pre- 
tențiunile fariseice de virtute şi cinste, cu exagerarea pro- 
priilor merite, într'un cuvînt, cu inalţarea personalităţei 
cuiva față de pacatele infractorului, «N'avem ua merit din 

“faptul că n'am căzut încă sub pedeapsa penală ; nu e „Pina“ 
criminalului că împrejurările /P'au împins pe calea nele- 
giuirei» 2). 

Determinizmul insă nu exclude ori-ce apreciare şi ca- lificare a faptelor, nu e contra dezaprobărei crimei. „In situațiuni egale, vom da preferință tot-deauna omului deş- 
tept şi inteligent înaintea celui prost, cu toate că cunoaș- tem foarte bine că prostia e o calitate dăruită de natură în afară de meritul sau demeritul omului. Cui poate trece prin cap să preţuească de o potrivă, şi să cîntărească cu aceiaşi balanţă pe cel inteligent, ca şi pe cel prost, pe omul frumos, ca şi pe cel urit şi să se poarte în acelaş mod față de ei? Unde e vina unuia sau meritul altuia? Pentru un cal de rasă plătim tot-deauna mai scump de cit pentru unul ordinar, şi oare acest din urmă e vinovat că părinții lui au fost de neam prost?“ In aceiaşi situaţie trebue să se menţie deterministul faţă de criminal], EI tre- bue să întoarcă spatele puagaşului şi să întindă mîna 0- a 

1). Ibidem, pag. 348, 
2). Ibidem, pag. 344,
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mului cinstit; trebue să se ferească a încredința prodigului administrarea averei sale, 

Două consecinţi principale decurg din cele expuse pină aci, 

1) Noţiunea tradiţională a culpei e neintemeiată. Ea cuprinde în sine, pe lingă apreciarea actului, şi ideia «că te-ai fi putut purta şi altfel». Pentru existenţa culpei este nevoe de liberul discernămînt, de liberul arbitru. Căzind însă acest din urmă, cade şi culpa. 
2) Impreună cu noţiunea culpei, cade şi recompensa sau răsplata. Recompensa presupune că, cel căruia să a- cordă, ar fi putut lucra şi în alt mod. Fără liberul arbitru nu poate exista nici culpa, nici răsplata, 
Deterministul cunoaşte o singură justificare a pe- depsei : necesitatea ei pentru apararea vieţei sociale, Pentru el pedeapsa nu poate fi de cît un mijloc de menţinere ŞI protejare a ordinei sociale, de asigurare a existenţei . sta- tului, Pină cînd statul şi societatea au dreptul să existe, nu le putem tăgădui dreptul de a să pune la adăpost de indivizii vătămători. A, căuta să mai întemeiem pedeapsa pe alte baze, Liszt crede de prisos, intru cât dreptul de existență al statului nu să poate contesta de cit doar de partizanii teoriilor anarhiste, Ş'apoi in cele din urmă chiar şi anarhizmul, observă cu mult spirit Liszt, va fi nevoit să. se apere de atacurile, cari vor căuta să răstoarne or- dinea de lucruri stabilită de el. E neraţională tendința scoalei clasice penale de a întemeia pedeapsa pe idei abs: tracte, care ne-ar nevoi să depăşim sfera cercetărilor şti- inţifice şi să întrăm în domeniul himeric a] speculaţiunilor metafizice! | 

Determinizmul consequent duce inevitabil la com- plecta şi absoluta negaţiune a pedepsei ca mijloc de ex. piare a culpei, ca mijloc de răzbunare a societăţei de pa. guba suferită, ca mijloc de satisfacere a moralităţei lesate, 
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recunoscind excluziv numai pedeapsa ca mijloc de reali- 
zare a unui scop social. Pedeapsa nu există pentru sine 
însuşi, ci pentru a se ajunge acest scop. Numai conside- 
rind pedeapsa din acest punct de vedere, vom putea să 
stabilim un criteriu sigur, după care să precizăm în fie- 
care caz dat genul şi gravitatea pedepsei de aplicat. 

Idesa medievală a culpei, a răsplăţei talionice, este 
nefolositoare din punctul de vedere practic şi sterilă sub 
raportul ştiinţific, Ea nu e în stare să indice limita de 
distincţiune între infracţiunea penală şi cea civilă ; nu poate 
sluji judecătorului la determinarea gravităţei şi genului pe- 
depsei. Aceasta o recunosc însuşi apărătorii ei. Cu toate 
aceste ideia răsplăţei nu e incompatibilă cu ideia scopului 
social. Justiţia penală reclamă ca fie-care să sufere pe. 
deapsa după faptele sale, ca gravitatea pedepsei să cores- 
pundă cu gravitatea infracţiunei, Prin urmare toată ches- 
tiunea s'ar reduce la găsirea unui criteria sigur de apre- 
ciare şi determinare a gravităţei infracțiunei. 

Partizanii pedepsei răsplătitoare caută şi văd acest 
criteriu în fie-ccre caz crimioal izolat, luat 7 abstrac?o. 
Să ştie că, pentru aprecierea judecătorească, ceia ce cons- 
titue momentul hotăritor şi concludent în stabilirea gravi- 
tăţei unei infracţiuni este însemnătatea ordinei morale şi a 
bunului social ce a fost violat şi daunat. Omuciderea de 
pildă e pedepsită mai grav de cit rănirile, tălhăria are o : 
pedeapsă mai mare de cît furtul, pentru abuz de încre- 
dere să prescrie o pedeapsă mai grea de cit pentru sim- 
pla înşelăciune. In toate aceste cazuri, ca ŞI în altele ase- 
menea, apreciarea gravităţei faptului stă în strinsă legătură 
cu rezultatul său material. 

Pentru partizanii ideei scopului social, criteriul de 
cintărire a gravităţei crimei trebue căutat nu în fie-care 
caz material izolat, luat n abstrac?o, ci din contra în în- 
suşirile inerente persoanei deliquentului, în disbozilia şi
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înclinația criminală, manifestată de el cu ocazia pertrată- 
rei faptului criminal. 

La judecarea criminalului, la stabilirea responsahili- 

tăţei lui, partizanii acestei scoale nu să mărginesc numai 

de a examina cazul izolat ce alcătueşte în specie baza a: 

cuzaţiunei, ci studiază şi urmăresc cu deamăruntul trecutul 

criminalului, circumstanţele varii ale faptului dilictuos şi, 

pe baza materialului obţinut în acest chip, determină gra- 

dul culpabilităţei lui, şi să orientează asupra purtărei lui 

în viitor, cum şi asupra garanţiilor de indreptare ce pre- 

zintă. Să pr depseşte individul pentru că a comis crima şi 

în scop de a nu mai comite alta în viitor. Represiunea şi 

prevenţiunea nu sunt de loc contrarii una alteia. Pedeapsa 

este un mijloc de prevenţiune prin represiune, sau vice- 

versa. „Inot pentru că am căzut in apă, sau fentru ca Să 

nu mă inâc“ ?—-să întreabă Liszt. Vechea dispută între furni- 

ur Quia peccalum Şi punilur me peccalur are tot atit de 

puţină însemnatate ştiinţifică și practică, ca şi discuțiunea 

dintre doi doctori asupra chestiunei dacă tratează bolnavul 

pentru ca să-l facă sănătos, ori gentru că-i bolnav. 

Aşa dar gravitatea infracţiunei nu să determină după 

rezultatul extern al ei, ci mai ales după gradul de perver- 

silale şi răzvrătire a voinței individuale contra ordinei le- 
gale. Această răzvrătire poate fi de două feluri: sau de.- 

curge din însuşiri personale fie înăscute, fie statornic ciș- 
tigate, ori poate fi numai un fenomen epizotic, eventual 
in viaţa individului. Lupta profesională, transformată în a 

doua natură, contra ordinei legale, şi abaterea întîmplă: 

toare şi incidentală de la această ordine,—iată cele două 

extremităţi opuse ale responsabilităţei şi culpabilităţei su- 

biective, care determină grâvitatea faptului delictuos, Lor 

deci, conform echităţei, trebue să corespundă gravitatea 
pedepsei. 

Liszt procede foarte consecvent cu sine însuşi cînd,
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respingind teoria metafizică a liberului arbitru, nu recu- noaşte culpa morală ca criteriu pentru responsabilitatea penală. Considerind culpa sinonimă cu responsabilitatea în ce priveşte rezultatul lor, Liszt să apropie foarte mult de Enrico Ferri 1) şi de Filipo Turati *), cari, ca şi dinsul, nu recunosc responsabilitatea moraiă, ci numai cea Juridică sau soctală (responsabilite juridique, sociale). Totuşi el di- feră întru cit-va de aceşti din urmă, făcînd următoarea re- zervă: culpa e sinonimă cu responsabilitatea in ce priveşte rezultatul, răspunderea penală însă Hu foaie avea loc de cif în casul când Faptul delictuos e mputabil ; pentru aceasta însă, cum am văzut mai sus, să cere aptitudinea din par- tea criminalului de a să influența în mod normal de prin- cipiile pe care pedeapsa tinde să i le sugereze în Spirit. Din această cauză criminalii psihopaţi nu pot fi supuşi pedepsei penale. 
Ne vine cam Steu să împărtăşim în totul aceste pă- reri a lui Liszt, mai ales că, ni să pare, ele contrazic cele două idei fundamentale expuse mai sus: 1) Pedeapsa e un mijloc de aparare socială; 2) Voința omului nefiind Ji- beră, culpa morală nu poate constitui baza responsabilită. ței penale, 

In adevăr nu găsim aşa mare deosebire între elimi- narea din societate a criminalului normal psihiceşte, pria întemoițare perpetuă, şi între internarea unui criminal psi hopat întrun institut psihiatric : amîndouă aceste măsuri Sunt luate în interesul apărărei societăţei, şi deci ambele constituese pedepse penale, cu deosebirea minimă doar că prima are caracter mai mult pedagogic, pe cînd secunda inai mult terapeutic, Cel mult cind avem de aplicat o pe- deapsă temporală, în scop de corecţionare, ar mai putea m 

1). Vezi E. Ferri, 11 diritto di punire Come funzione sociale, To. 
347. 

rino 1852; Sociologia Criminale, 1893, pag. 343 2). Vezi FE, Turati, Le dehit ef le question sociale, 1883, pag. 27,
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fi voiba de aptitudinea de adaptare socială a condamna- 
tului, de capacitatea lui de a-şi conduce viața după prin- 
cipiiie morale ce i să sugerează prin pedeapsă; dar cînd 
e vorba să-l eliminăm pentru tot-deauna din societate, nu 
mai avem nevoe de asemenea aptitudeni, 

Liszt recunoaşte că şi asupra psihopaţilor şi nevro- 
paților să poate exercita oare-care înriuzire psihică, pe 
care de altmiatrelea să întemeiază însăşi tratamentul lor 
psihiatric, Ia tot cazul ştiinţa medicală admite că psiho- 
pații pot fi intimidaţi, Posibilitatea intimidărei prin pedeapsă 
a psihopaţilor e recunoscută de mulţi criminologi, ca Ga- 
rofalo), E. Ferri*), Alimena 9), Pedepsirea criminalilor psi- 
hopaţi este admisibilă; de cit ia trebue organizată sub 
forma internărei în anumite ospicii, numite Manicomii Cri- 
minali, şi în tot cazul să aibă caracterul unui tratament 
medical. Dar oare corecţionalizarea in inchisoare a infrac- 
torului normai şi sănătos, adaptarea lui la mediul social, 
nu e tot un fel de /ratament social ? 

Unii criminologi 4) consideră teoria imputabilităței, 
Susţinută de Liszt, înrudită de aproape cu teoria respon- 
sabilităţei penale a lui Zaraz, Credem însă că această în- 
rudire nu poate fi de cit aparentă. In adevăr, după Liszt, 
actele ori-cărui om matur şi normal psihiceşte îi sunt im- 
putabile, in timp ce, din punctul de vedere al teoriei lui 
Tarde, nu fie-care individ întruneşte în sine cele două 
condițiuni iedispensabile pentru existența responsabilităței 
penale : identi/atea personală Şi asemănarea sosială cu cei- 
d alți membri ai mediului în care să află. 

Un exemplu ne va lămuri îndată. Din punctul de ve: 
dere al teoriei lui Liszt, boşimanul din Noua Guinee, ma- 
tur şi sănătos psihiceşte, va fi responzabil penalminte pen- 

  

1). R. Garofalo, Criminologia, 1892, pag, 312—313, 
2). E. Ferri, Sociologia Criminale, pag. 374. 
3), Vezi Bulletin de PUnion Internation. vol, IV, pag. 127. 4). Vezi Bulletin de VUnion Internation. vul. IV, pag. 335.
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tru furtul săvirşit de el în primele zile după sosirea lui la 
Paris; pe cînd, după teoria lui Tarde, acest boşiman nu 
va fi responzabil, pentru că nu întruneşte condiţiunea a.- 
semănărei sociale, indispensabile pentru existența răspun- 
derei penale, întru cit după educaţia sa şi mediul în care 
a trăit, el e străin cu totul de datinele, credințele şi ideile 
ce domnesc actualminte în poporul francez Fără îndoială 
că criteriul responsabilităţei penale, propus de Liszt, e 
mult mai vast decit cel cuprins în cele două condițiuni 
cerute de Tarde. 

V 

Obiecţiunile şi învinuirile ce se adur scoalei sociologice penale de cătra representanţii scoalei clasice.— Reformele practice propuse de scoala sociologică.— Caracteristica generală a diferitelor curente ştiinţifice ivite în sinul acestei scoale. 

Teoria culpei expiatoare şi, în legătură cu ea, teoria 
pedepsei ca echivalent, ca răsplată a infracţiunei comise, 
au perdut foarte mult teren, de cînd determinizmul a prins 
rădăcini adinci în ştiinţă. E adevărat că înobilarea şi îm- 
blinzirea moravurilor prin civilizație, şi in genere spiritul 
umanitar al timpului nostru, au contribuit de asemenea la 
scăderea creditului de altă dată al acestor teorii. E curios 
totuşi că azi imai întîlnim încă în literatura penală clasică 
imputaţiuni şi învinuiri la adresa scoalelor nouă penale şi 
în special la adresa scoazlei pozitivisto-antropologice cum Şi 
a celei sociologice, pe motivul că teoriele lor ar avea con- 
secinţi extrem de riguroase, injuste şi chiar neumane, Dacă
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însă cercetăm lucrurile mai de aproape, vedem numai de 

cît că aceste invinuiri sunt neîntemeiate. 

In adevăr, care oare din două teorii e mai umani- 

tară : acea care, considerind pedeapsa ca un echivalent al 

infracţiunei, ca o expiare a culpei, susține şi să bazază pe 

ideia medievală şi necreştină de răzbunare, sau acea care 

în numele dreptăţei, a moralităţei şi pentru progresul so- 

cial al omenirei, vede in pedeapsă numai un siraplu mijloc 

de aparare socială, un mijloc de combatere a criminalităţei, 

de eliminare a elementelor antisociale şi inasimilabile ? 

Care din două doctrine e mai umanitară şi mai raţională: 

acea care condamnă şi pedepseşie omul, numai pentru 
singurul motiv că trebue să-şi expieze o greşală comisă, 

cu toate că n'ar prezenta nici cel mai mic pericol pentru 

societate, sau acea care, socotind ca dreaptă şi rațională 

numai acea pedeapsă care e reclamată neaparat de orci: 
nea şi siguranţa socială, nu uzază de măsuri represive 
de cît contra acelor indivizi, cari în adevăr ameninţă men- 
ținerea acestei siguranţe ? | 

Fără îndoială că teoria care consideră pedeapsa ca 
un mijloc, de aparare socială, avind ca ţintă principală a- 
daptarea indivizilor periculoşi la mediul social, sau elimi: 
narea din acest mediu a celor inasimilabili, e incomparabil 
mai umană şi mai morală de cit teoria răsplăței, înteme- 
sată pe ideia răzbunărei, Intregul progres istoric tinde în 
mod vădit la excluderea din ce în ce mai multa tev- 
riei pedepsei ca echivalent, ca răsplată a infracţiunei, 
şi e de mirat cum să mai găsesc şi azi incă scriitori, cari 
să sprijine această teorie prin raționamente şi argumentări 
abstracte, în faţa cărora răimiînem tot atit de nedumeriţi, 
ca şi în faţa sforțărilor lui Aristotel de -a justifica şi do- 
vedi necesitatea sclaviei, ori a demonsyyaţiunilor Sfinţilor 
părinţi contra sfericităţei pămîntului. 

Criminologii scoalei sociologice au demonstrat ştiin-
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țificeşte şi cu exactitate aproape matematică rolul impor- tant al factorilor sociali în dezvoltarea criminalităţei: au dovedit că criminalitatea este, cum să exprimă Tarde, „umbra aruncată de societate în urma sa“ '), şi de aceia societăţei îi incumbă o mare răspundere pentru infracţiu- nile săvîrşite în ea, care trebuesc combătute în primul loc prin mijloace preventive, prin măsuri de profilaxie socială. Prin urmare însuşi rezultatul cercetărilor învaţaţilor acestei scoale a trebuit inevitabil să imprime caracterul condes- cendenței şi al umanităţei în relaţiunile lor faţă de deliquent, care pină la un punct este mai tot-deauna victima mediu- lui social în care a trăit. Studiind de aproape natura ceri. minalului şi cunoscînd-o în toate amănuntele ei, este şi natural să devenim mai blînzi, mai buni faţă de el, pentru că, cum admirabil sa exprimat poetul filosof Guyau, «On ne peut plus hair Petre qwon a compris» 2, 
O altă îavinuire ce să aduce scoalelor nouă penale şi mai cu samă scoalei sociologice este că ea ar croceda „În mod neraţional şi neconsequent la aplicarea pedepselor întrebuințînd față de criminalii de ocazie mijloace mai mult de intimidare, în timp ce măsurile corecţionale le aplică numai criminalilor de obiceiu, Această învinuire de aseme.- nea nu e fondată, În adevăr, ori-ce pedeapsă urmăreşte scopul special de a corecționaliza pe deliquent a'] face mai bun, mai dedat ŞI mai obişnuit la viața socială. De aci însă nu rezultă că acest Scop poate fi ajuns tot deauna pe una şi aceiaşi cale. Din contra, priacipiul individualizărei p* depsei cere ca mijloacele şi caile, prin care pedeapsa îşi realizază ținta ei, să fie tot atit de diferite, ca şi in- fractorii cu care are a face. Criminalul de ocazi+, de pildă, mai tot-deauna e înzestrat cu îndeajunse principii şi aspiraţiuni bune sociale; el n'are o fire coruptă; ceia Da III 

1). Vezi G. Turda, Fludes penales ct sociules, 1892, prefața. 2). Guyau, Vers d'ua philosophe, pag. 15.
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ce-i lipseşte de ordinar este tăria şi statornicia de caracter în lupta cu seducţiunile vieţei, sau cu propriele-i patimi. Pedeapsa deci mare a sădi şi întări în el sentimente so- ciale, pe care le posedă el îndeajuns pentru a putea trăi în comunitatea celor-lalţi oameni, ci în primul loc trebue să tindă ca, prin privaţiuni, constringere ccrporală şi in- timidare, să-i sugereze conştiinţa atotputerniciei ordinei le- gale şi de aci desavantajul de a să pune în conflict cu ea, In asemenea caz pedeapsa inspiră deliquentului sentimen- tul egoist al fricei, influințînd asupra instinctului conser- vărei de sine, şi îndemnîndu-l a să abţinea de la actele cate pot avea consecinţi râle pentru el, 
Cu deosebire da criminalul de ocazie, care, după cum am văzut, puţin diferă de omul norma] obişnuit, criminalul de obiceiu nu e îndeajuns de apt pentru viața socială, Ca să-l deprindem cu mediul şi condiţiunile sociale, trebue neapărat să deşteptăm şi întărim în el sentimente morale, principii şi aspiraţiuni sociale, In asemenea caz pedeapsa educă şi corecţionalizază pe criminal, îl face msi bun, mai apt pentru a trăi. liber în comunitatea celor-l-alt oameni, Porniril= delictuoase inrădăcinate în firea criminalilor din această clasă, nu pot fi domolite şi înfrînate numai pur şi si:nplu prin frica de pedeapsă; pentru a le putea paraliza acţiunea trebue în primul loc să supunem pe aceşti crimi- nali unui regim riguros pedagogic, unui sistem de educa- țiune mai mult sau mai puţin îndelungat, care săi rnora- lizeze şi disciplineze, 

Elementul intimidărei, inerent ori cărei pedepse, nu joacă, după cum vedem, unul şi acelaş rol faţă de aceste două categorii de criminali. Cu privire Ja criminalii de o- cazie intimidarea are importanţă precumpănitoare, deter- minind însăşi cuprinsul şi caracterul pedepsei; referitor însă la criminalii de obiceiu elementul intimidărei rămîne pe al doilea plan, cedind rolul principal corecţionalizărei, regimului educatiy.
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Din cele expuse reiesă o dovadă mai mult încă că 
teoriele scoalelor nouă penale sunt cu mult mai. umane, 
mai raţionale şi mai consecvente cu ele însăşi de cit doc- 
trinele vechi ale scoalei clasice, şi aceasta nu numai din 
punctul de vedere al principiilor, ci şi sub raportul rezul- 
tatelor practice. 

Scoala sociologică am văzut că să referă cu mai 
multă blîndeţă față de criminalii de ocazie (Şi ştiut este că 
aceştia formează majoritatea criminalilor, după Lombroso 
ŞI scoala pozitivo-antropologică 60%), independent de bu- 
nul social prejudiciat, aplicindu-le pedepse de alt gen şi 
mai uşoare de cit criminalilor de obiceiu. Scoala clasică, 
din contra, orientîndu-să mai cu samă după rezultatul ex- 
tern al infracţiunei, după daunele ce ea a pricinuit, aplică 
o normă generală de pedeapsă pentru o anumită categorie 
de infracţiuni, fie ele comise de criminali de ocazie, fie de 
criminali de obiceiu. După scoala clasică, pedeapsa trebue 
să fie cu atit mai mică, cu cit forţa impulsivă e mai mare, 
ŞI viceversa, din causă că ea să bazează pe idea liberului 
arbitru. Aceasta insă, după cum observă Garofalo. con- 
trazice în mod vădit interesele apărărei sociale; căci toc- 
mai acolo unde e o forță impulsivă mai mare, trebue o 
forță avulsivă mai puternică 1). 

Criminalul de obiceiu trebueşte pedepsit mai puţin 
aspru, după scoala spiritualistă clasică, de cît criminalul de 
ocazie ; din contra, după scoala nouă, să vor lua măsuri 
mai energice contra criminalului de obiceiu, fiind că el 
prezintă mai multă rezistenţă de a să adapta la mediul 
social. Cu alte cuvinte, circumstanţele atenuante ale scoalei 
clasice, devin circumstanţe agravante după scoala socio- 
logică penală. Prin urmare învinuirile scoalei clasice, că 
scoala sociologică penală ar proceda in mod neraţional şi 

  

  

0. R. Garofalo, Criminologia, pag. 363.
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inconsequent la aplicarea pedepselor pot fi foarte bine 
intoarse contra ei însăşi 1). 

O altă acuzaţiune ce să aduce Şcoalei sociologice este 
că partizanii ei sar abate şi ar încalca chiar principiul 
nullum crimen, nulla poena sine lege care, cum am văzut 
în alt loc, are o importanţă politică foarte mare în viaţa 
popoarelor, constituind scutul de aparare al individului con- 
tra atotputerniciei statului. 

La aceasta să poate respunde că nu toţi adepţii scoa- 
lei sociologice sau pronunţat contra acestui principiu. Ma- 
rea majoritate a criminologilor sociologi sunt pentru men- 
ținerea lui, întru cît aceasta nu împedecă de loc eficacitatea 
măsurilor de aparare socială şi de combatere a criminali- 
tăţei recomandate de ei. E adevărat că unii din ei voesc 
a înlătura principiul arătat (mai ales partea a doua din el) 
însă numai în acele cazuri cînd, după ideia lor, nu e cu 
putinţă în alt mod a întreprinde o luptă cu succes contra 
criminalităţei, care loveşte şi atacă interese mult mai scumpe 
pentru societate, de cit acele pe care le apără el. Toate 
aceste dovedesc numai că criminologii scoalei sociologice 
au în vedere, în politica lor criminală, mai întăi interesele 
superioare ale societăței, față de care trebue să tacă _tot- 
deauna nevoile private ale indivizilor, sacrificînd pe altarul 
acestor interese chiar şi principiul de mai sus, consacrat 
de veacuri şi atit de stimat în ochii ori cărui om, 

Observăm în treacăt însă că principiul uu//a foena 
sine lege n'a fost criticat numai de unii dintre penaliştii 
scoalei sociologice; în fruntea primilor critici ai acestui 
principiu găsim pe însuşi profesorul Bindigh, celebrul 
scriitor al scoalei clasice penale. 

1). Vezi interesantul studiu al D-lui I. Tanoviceanu „Scoala pozitivistii penală“, publicat în „Arhiva“ pe anul al V-lea No. 11,19. 

31
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Pe baza principiilor sale, Liszt, propune a să întro- 
duce în legislaţiea penală actuală o serie întreagă de 
reforme, Recomandind, celor ce doresc să cunoască mai de 
aproape aceste reforme, de a consulta celebra operă a lui 
Liszt întitulată : «Problemele Politicei Criminale», ne vom 
mărgini aci a arata numai tendinţele principale ale acestei 
lucrări, pentru a ilustra şi mai bine încă teoriile sociulo- 
gice penale expuse de noi în capitolele precedente. 

«Politica criminală contimpurană, zice Liszt în refe- 
ratul său adresat Congresului penitenciaric din Sanct Pe. 
tersburg în 1889, poate fi rezumată în două probleme de 
căpitenie, soluţiunea cărora nu mai poate suferi nici o a- 
minare : 1) Juzla contra recadivei ; 2) salvarea crimmablor 
de ocazie» |). | 

Asupra primei probleme, Liszt propune închisoarea 
Pe viață, pentru deliquenţii incorigibili, şi condamnafiunea 
Jără durată determinată. Relativ la condamnaţiunea cu du- 
rată nedeterminată, proectul lui Liszt recomandă ca Tri- 
Dunalul să fixeze în sentința sa numai maximul şi minimul 
pedepsei. Fixarea definitivă a duratei pedepsei va depinde 
de la efectul şi influenţa ce să va constata că a avut re- 
gimul de corecţionalizare asupra firei deţinutului, de la 
pocăinţa şi moralitatea manifestată de el, O comisiune spe- 
cială, instituită pe lingă fie.care penitenciar, alcătuită din 
5 persoane şi anume: directorul închisoarei, primul pro- 
curor al tribunalului, judecătorul de instrucţie şi alte două 
persoane numite de guvern pe timp de 3 ani (sau peş 
ani) dintre preşedinţii societăţilor de patronat şi suprave- 
ghere publică şi dintre şefii administraţiunei locale, va pu- 
tea elibera conditional sau necondiţional pe deţinut inainte 

    

1) Vezi Congrâs penitentiaire international de S-t Petersbourg 1890, vol. II, pag. 446.
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chiar de împlinirea maximului de condamnaţiune, dacă îl vor crede neprimejdios pentru societate. Dacă însă, după 
împlinirea maximului pedepsei fixate de tribunal, comisiu- 
nea constată totuşi că deţinutul este periculos societăţei, 
atunci ea are dreptul să dispună prelungirea "pedepsei 
chiar peste maximum. 

Faţă de deliquenţii de ocazie, Liszt propune a ru 
să aplica pedeapsa închisorei de cît în cazurile cele mai 
rari posibile, cerînd a să întroduce pentru ei în legisla- țiunea penală condamnarea condiţională, cu sau fără cau- ţiune, şi aplicarea cît mai fregventă a amenzei, proporţio- nată cu averea şi situaţiunea condamnatului, şi care, în caz de insolvabilitate, să nu se transforme în închisoare, ci cel mult să deie loc la obligaţiunea de a face presta: țiuni în natură în folosul statului sau comunei. Liszt in- sistă asupra necesităţei ca statul să organizeze educaţiunea şi disciplinarea forţată a copiilor imorali şi corupți. El combate cu vehemenţă mai ales arestul de scurtă durată prevăzut în actuala legislaţie pentru cele mai mici con- travenţiuni. 

In această privinţă Liszt a găsit un puternic sprijin în Uniunea Internaţională de drept penal, care de la capul locului sa pronunţat contra abuzului ce judecătorii fac astăzi cu pedeapsa închisorei şi a organizat actuala «zam- panie cruciată» ce să întreprinde contra arestului de scurtă durată. 

Prins a avut mare dreptate cînd a spus că statul ar trebui să fie economicos în aplicarea pedepsei închisorei pentru motivul că “ca deprinde poporul cu penitenciarul 
însamnă a-i micşura cinstea ŞI demnitatea morală, cel mai măreț şi mai preţios bun ce posedă» 1). 

Printre penalișiii scoalei sociologice penale nu găsim 

  

  

1) Vezi A. Prins, Criminalite e PEtat social, 189, pag. 15.
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nici uuul care să ne redeie în operile sale un tab!ou mai 
complect, mai exact şi mai clar a activităţei Şi a princi- 
piilor acestei şcoli, de cît cum îl găsim în scrierile lui 
Liszt, Din această pricină, cunoaşterea de aproape a aces- 
tor scrieri este de un interes capital pentru ori-care Juris- 
consult şi sociolog. 

Punctele de căpitenie şi trăsăturile” caracteristice ale 
teoriilor sale, expuse pînă aci, le putem rezuma în urmă- 
toarele rinduri : 

1) Nu este suficient a să privi crima Şi pedeapsa 
numai din punct de vedere dogmatic şi îstorico juridic, ci 
trebuesc studiate neaparat ca fenomene sociale ; 

2) Un studiu special al criminalităţei cu cercetarea 
factorilor ei, a istoriei şi a stărei ei actuale, să impune; 

3) Trebue să se recunoască că, între factorii crimi- 
nalităței, rolul principal îl are factorul social ; 

4) Aplicarea  metoadelor experimentale spre a găsi 
cauzele sociale şi individuale ale crimei, este indispensabilă; 

5) Preptul penal trebue să rămînă o Ş/unță îndepen- 
dentă faţă de politica criminală, de sociologie şi antropo- 
logie; 

6) Pedeapsa este numai un mijloc de apararea socie: 
Zălei, fără a fi cel mai eficace; măsurile preventive sunt 
mult mai importante ; | 

7) Singura justificare a pedepsei este necesi/alea er 
Pentru menţinerea ordinei legale, de aceea trebue obser- 
vată cea mai mare economie în aplicarea închisorei ; 

8) Determinizmul şi nerecunoaşierea culpei morale e 
singurul criteriu al responzabilităţei penale; 

9) Înclinaținiiea criminală înăscută constitue singura 
normă de apreciare a gravităţei pedepsti ; 

10) Necesitatea c/asificărei dehgquenților spre a să 
putea obținea îndivrdualizarea Peaepsei; 

11) Diviziunea criminalilor în criminali de ocazie şi.
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de obiceiu ; indulgență față de cei diatăi şi asprime raţio- nală pentru aceşti din urmă, 

De şi penaliztii soziologi nu formează încă o scoală omogenă cu o direcţie unitară, totuşi trăsăturile de că- pitenie ale teoriilor lui Liszt, indicate aci, pot caracteriza foarte bine întreaga şcoală sociologică, fiind împărtăşite, cu mici excepţiuni şi deosebiri, de aproape toţi reprezen- 
tanţii ei, 

Faţă de Prins şi Van-Hamel, cari alcătuesc oare- cum cele două extremităţi ale scoalei sociologice penale, Liszt ocupă centrul ei. 
După spiritul principiilor. profesate de ei, Van-Hamel formează extremitatea stîngă â scoalei sociologice, apro- piindu-să mai mult de scoala pozitivistă italiană (deter- minist pur, afirmă existenţa criminalilor incorigibili şi sus- ține condamnaţiunea cu durata nedeterminată);— Prins for. mează extremitatea dreaptă, apropiindu-să mai mult de Şcoala clasică (susţine libertatea relativă a voinţei, este contra condamnaţiunei cu durată nedeterminată). 

Scoala sociologică, riguros vorbind, datoreşte originea sa belgianului Que/e/e7, care cel dintăi a demonstrat legă- tura intimă ce există între criminalitate şi condiţiunile so- ciale. „Criminalul execută crima, societatea însă o prepară“, zice el. Din această cauză Prins susţine că scoala Socio: logică penală ar putea fi numită mai bine «belgiană» 1), 
Spiritul pozitivist, introdus în ştiinţa penală de şcoala italiană, a dat forţe vitale noi Şcoalei sociologice, Invaţaţii însă, recunoscind pe de o parte slăbăciunea scoalei clasice în lupta contra criminalităţei, şi” nefiind satisfăcuţi pe de altă parte de rezultatele pripite şi unilaterale ale scoalei PI 

1). Vezi A. Prins, Criminalite ei PEtat social, pag. ,
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pozitiviste, au creat o a treia scoală intermediară. Creaţiu- 
nea scoalei sociologice-penale a coincidat din fericire cu 
deşteptarea în lumea politică şi ştiinţifică a interesului ge- 
neral pentru chestiunile sociale şi cu progresele uimitoare | 
ale sociologiei, 

Ca şi scoala pozitivistă, şcoala sociologică poartă în 
sine timbrul puternic al reacţiunei contra spiritului becca- 
rian, contra individualizmului excesiv, care predomină 
dreptul penal încă de la finele veacului trecut, „Reacţiunea 
scoalei pozitiviste contra individualizmului extrem al lui 
Beccaria,—observă cu drept cuvînt Zarde, — ne aminteşte 
în domeniul dreptului penal lupta care a avut loc între 
«socialiştii de catedră» şi economiştii scoalei Mancesteriene ; 
ca şi această luptă, reacţiunea aratată ocupă locul său de 
onoare în marea niişcare transformistă socială, în marea 
mişcare a socializmului practic, care s'a desfăşurat în jumă- 
tatea a doua a veacului nostru“!). 

Această trăsătură caracteristică importantă, inerentă 
atit scoalei pozitiviste penale, cît şi scoalei sociologice, nu 
O putem reprezenta mai bine de cit citind aci cuvintele 
lui feri. «Viacurile de mijloc, zice el, vedeau în omul 
criminal numai criminalul, uitand cu desăvirşire pe om; 
scoala clasică, din contra, vedea numai Omul, uitînd pe 
criminal; scoala pozitivistă e chemată a restabili echilibrul 
deranjat, studiind omul criminal, şi respectind în acelaş 
timp drepturile persoanei omeneşti în criminal Şi drepturile 
societăței în oamenii cinstiţi 2), 

Tendinţa scoalei sociologice penale de a impaca şi 
armoniza interesele societăței cu ale individului conres- 
punde unei cerinți generale ale ştiinţelor sociale. Tocmai 
acesta şi este garanţia cea mai puternică de vitalitate a 
acestei scoale, 

  

1. G. Tarde, Positivisme et Penalite, 1887, pag. 5—f. 
2). E. Ferri, Sociologia Criminale, pag. 425, 497.
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Noi credem că viitorul aparține scoalei sociologice 
penale. 

In tot cazul nu să poate tăgădui că ia reprezintă un moment foarte însemnat, o fază de căpitenie, în procesul infinit de dezvoltare al Ştiinţei.



Y 
v Bvoluţia criminal itățe în raport ca condiție de leu, 

(Confirmarea teorielor scoalei sociologice penale), 

  

Rolul predominant al factorului social în explicarea criminali: tăței.— Noile cercetări şliintifice asupra înriurirei mediului social şi în special a condiţiilor de locuinţă asupra evoluției criminalitaţei.— Lucrările statistice a lui Andre Sebnelzler, Weidemann, D-+ Lux, j. Bertillon, Denis şi alţii.—Importunţa acestor lucrări pentru teoriile scoalei sociologice penale.—Situaţiunea problemei la noi in Romănia. Studiile D-rului Manolescu asupra condiiiilor de trai a taranului nos- tru.— Principalele focare de criminalitate în România.— Necesitatea măsurilor” pentru asanurea locuinţelor populaţiei nevoiaşe. 

De mult deja representanţii scoalei sociologice pe- 
nale au atras atenţiunea Jumei ştiinţifice asupra rolului 
enorm ce ”] are factorul social în explicarea etiologiei cri- 
mei, şi asupra raporturilor intense ce există între crimina- 
litate şi condiţiile de trai ale populaţiei, 

In studiul nostru precedent am aratat că şcoala so- 
ciologică consideră delictul ca un fenomen social patologic. 
«Le milieu sotial, zice Lacassagne, est le bouillon de cul: 
ture de la criminalite; le microbe-—c'est le criminel, un 
element, qui n'a d'importance que le jour ou il trouve le 
bouillon, qui le fait fermenter» 1). Criminalitatea, zice Tarde, 
este «umbra lăsată de societate în urma ei» 2, 

Argumentările savanților 'acestei sepale aveau, din 

  

1). Vezi Archives d'Anihropologie criminelle et des sciences penales 1886, No, 2. 
2). Vezi G. Tarde, Bludes penales et sociales, 1892, prefața.
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nefericire, un caracter mai mult teoretic şi general, ne 
fiind insoţite de dovezi trase din observarea directă a 
faptelor şi a datelor statistice, din care cauză problema 
factorului social al criminalităței a rămas pănă în timpul 
din urmă neelucidată incă pe deplin. 

Lipsa de lucrări ştiinţifice speciale, cu caracter prac- 
tic, în chestiunea înriurirei condiţiilor mediului social asu- 
pra evoluţiei criminalităţei, să explică prin faptul dificultă- 
ței alcătuirei lor, Lucrări de acest gen nu pot fi intreprinsă 
de cit numai pe baza unui material complect de fapte şi 
observaţii statistice şi ştiut este cu cilă trudă să poate a- 
duna, coordona şi studia un aseimenea material. 

Abea în timpul din urmă au apărut cîte-va lucrări în 
această privinţă, cari, pentru ori-ce penalist, capătă o im- 
portanță cu atit mai mare, cu cît prin ele s& justifică în 
totul teoriile şi prevederile savanților scoalei sociologice 
penale, 

Cea mai remarcabilă dintre aceste lucrări, este me- 
moriul presentat de Andre »Schnelaler congresului interna- 
țional de locuinţi eftene, ţinut acum ciţi-va ani în urmă la 
Bruxelles 1),—memoriu care a făcut o deosebită sensaţie 
în literatura penală recentă *), 

Dacă importanţa locuinţei din punct de vedere hi- 
gienic de mult deja este studiată, dacă în această privinţă 
Sunt stabilite anumite metoade de cercetare şi este adunat 
un material enorm de cercetări şi observaţii,—în schimb 
însă rolul locuinţei ca factor al criminalităţei s& prezintă 
ca o chestiune absolut nouă, 

Cercetările lui Schnetzler în privinţa înriurirei con- 

  

- 1) Congres international des habitations & bon marchă de Bruxelles. 
2) Vezi A. Schnetzler, Enguţte sur les conditions des loge- ments.—Supplement au rappori gencral piesentă ă la Municipalite.. de Lausanne, 1894, pag. 8.
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diţiunilor de locuință asupra evoluţiei criminalităţei ne dau 
un resultat în adevăr uimitor, 

EI îşi alege ca teatru pentru experienţele şi obser- 
„vaţiile sale, oraşul Lausanne, procedind la facerea anchetei 
în chipul următor: 

Cercetează mai întîi costul anual al chiriei fie-cărei 
locuinţi, din cele 25 cartiere în care e împărţit oraşul, apoi 
calculează mijlocia acestei chirii din fie-care cartier. Mijlo- 
cia chiriei în zece din cele mai sărace cartiere, s'a cons- 
tatat a fi în valoare mai mică de 400 lei anual, iar în 
restul de 15 cartiere chiria se ridică peste această sumă, 
Condiţiunile de salubritate şi starea higienică a fie-cărui 
imobil a fost studiată cu scrupulozitate şi însămnată în 
tabelele ce ne presintă printr'o anumită notă (cifră) echi- 
valentă, apoi a fost apreciată media generală a stărei sa- 
nitare a imobilelor din fie-care cartier şi determinată ia- 
răşi printr'o notă, In acelaș mod a fost calculată cantitatea 
medie de aer disponibilă pentru fie-care locuitor al imo- 
bilelor situate în diferitele cartiere, 

Cu chipul acesta autorul nostru obţine un enorm 
material statistic, compus din cifre exacte, pe baza căruia 
procede apoi lu determinarea procentului naşterilor, al 
mortalităţei adulţilor şi în special a copiilor, al boalelor 
contagioase, al divorţurilor şi al delictelor din fie-care car- 
tier al oraşului. Cercetările sale sunt ilustrate prin o serie 
întreagă de planuri, schițe, diagrame, desenate în culori, 

ăsind la o parte observaţiile autorului referitoare 
la mortalitate, natalitate, etc., ne vom opri numai asupra 
acelora, cari ne pun în plină evidenţă raporturile intense 
ce există între criminalitate şi starea sanitară a locuinţelor 
populaţiei sărace din cele 25 cartiere ale Lausannei. 

Pentru o mai mare claritate, reproducem aci, pe basa 
indicaţiilor date de Schnetzler, următoarea tabelă compa- 
rată alcătuită din trei rubrici. In prima. rubrică indicăm,
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in ordine diminuătoare, procentul crimelor, socotit la mia 
de locuitori, comise în fie-care cartier al tirgului; în ru- 
brica a doua indicăm, în aceiaşi ordine, cifrele sau notele 
representind starea sanitară a imobilelor din diferitele car- 
tiere (cifrele mai mari denotă o stare mai proastă); în a 
treia rubrică indicăm, în ordine pogoritoare, cantitatea de 
aer disponibilă: pentru fie-care locuitor. Cartierele sunt 
indicate prin litere, iar literile compacte denotă cartierele acele, în care valoarea locativă mijlocie a locuinţilor este 
mai mică de 400 lei anual. 

Cantitatea medie Aprecierea de aer disponi- No. Indicaţia Procentul Indicaţia stărei Indicaţia bilă pentru fie- curent cartierelor crimelor cartiereior Imobitelor cartierelor care locuitor 
I B. 25.9 Cc. 4-75 X. 84.4 2 c. 249 II 4.66 N. 66.2 3. R 20.5 B: 4.36 V. 64.9 4 G. 18.3 R. 4-34 E. 60.7 5 Z. 18.3 P. 4.32 ]. 60.6 6 P. 17.4 Q. 4.10 F. . 59.6 7 O. 14.2 O. 4.10 I. .. 59.5 8 HI 139 VU. 391 Y. „53.7 9 Q. 13.2 Ss. 3.72 M. 52.2 10 E, I3 x 3.59 A, 45.4 II YU. 12.9 D. 3.43 G. 45-2 12 D. / 128 T. 3-42 D. 39.5 I3 s. 12.2 A, 3.10 x. 36.5 14 A. 10.5 Z. 3.01 S. . 344 I5 Tr, 9 E, 2.93 VU. 34.383 16 V. 8.4 N. 2.66 T. . 33.6 17 a 6.7 F. 2.64 p. 32.5 18 Y, 5.7 S. 2.63 Q. 31.8 I9 ]. 4-3 l. 2.50 5 30.5 20 F. 4.2 M. 2.46 N 30.4 21 Il. 3.7 K, 2.23 x 30.2 22 N. 2.9 Y, 2.07 O 30.0 23 X. 2.5 V. 2.01 Z. 29.8 24 M. 25 ]. I.9I €. 26.4 25 E. ., 16 X. 0.81 R 26,1 

Crimiualitatea miilocie Cantitatea mijlocie de în toate 25 cartiere este aer disponibilă pentru fie- de î1 la mia de locuitori. care locuitor din locuin- 
tele tuturor cartierelor 
este=—45.4,
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„Observarea acestei tabele ne arată pină la evidenţă 
că, între criminalitate şi starea locuințelor există o strînsă 
legătură, 

Proporția mijlocie a criminalităţei în cele -25 cartiere 
ale oraşului Lausanna este de 1% la mia de locuitori, 
Criminalitatea este superioară proporţiei mijlocii în 13 din 
aceste cariiere, cari mai toate au chiria anuală a locuinţe- 
lor inferioară sumei de 400 lei; se constată chiar că, în 
cîte-va din ele, criminalitatea atinge un procent foarte ri- 
dicat, precum de pildă e în cartierele B şi C, în cari cri- 
mioalitatea este de două ori mai mare de cit proporţia 
mijlocie (25.9 şi 24,9 la mia de locuitori). Un singur car- 
lier K, avînd locuinţeie efiine și cantitatea de ser insufi- 
cientă, stă mai bine din punctul de vedere a] criminalităţei. 

In ce priveşte cartierele G, O, O şi D, în cari cri- 
minalitatea se constată a fi superioară proporţiei mijlocii, 
de şi in ele chiria locuințelor este mai mare de cit 400 
lei anual, apoi acest fenomen se explică prin acea că sta- 
rea lor sanitară, în special a trei din ele O, Q şi D, este 
absolut nesatisfăcătoare, In aceste trei din urmă cartiere, 
cantitatea ce aer, disponibilă pentru un locuitor, este in- 
ferioară proporţiei mijlocii, iar mortalitatea sporită; aşa 
în cartierul O mortalitatea este de 33 la mia de locuitori, 
iar în Q—de 20,5 la mie, proporţia mijlocie a mortalităţei 
în intregul oraş, fiind numai la 18,9 la mia de locuitori, 

Aşa dar, un singur cartier G, avind locuinţele în 
bune condiţii higienice, ne dă un procent relativ mare de 
infracţiuni, aceasta de sigur din cauza înrîurirei altor fac- 
tori sociali, 

Făcînd o comparare între primele două rubrici, cons- 
tatăm imediat că criminalitatea este sporită numai în car- 
tierile rău notate din punctul de vedere a] stărei sanitare 
a imobilelor ; din contra observăm o lipsă aproape totală 
de infracţiuni în cartierile bine notate în această privinţă.



      

494 V. ERBICEANU e 

Aşa, nota cea mai bună o are cartierul X (0,81), cu o cri.- minalitate de 2,5 la mia de locuitori, iar nota cea mai proastă o găsim la cartierul C (475), cu o criminalitate 
de 24,9 la mie. 

In fine cercetind raportul existent între cantitatea medie de aer ce o au locuinţele unui cartier şi proporția criminalităţei, observăm îndată că acele cartiere sunt mai puţin criminale, în cari locuințele au o cantitate mai mare 
de aer pentru un locuitor; din contra, criminalitatea este 
mai sporită acolo unde avem o cantitate de aer mai mică, Aşa, cartierele R şi C, cari stau cele mai prost sub ra- 
pertul cantităţei de aer a locuinţelor, sunt tot atit de prost notate din punctul de vedere al criminalităţei. Atmosfera insalubră a caselor înguste şi umede inăduşe şi deprimă 
nu numai fiziceşte, dar şi moralicește pe sărmanii locuitori 
ai acestor cartiere, 

Voia vedea mai jos că indivizii, cari 'şi petrec viaţa 
înghemuiţi prin ungherele subteranelor, prin spelunci ŞI 
pria bordeele întunecoase din fundul mahalalelor, dau cel 
mai mare procent de infracţiuni contra persoanei, contra 
proprietăței, contra ordinei publice, etc, 

Cum se explică oare o atare înriurire nefavorabilă a 
stărei locuinţelor asupra criminalităţei ? Mai întii aceasta provine din faptul că condiţiile de viață în asemenea ]o. cuinţe infecte -corup şi pervertesc pe individ încă din virsta cea mai fragedă. Ce vede el aci ? Pretutindeni nare 
înaintea ochilor de cît mizeria, imoralitatea şi viciile cele 
mai desfrinate. El asistă zilnic la scene de depravare, aude 
necontenit vorbele cele mai cinice, pe cari le deprinde şi 
le imitează, înainte chiar de a cunoaşte primele litere ale 
alfabetului. 

Străzile murdare, în cari se joacă acest nenorocit 
copil, îi oferă aceleaşi privelişti, pe cari le vede acasă; iar vederea cartierelor bogate şi frumoase deşteaptă în el
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conștiința acelei prăpăstii enorme ce există între starea lui 
de proletar tînăr şi Situaţia claselor bogate, facindu'l în 
acelaş timp să se gindească la traiul îmbelşugat, în care 
să răsfață cei mari, şi la soarta lui crudă, care nu "i-a dat 
alt ceva de cît braţe pentru muncă, şi acestea incă nu 
tot-d'a-una îndeajuns de sănătoase şi de puternice. 

Nu trebue să ne mirăm dar dacă un coțil, crescut 
în condiţiile miserabile de trai ale locuinţelor insalubre, 
apucă de timpuriu calea desfriului, a viciului şi a crimei, 

In genere, locuinţele înguste şi insuficiente exercită 
înriurirea lor nefastă chiar şi asupra indivizilor crescuţi în 
condițiuni mai bune ; în special aceasta se poate observa 
la infracțiunile comise contra persoanei. Cu cît numărul 
indivizilor ce locuesc într'o casă este mai mare, cu alit ciocnirile dintre ei sunt mai frequente; motive de neînţe- 
legere, de ceartă şi de bătae se ivesc aci la fie-care pas. In special utilisarea uneia şi aceleiaşi mobile, alcătueşte o causă permanentă de discordie. 

Acelaş lucru se poate spune despre tîrgurile şi satele, în cari terenul şi locuinţele sunt cu totul neindestulătoare, 
iar populaţia este peste măsură de deasă. Cite încăerări Şi certe nu poate provoca de pildă utilisarea uneia şi ace- leiaşi fintini, a unuia şi aceluiaş canal, a unuia şi aceluiaş imaş comun, a uneia şi aceleiaşi adăpători ete. Am putea ' zice chir că acestea sunt principalele cause cari turbură viaţa locuitorilor noştri rurali. O asemenea stare de lucruri evident că întreţine într'o continuă încordare relaţiile din- tre oameni, aţiţă între ci duşmănii, cari adese ori pot da loc la acte de răsbunare, pot ocasiona chiar crime, 

Nu e de mirat dacă, din causele arătate, membrii a- 
cestor comunităţi sunt însutleţiţi de sentimente reciproce 
cu totul opuse acelora, pe cari visa să le sugereze uto. pistul Fourier în membrii „talansterelor« sale ideale. 

Statistica penală confirmă în totul cele spuse de noi



496 V. ERBICEANU 
  

în privinţa înriurirei, pe care o exercită desimea popula- 
ţiei asupra evoluţiei criminaiităţei. Ea ne arată că cu cit 
într'o localitate populaţia este mai deasă, cu atit proporţia 
criminalităţei este mai mare, 

Statisticianul german Weidemann, în remarcabila sa 
lucrare asupra causelor criminalităței din ducatul Sacsa- 
Meiningen, ne comunică în această privință date foarte in- 
teresante, Din observaţiile sale, cari de altmintrelea au 
fost supuse unor lungi desbateri in şedinţele studenţilor 
seminarului penal din Berlin, se constată că în Sacsa Mei- 
ningen, în intervalul de ani de la 1893—1897, criminalita- 
tea a sporit în localităţile, în cari populaţia s'a îndesit pe 
chilometrul patrat, sau unde numărul indivizilor ce locuesc 
într'o casă a devenit mai mare !). 

Identic acelaş fenomen este observat in Madrid de 
către De Ouiros şi Agiilaniedo. Din 8 cartiere ale Ma- 
dridului, trei sunt locuite de sărăcime, avind tustrele o 
populaţie de 152 124 locuitori, ceea-ce constitue 3/5 din 
populaţia întregului oraş, Pe cînd în cele cinci cartiere mai 
bogate numărul mediu al indivizilor ce lozuesc într”o casă 
este de 38, în aceste trei cartiere sărace media locuitori- 
lor dintr'o casă este de 55; tot aci S'au observat şi cele 
mai multe naşteri ilegitime, crime, delicte și casuri de al- 
coolism. Între anii 1895 —97, au fost chemaţi la bara tri- 

  

1)  Weidemann, Die Ursachen der Kriminalităt îm Herzog- tun Sachsen- Meiningen, Berlin, 1993, pag. 42 (Abhandlung der kri- minal Seminarium an dev Universilăl). 
Iată tabela statistică prezentată de Weidemann : 

  

Numărul eon- Numărul Numărul 
damnaților la locuitorilor pe indivizilor ce 

100,000 de indi- un chilometru locuese întro 
vizi bărbaţi patrat casă 

Districtul Meiningen . . 1794 87,60 8 
. Hauzen ..,, 18285 74,4% s_ 

Zaalfeld . . . 9077 109,75 8,5 
Zonnenberg. , 2043 179,07 12
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bunalelor penale ale oraşului Madrid un număr de 16.713 
indivizi din populaţia acestor din urină cartiere 1), 

* % E 

Datele statistice reproduse de no; mai sus, se referă 
la mersul criminalităţei în genere, fără a se ține seamă de 
genul infracţiunilor : contra persoanei, contra proprietăţei 
şi contra ordinei publice. 

În tabelela lui Schnetzler însă găsim indicaţiuni şi în 
această privinţă. Aşa de pildă delictele de lovire sunt re- 
partizate după cartiere în modul următor : 

C...19H... SA... O... 3N... 1 
L...14G...5B iȚu 2V... dr 
Zn 13K... 5 4M... 2D... o 
P.S... FE... gE dr 
U 6T... 50... 31... 

Aşa dar în cartierul C, unul din cele mai proaste 
din punctul de vedere a! condiţiunilor higienice, şi a cărui 
case coprind o cantitate foarte insuficientă de aer, se comit 
un număr mai mare de loviri, de cit în nouă cin cartie- 
rele cari stau mai bine sub raportul cantităţei de aer (F, 
O, 0, J,M,E,IN, V,D). 

Acelaş lucru observă Schnetzler şi în privinţa tur- 
burărei liniştei publice, a scandalurilor de stradă şi a ul- 
trajelor aduse agenților administrativi. Infracţiuni de acest 
gen se petrec aproape exclusiv în cartierele sărace, în cari 
condiţiile de trai ale populaţiei sunt cu totul nehigienice ; 
din contra, în cartierele bogate conflictele cu poliţia se 
întimplă foarte rar. Individul, care, încă de mic copil, şa 
petrecut viaţa într'un cartier turbulent şi murdar, care a 
fost martor permanent la certele şi scandalurile ce zilnic 

1) De Quiros et Aguilaniedo, Lu mala vida en Madr id, 1901, 
citat după I'Annde Sociologigue de Durkheim, vol. V, pag. 461— 462, 

32
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se petrec, fie în case fie pe strade, între locuitorii aceluiaş 
cartier, nu e de mirat dacă el însuşi e deprins să nu res- 
pecte ordinea şi liniştea publică, şi dacă adese-ori îi place 
a se deda la asemenea scandaluri. 

E adevărat că liniştea publică e turburată cele mai 
adese-ori de persoane aflate în stare de beţie, dar şi în 
asemenea casuri condiţiile igienice ale locuinţei joacă un 
rol important. Au mare dreptate acei cari susţin că locu- 
inţele insalubre exercită o puternică înriurire asupra des- 
voltărei alcoolismului. Pentru a ne convinge de aceasta, 
n'avem de cît să ne inchipuim deprimarea sufletească de 
care e cuprins muncitorul, cînd ştie că pentru a-și odihni 
corpul său trudit, trebue să se întoarcă la trista lui locu- 
ință îngustă, murdară, lipsită de aer şi de lumină. De ce 
adică acest muncitor n'ar prefera mai bine să se retragă 
în circiumă, unde în tot casul e mai curat, mai larg şi 

„mai vesel lîngă un pahar de vin. 
Chestiunea înriurirei locuinţelor insalubre asupra pros- 

tituaţiei este mult mai bine studiată, de cît influenţa lor 
asupra criminalităţei. Mai toți savanții (afară doar de Lom- 
broso, Dr. Marro şi alţi ciţi-va) recunosc că condiţiile so- 
ciale şi în special starea locuinţei exercită o enormă înri- 
urire asupra cesvoltărei prostituţiei. De alt.fel acest feno- 
men se explică uşor dacă ţinem seamă de modul de trai 
al populaţiei din cartierele sărace ale oraşelor şi chiar din 
unele sate. 

D.rul Lux, cercetînd condiţiunile de locuinţă ale po- 
pulaţiei nevoisşe din unele oraşe ale Germaniei, a consta: 
tat, nu numai că paturile fetelor erau aşezate imediat ală- 
turea de paturile bărbaţilor, der a descoperit cazuri ca 
„două fete mari şi un tinăr de I9 ani dormeau în acelaş 
crivat“, sau „o fată de 16 ani dormea în acelaş pat cu 
tatăl ei“, „o văduvă de 25 ani dormea împreună cu fra- 
tele ei de 23 ani“ etc. etc.
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Cu ocasia catagrafiei din 1887, s'a constatat în ora- 
şul Stutgard, că din 1331 familii compuse din 5048 membri, 
mai mult de 130% indivizi (1532) n'aveau de loc paturi!), 
Se mai întîmplă nu rare ori că prostituatele Jocuesc în a- 
ceeaş cameră cu alte persoane, a căror copii devin cu chi- 
pul acesta martori involuntari ai scenelor celor mai co- 
rupătoare. În asemenea împrejurări mai poate fi oare su- 
pusă îndoelzi înriurirea condiţiunilor de locuinţă asupra 
răspîndirei prostituţiei ? 

Starea deplorabilă a locuinţelor păturei nevoiașe a 
populaţiei de la oraşe şi de la sate, este un fapt aproape 
generalmente constatat, In special aceasta se observă în 
oraşele mari industriale, în cari, cartiere întregi sunt lo- 
cuite aproape exclusiy de muncitori, 

Aşa de pildă in Paris, cu ocazia anchetei din 1890, 
făcută de M. Soenens, sa constatat că din 19,284 familii 
de lucrători.—9364 familii locuesc fie-care numai cite o 
singură odaie, din acestea 2186 familii stau în mansarde 
iar 200 în subsoluri. Un număr de I5I1 familii erau com- 
puse fie-care din mai mult de şase membri, cari toţi lo- 
cuiau într'o singură cameră ?). 

După cuvintele statisticiavului Jacques Bertillon, a- 
partamentele Jocuite de muncitori în Paris nu sunt demne 
de populaţia civilisată a capitalei Franţei. In statistica sa 
comparată cu privire la suprapopularea locuinţelor din 
marile capitale ale Europei, Bertillon constată că 331,976 
parisieni, adică mai mult de 14% din populaţia Parisului, 
trăeşte în case peste măsură de populate 3), 

Profesorul Denis, îa admirabilele sale studii asupra 

  

1) Dr. Lux, Die Prostitution, îhve Ursachen, îhre Folgen und îhre Bekămpfung, 1894, pag. 15. : 
2) Vezi Congres international des habitations & bon marchă ienu & Bruaelles 1897, Rupport de M. Soenens, pag. 93. 3) Vezi Jacques Bertillon, Essai de statistigue compare du surpeuplement des habitaticns ă Paris et dans les grandes capitales curopeennes 1894, pag. 114. -
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condiţiunilor de locuintă a populaţiei din Bruxelles, con- 
stată că numai a cincea parte din muncitorimea acestui 
oraş trăeşte în locuinţi satisfăcătoare din punctul de vedere 
higienic. Şi trebue de notat că în Bruxelles, mai mult de 
cit în ori-care alt oraş belgian, incă din anul 1843 au fost 
cercetate cu deamăruntul condiţiunile de abitaţiune ale cla- 
selor nevoiaşe şi că de atunci, resolvirea acestei arză- 
toare chestiuni, a alcătuit una din principalele preocupări 
a administraţiei municipale şi a comitetelor de asistenţă 
publică. In anul 1889, cu ocazia prezentărei în parlament 
a proectului de lege referitor la locuinţele lucrătorilor, a- 
ceastă chestiune a fost studiată în toate detaliile ei, şi co- 
misiunea de anchetă a ajuns la convingerea că, sute de 
mii de case din cartierele sărace trebuese declarate abso- 
lut insalubre şi reconstruite din nou!). 

In Italia chestiunea locuinţelor se prezintă sub o au- 
reolă mai tristă incă. Cunoscutul criminalist italian Ferriani, 
în importantele sale studii publicate în limba germană, ne 
descrie în nişte culori deplorabile condiţiunile de abitați- 
une a populaţiunei sărace, mai ales din nordul Italiei. Lo- 
cuinţele sărăcimei, zice el, sunt cu totul contrare celor mai 
elementare cerinţi ale higienei, ale moralităţei şi ale uma- 
nităţei. In această privință, proprietarii urbani mai ales, 
calcă făţiş în picioare ori-ce principii de higienă, morală 
şi umanitate, exploatînd în chipul cel mai revoltător, ne- 
voile populaţiei sărace. In ancheta sa asupra locuinţelor, 
acest autor ne prezintă tablouri de o slăşietoare mizerie, 
— «tablouri a căror descriere par fructul unei fantazii e- 
xaltate». «Denumirea de case de locuinţă, zice el, nici nu 
se poate aplica acestor construcţii infecte, în care boga- 
tul n'ar permite nici cînelui său să stea măcar o oră, A- 
semenea tablouri nu vor dispărea nici-odată din memoria 

  

1) Denis, La question des habitations ct Vassistance publique en Belgique, pag. 218.
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mea ; acuma înţeleg pentru ce locuinţa  nevoiaşului alcă- tueşte un focar perpetuu de cele mai uricioase boale tru- peşti şi sufleteşti şi mai ales de prostituție». 

După statistica din 1881, s'a constatat că 24,153 sub- soluri (din cite-va oraşe ale Italiei) sunt locuite de 101,457 indivizi, iar 54638 mansarde sunt populate de 183,270 
locuitori1). 

In anul 1891 s'au găsit în Scoţia un număr de 193,337 familii (220/, din întreaga populaţie), trăind fie-care în cite O cameră cu o singură fereastră, iar 398 [amilii locuind în cite o cameră intunecoasă fără nici o fereastră, 
In Londra, comisia guvernului însărcinată cu exami- narea condiţiunilor de abitaţiune ale claselor uvriere, a găsit locuinţele atit de ticsite de oameni şi într'o stare atit de jalnică, încît le caracterizează cu calificativul de «ruşinea societăţei». Chestiunea locuinţelor a devenit mai gravă în Anglia, mai ales in ultimii o ani, de cînd va- loarea  locativă a imobilelor s'a ridicat în mod conside- rabil (150%) 2). 

In Berlin, 32%, din familiile compuse din ş membri, stau în locuinţe avînd cîte o cameră sau cel mult două, iar 38%, din familiile compuse din 9 membrii, stau în lo- cuințe avind cel mult 3 camere. ]n genere cu cît familia e mai numeroasă, cu atita condiţiunile ei de abitaţiune sunt mai proaste 3), 
In Viena 26%/, din familii avînd cite 6—ro membri stau în locuinţe compuse din 2 camere, 
Am putea aduce şi alte date statistice referitoare Ja Starea locuinţelor populaţiei nevoiaşe în raport cu crimi- nalitatea, dar credem că de-o-cam-dată sunt suficiente ŞI cele citate aci. In statele apusene ale Europei, şi mai ales ÎI a O 

1) Vezi Fesvriani, Die schlauen und gliicklichen Verbrecher, Ber- lin. 1889, pag. 444, 
2) Vezi Jaques Bertillon, opera citată, pag. 16. 3) Ibidem, 

:
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acolo unde clasele muncitoare au în parlament represen- 
tanţii lor, chestiunea îmbunătăţirei condiţiunilor de abita- 
iune ale sărăcimei, de mult deja a atras atenţiunea băr. 
baţilor politici. 

Aşa, în Belgia, deputatul socialist Denis a prezentat 
de curind în parlament un proect de lege referitor la lo- 
cuințele lucrătorilor. In Anglia, deputatul radical Makna- 
mara, cu ocaziunea discuţiunilor cari au avut loc în Fe- 
bruarie 1903, asupra răspunsului la mezagiul tronului, a 
propus de a se introduce în acest răspuns şi un pasaj re- 
feritor la necesitatea urgentă de a se îmbunătăţi condiţi- 
unile de locuinţă ale lucrătorilor, In Germania, chestiunea 
aceasta alcătueşte una din principalele preccupaţiuni ale 
guvernelor. Aşa, încă din 1900, s'a luat iniţiativa de a se 
afecta în fie-care an din budgetul Statului o sumă de 2 
milioane mărci, în scop special de a se forma un capital, 
cu care să se poată construi locuinţe eftine şi higienice 
pentru muncitori. Pănă acuma s'au adunat 8 milioane 
mărci, iar în budgetul anului curent (1904) s'a prevăzut 
încă o sumă de 2 milioane jumătate mărci tot în acest scop. 

La noi, în Rominia, chestiunea locuinţelor populaţiei 
noastre urbane sau rurale, în raport cu mersul criminali- 
tăţii, nu este încă de loc studiată, din care causă nu pu- 
tem spune nimic precis în această privință. 

Există, pe cit cunoaştem, o singură lucrare intitulată 
„Fligiena Ţăranului“, a d-rului Manolescu care se mărgi- 
neşte a expune în mod pur descriptiv starea de fapt a 
traiului ţăranului nostru (locuinţa lui, îmbrăcămintea Şi ali. 
mentele), pe basa observărilor sale personale. Opera e 
lipsită de caracter ştiinţific şi în ea nu găsim conclusii 
precise, trase din date statistice sistematic culese ŞI co- 
ordonate. 

Cu toate acestea, se ştie de ori-cine, în ce hal de in- 
salubritate se găsesc construcţiile tirguşoarelor de provin-
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cie şi ale mahalelor capitalelor noastre de judeţ. Dacă 
despre locuinţele lucrătorilor din Londra s'a zis că ele sunt 
„O ruşine a omenirei“, apoi cum trebue oare caracterizate 
condiţiile de abitaţiune ale popuiaţiei noastre nevoiaşe ? 

Cit despre starea locuinţei săzeanului, şi mai cu seamă 
a celui din Moldova, (exceptîndu-se satele de la munte), 
avem de constatat în această privință o stare de lucruri, 
care, după părerea d-rului Manolescu, „se aseamănă foarte 
mult cu acea a omului sălbatec“, Condiţiile locuinţei să- 
teanului, zice acest autor, sunt cu totul insalubre, prin a- 
ceea că atmosfera ei. exterioară este încărcată în unele 
locuri, pănă a fi otrăvită de materii sub formă gazoasă 
şi prăfuită, ridicate acolo din mormansle de gunoae în 
putrefacţiune, din apele stătătoare de pe marginea şi din 
interiorul satului şi din tot felul de escremente, sub toate 
stările, răspindite în tot locul pe lingă casă. Casa țăranu- 
lui mai este nesănătoasă prin aceea, că atmosfera ei in- 
terioară este foarte stricată, pentru că casa este prea mică 
şi sufletele, oameni şi dobitoace, cari o locuesc, sunt prea 
multe, pentru că este rău luminată de soare, p'are ven- 
tilaţii, e rău încălzită, şi pentru că ţăranul are puţin sen- 
timent de curăţenie 1). 

Autorul descrie în acest mod aşa numita casă ţără- 
nească ce se observă pretutindenea în satele noastre de 
cimp, şi care în cele din urmă alcătueşte locuinţa cea mai 
bună a săteanului romin. Dar nu trebue să uităm că o insemnată parte a populaţiei rurale locueşte şi pănă astă-zi 
încă in bordee făcute în pămint, a căror stare, sub rapor- 
tul sanitar, este mai proastă încă, „Cînd in aceste locuinţe a 
pătruas o boală contagioasă, din cauza strîmtorii şi a re- 
lelor condițiuni igienice, ea nu se Stinge în genere, decîţ 
lupă ce a ucis toatse uflările omeneşti“ 2), 
  

  

1) Vezi de. N. Manolescu, igiena Țaranului. 1893, pag. 75. 2) Vezi Dr. Manolescu, opera citată, pag. 47.
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In asemenea împrejurări nu e de mirat dacă maha- 
lalele şi satele noastre sărace a/căfnesc principalele focare de 

criminalitate din Romînia, şi dacă numărul considerabil de 
deligquenți, de care astăzi sunt tixite fenetenciarele noastre, 

ne vine aproape exclusiv de la populația rurală. 

Acest fenomen întristător la constatat şi învățatul 

meu fost profesor Dl. lon Tanoviceanu, în valoroasele 

sale studii asupra creşterei criminalităţei în Romiînia, pu- 

blicate, acum ciţi-va ani în urmă, în revista «Arhiva» 

din laşi. 

Şi totuşi starea «de iucruri descrisă mai sus, care a- 
meninţă vitalitatea ţăranului nostru, decimat de boale şi 

de vicii, intocsicat de alcool şi exploatat de arendaşi şi de 

crişmari cămătari 1), nu pare a ne scoate din obișnuita 

noastră incurie. Suntem din cale afară absorbiți în viltoa- 
rea luptelor politice, de goana după avantagii personale, 
aşa că nu mai avem timp să ne gîndim la chestiuni ce 
interesează binele public. Administraţiile noastre munici- 
pale au de întreprins alte afaceri mai lucrative, decit să-şi 
bată capul cu desfiinţarea locuinţelor insalubre şi cu asa- 
narea mahalalelor noastre. Sintem extremi de economi 
cînd e vorba să se cheltuiască vre-un ban pentru îmbu- 
nătăţirea stărei economice şi morale a ţăranului, fără să 
ne dăm seamă că ceea-ce economisim aci, cheltuim insutit 
cu întreţinerea penitenciarelor noastre, a căror budget de 
vr'o 20 ani încoace s'a augmentat în mod considerabil. 

De sigur, ne e absolut necunoscută axioma simplă 
formulată de celebrul penalist Fr. zon Lisa, că o lege 
Pentru îmbunătățirea locuinţelor populaţiei nevoiaşe, contri: 

bue mult mai mult la combaterea criminalitătei, decât o 
întreagă duzină de legi noi penale 2). 

  

3) Vezi asupra stărei ţăranului dia judetul Iași importantul 
discurs pronunţat în Cameră de către deputatul C. Stere, în şedința 
de Ja 16 Ianuarie 1904. 

1) Fe. vun Liszt, Das Verbrechen, als social-pathologische. Br. 
scheinung, pag. 9. -



Problemele dreplului penal în deshaerle 
| nului eongees de auapologie criminali 

Lucrările congresului internațional din Amsterdam şi impor- tanţa lor pentru antropologia criminală.— Activitatea lui E. Ferri la acest congres şi opera sa „Simbioza Crimei“.—Ravoartele juriscon- sulților germani Baer şi Martens asupra sistemului celular.—Memo- riul lui Pieperss cu privire la criminalitate din punctul de vedere a] evoluționismului.— Părerile profesorului Dorado asupra desacordului dintre pedeapsă şi datele antropologiei criminale. 

Congresul internaţional de antropologie criminală din 
Amsterdam (a! cincilea), ţinut în toamna anului IQOI, me- 
rită o deosebită atenţiune, pentru că in el s'au desbătut 
chestiuni penale şi sociale de o vie actualitate, la cari au 
participat cei mai de seamă reprezentanţi ai ştiinței penale, 
Şi pentru că cu această ccazie sa aşternut o bază nouă 
şi largă antropologiei criminale D 

Membrii congresului, incă de la început au căzut oare: 
cum de acord asupra principiilor fundamentale ale antro- 
pologiei criminale cari alcătuiau obiectul de căpetenie al 

  

1). Al șaselea congres de antropologie criminală va avea loe în primăvară anului eurent în Turin. Cu această ocazie va avea loc glorificarea activităţei ştiinţifice de aproape jumătate de veac a lui Cesar Lombroso.
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programului desbaterilor. Judecînd în special după aten- 
țiunea şi interesul cu care a fost ascultat discursul lui 
Enrico Ferri, am putea spune că marea majoritate a con- 
gresişiilor a împărtăşit argumentaţiunile judicioase ale a- 
cestui savant. 

Cei mai mulţi dintre savanţi au fost din Italia, fapt 
ce de sigur dovedeşte vitalitatea şi răspîndirea teoriilor 
noi penale în această ţară; francezi, germani, ruşi, ame- 
ricani erau mult mai puţini. Aceasta s'a explicat prin im- 
prejurarea că în timpul din urmă congresele de antropo- 
logie criminală au fost prea frecuente; nu mai departe de 
cit cu un an în urmă (1900), s'a ţinut al patrulea congres la Pa. 
ris. De sigur că într'un așa de scurt timp e foarte greu 
a se face lucrări originale, a se întreprinde cercetări noi, 
cari să poată fi presentate şi discutate la un congres in- 
ternaţional. De aceea s'a şi decis ca congresul al VI-lea 
să se convoace la Turin tocmai în 1906, sub preşedinţa 
lui Cesar Lombroso. 

Cu tot numărul restrins al membrilor congresului, 
lucrările presentate au fost însă foarte numeroase. S'au 
cercetat peste cinci zeci de memorii şi rapoarte ştiinţifice. 
Actele şi lucrările congresului zIcătuesc la un loc un vo- 
lum de 337 pagini, format în 80. 

Graţie lucrărilor şi activităţii desfășurate de membrii 
congresului, antropologia criminală, al cărei caracter ştiin- 
țific părea dubios pînă acuma, a intrat în o nouă fasă de 
desvoltare, precisindu-şi de aproape obiectul şi metoadele 
ei de cercetare şi căutînd a-şi afirma dreptul ei de exis- 
tență ca ştiinţă penală de sine stătătoare. Mai mult încă, 
congresul de față a avut o înriurire bine-fâcătoare și a 
schimbat întreaga direcţiune a celor două mari şcoale în 
care se împarte azi ştiinţa nouă penală. Rapoartele pre- 
sentate și discuţiunile urmate ne dovedesc că antagonisnul 
acut ce există pină acuma între școala positivisto-anti opo-
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logică şi şcoala sociologică penală, din pricină că, pe cînd 
cea dintii considera crima ca un produs pur biologic, iar 
cea de a doua esplica infracţiunea ca un fenomen deter- 
minat de factorii sociali,—tinde a se atenua în mod simţi- 
tor, ast-fel că azi mulţi dintre reprezentanţii ambelor ta- 
bere au luat o atitudine împăciuitoare, ţinind la apropierea 
şi chiar unificarea acestor şcoale. In special, învățatului 
Enrico Ferri, pe care unii il consideră ca părtaş al teo- 
rielor lombrosiene, iar alţii ca penalist sociolog, se dato- 
reşte faptul important că şcoala positivisto-antropologică 
italiană a inceput a ceda din pretenţiile sale, a părăsi ve- 
chiul exclusivism unilateral şi a împrumuta multe din con- 
clusiile şcoalei sociologice. Vom vedea mai departe că a- 
cest învăţat, în ultima sa lucrare citită la congresul din 
Amsterdam, afirmă categoric că infracţiunea este nu nu- 
mai un produs biologic, ci e determinată în acelaş timp de 
factorii sociali şi cosmici. 

Fără îndoială succesul obţinut de acest congres se 
datorește în parte energiei şi tactului membrilor biuroului 
cari au organisat şi condus desbaterile, anume președin- 
telui Van-/lamel profesor de drept penal, vice-preşedinte- 
lui Dr. Winkler, profesor de psihiatrie și în fine secreta- 
rului Perfheint-Solomonson, profesor de nevrologie. A- 
ceastă întreită colaboraţiune a juristului-sociolog, a psihia- 
trului și a nevrologului a avut o înrîurire fericită asupra 
antropologiei criminale. Preşedintele Van-Hamel, in dis- 
cursul său final, resumează admirabil problema și scopul 
antropologiei criminale, arătind că ideile de căpetenie cari. 
au predominat în lucrările congresului sunt: sfudiul cau- 
selor criminalităței, cercetarea „mijloacelor de îndreptare a 
firei criminalului şi înlocuirea Pedepsei prin regimul co- 
rectiv. Acestea sunt principiile fundamentale ale antropo- 
logiei criminale a căror realizare, zice Van-Hamel, trebue 
să impace şi să armoniseze neînțelegerile cari neapărat se
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ivesc în desvoltarea evolutivă a ori-cărei ştiinţi. Pe terenul 
lor e posibilă colaboraţiunea rodnică şi pacinică a juris- 
consulţilor, sociologilor, antropologilor, psihiatrilor şi pe: 
dagogilor. 

Trecem acum la examinarea lucrurilor mai impor” 
tanie ale congresului. 

% % E 

Principiile fundamentale ale antropologiei criminale le 
găsim desvoltate de Enrico Ferri atît -in memoriul său în- 
titulat «Simbioza Crimei», precum şi în observările şi cri- 
ticile făcute de el altor lucrări. Ferri nu o dată afirmă, că 
C. Lombroso și şcoala sa cade in mare rătăcire cînd con= 
sideră crima ca un, fenomen pur biologic, ca un produs 
esclusiv al organismului : criminalului. Criminalitatea de- 
pinde de condiţiunile cosmice, de factorii sociali şi de or- 
ganismul criminalului, Pentru săvîrşirea crimei trebuesc 
anumite predisposiţiuni organice; aceste insă nu se pot 
manifesta nici-odată de cit numai în condițiuni sociale pri- 
elnice, intocmai după cum un individ predispus sau chiar 
atins de tuberculosă poate ajunge la o virstă foarte îna- 
intată, dacă, bine înțeles, va observa, un regim de trai 
favorabil sănătăţii sale. Este de absolută nevoea se studia 
şi cunoaşte atit cauzele interne, antropologice ale crimina- 
lităţii, precum şi cele externe sau sociale. Este imposibil 
să se poată comite crima de o persoană fară inclinaţiuni 
organice criminale, sau în nişte condițiuni externe nefavo- 
rabile. Infracţiunea, ca şi întreaga conduită socială a omu- 
lui, este determinată de organism, de caracter şi de mediul 
în care el trăeşte. Un criminal, fie el chiar înăscut, poate 
foarte bine să trăiască fără să comită vre-o crimă, dacă 
in mediul social ce”l înconjoară se vor găsi condițiuni ne- 
favorabile manifestărilor naturei sale criminale. 

Antropologia criminală nu admite liberul arbitru, con-
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siderind infracţiunea ca un resultat al organismului şi al 
condiţiunilor sociale. Sub acest raport antropologia crimi- 
nală se deosibeşte cu totul de școala penală clasică. Pu- 
nînd crima în dependinţă imediată de organism şi de me- 
diul social, antropologia criminală ne dă prin aceasta po- 
Sibilitatea de a lupta contra criminalităţii, de a cerceta 
causele ei şi mijloacele de combatere. | 

Şcoala penală clasică, admiţind liberul arbitru, se gă- 
seşte în neputinţă de a studia germenii criminalităţii. In a- devăr, voința criminalului fiind liberă, săvirşirea sau nesă- 
virşirea crimei atirnă exclusiv numai de el; noi nici întrun 
chip nu putem a ne da samă pentru ce anume e] a făp- 
tuit crima, cînd putea foarte bine să nu o comită; n'avein 
posibilitate a combate criminalitatea, pentru motivul foarte 
simplu că nu putem să Pătrundem în interiorul lumei sale 
sufleteşti şi nici să influențăm direct voinţa lui liberă. 

Ne admiţind liberul arbitru, antropol: gia criminală 
profesează determinismul. 

- 
Fie-care om, folosindu-se de bunurile civilisaţiei ŞI de 

avantajele vieţei sociale, e dator, pe de o parte să res- 
pecte şi să îndeplinească cerinţele societăţii, iar pe de alta 
nu are dreptul să violeze interesele ei, 

Fără temei se Susţine că antropologia criminală ar fi 
periculoasă pentru societate şi pentru morală, că ea nu admite ideia culpei și a responsabilităţii personale şi în fine că nu recunoaşte dreptul societăţii de a combate duş- manii săi. Din contra, antropologia criminală învaţă că noi datorim totul societăţii şi de aceea avem obligaţiunea a consacra numai ei toate puterile noastre, Profitind de bu- 
nurile vieţei sociale, noi sintem răspunzători înaintea so- cietăţii de faptele noastre," Ă 

Societatea, punind la dispoziţia membrilor săi atitea buauri şi avantaje, fără îndoială are tot dreptul să ceară 
ca nimeni să nu-i jignească interesele sale, Recompensind
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şi ajutind pe membrii săi folositori, societatea poate foarte 
bine să ia măsuri de apărare contra membrilor periculoși 
punindu-i în imposibilitate de a o vătăma. 

Antropologia criminală, de şi nu admite liberul ar- 
bitru, totuși ne dă posibilitate a combate cu succes crimi- 
nalitatea, Evident că pentru a elimina, sau cel puţin a 
micşora criminalitatea, trebue mai întii să înlăturăm pe cit 
posibil însăși pricinele cari o determină. Tot-odată antro- 
pologia criminală aduce o schimbare simţitoare în rapor- 
turile noastre faţă de criminal şi modifică însăşi concepţia 
pedepsei. 

Criminalul comite crima, fiind-că e înzestrat cu încli- 
nări organice criminale şi a trăit în anumite condițiuni so- 
ciale. Crima este un fenomen tot atit de natural ca şi o 
maladie psihică. Mai ?nainte, cînd se credea, împreună cu 
psihiatrul Hainrott, că demența provine din pricină că 
omul de bună voe a «părăsit calea virtuţii şi a uitat de 
frica de D-zeu», alienaţii erau trataţi cu -totul altfel ca 
acuma. Psihiatria actuală însă a schimbat cu desăvârşire 
lucrurile. Tot aşa şi antropologia criminală a transformat 
cu totul modul de tratare al criminalilor. Cînd ne vom 
convinge cu toţii că crima nu depinde de liberul arbitru, 
ci e un fenomen natural determinat de anumite cauze, nu 
vom mai avea motive de a ne arăta despreţuitori, răută- 
cioşi şi răsbunători faţă de criminali. 

Măsurile preventive au totdeauna o valoare mult mai 
mare de cît pedeapsa. După cum în medicină măsurile hi- 
gienice sunt mult mai eficace de cit cele terapeutice, tot 
aşa şi în combaterea criminalitiţei măsurile preventive sunt 
incoraparabil mai folositoare de cit represiunea. Evident că 
legislatorii şi jurisconsulţii şcoalei clasice, crezind că cri- 
minalul comite infracţiunea din pricina slăbirei voinţei şi 
a sentimentului religios, din pricină că de bună voia lui 
<a părăsit calea virtuţii şi a uitat de frica lui D-zeu», nu
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pot face alt-ceva de cit să prescrie pedepse contra acestei 
manifestări perverse a voinţei libere, intimidind ast-fel pe 
toţi acei ce Sau abătut de la calea virtuții, 

| Legislatorii şcoalei clasice urau şi despreţuiau atît de 
mult pe criminali, erau atit de convinşi că aceştia săvîrşesc 
crima din libera lor voință, şi că le stă în putință sănu o 
comită, în cit şi-au mărginit activitatea lor la născocirea 
unei serii nemărginite de pedepse; toată atenţiunea lor a 
fost concentrată exclusiv numai asupra pedepselor, iar 
pentru prevenirea criminalităţei nau făcut aproape nimic, 
comptind pe exemplaritatea pedepsei. 

Societatea are dreptul să ia măsuri preventive pen- 
tru împedicarea infracţiunilor şi să se apere de indivizii 
cari “i prejudiciază interesele, eliminindu-i din mijlocul său 
şi puniîndu-i în imposibilitate de a o vătăma. Pentru a pu- 
tea însă combate cu mai mult Succes criminalitctea, e ab- 
so:ut necesar să educăm şi să reconstituim mai întîi firea 
criminalilor, să desrădăcinăm aplicările rele încuibate în 
ei, căci numai cu chipul acesta vom putea obținea îndrep- tarea lor. Noi nu pedepsim pe crimiaali, cin 1ăzbunare ; avem însă tot dreptul a-i izola din mijlocul nostru, a-i în- 
chide şi a-i supune unui regim de corecţiune, 

Sistemul actual de represiune penală, consistînd în a aplica tuturor criminalilor unele şi aceleaşi pedepse, este absolut neraţional. Criminalii deosebindu-se mult între ei prin constituțiunei firei lor psiho-organice, evident că şi corecţiunea trebue să aibă un caracter personal şi propriu naturei fie-căruia, deci trebue să varieze de la un individ la altul. Tot aşa de neraţională e şi condamnaţiunea la închisoare pe un termen determinat de mai "nainte; căci judecătorii nu pot nici întrun caz să preciseze anticipativ cam cit timp este de nevoe pentru îndreptarea cutărui sau cutărui individ. De aceea condamnaţiunea fără termen de- terminat este unul din principiile fundamentale. ale -antro-
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pologiei criminale. Tribunalul, convingîndu-se că crimina- 
lul este periculos şi vătămător Societăţii, poate numai să 
stabilească necesitatea îndreptării lui şi să ordoane ares- 
tarea. Eliberaţiunea însă din închisoare poate să aibă loc 
numai atunci, cind, după opiniunea persoanelor competente, 
firea criminalului este atit de ameliorată, încît el poate fi 
lăsat liber, fără pericol pentru societate. Corijarea unui 
criminal poate să aibă loc mai curind sau mai tirziu, sau 
chiar nici-o-dată. Cel mai elementar bun simţ ne spune că 
este cu totul imposibil a ghici de mai ?nainte momentul, 
cind criminalul are să fie îndreptat; de aceea condamna- 
țiunea cu termen determinat nu poate da nici-odată resul- 
tate bune, 

Toate formele de pedepsire a criminalilor încercate 
pină acuma, s'a dovedit că's ineficace şi neraţionale, pen- 
tru că scopul principal urmărit de legislatori şi judecători 
a fost nu corijarea criminalului, ci intimidarea lui ŞI satis- 
facerea ordinei legale călcate. In special închisoarea celulară 
e cu desăvirşire absurdă, pentru că ea nu îndreaptă pe 
criminal, ci numai il tîmpeşte şi înrăutăţeşte, şi apoi, afară 
de aceasta, mai e şi costisitoare. Pentru corijarea crimina- 
lilor este de nevoe a se organisa co/onii Zricole, în care 
ei, muncind sistematic în aer liber, să-și poată întări să- 
nătatea şi imbunătăţi firea. 

Delictul, ca ori-ce fenomen, are nu numai partea lui 
rea, ci are şi partea bună. In adevăr, criminalii pot fi di- 
visaţi în două mari categorii: unii prejudiciază interesele 
sociale din cauza egoismului lor, precum sunt furii şi uci- 
gaşii, cari din pricină că au rămas în urmă cu desvoltarea 
lor psiho-organică, represintă astă-zi pe sălbaticii de altă- 
dată,— alţii din potrivă vatămă societatea din cauza altru- 
ismului lor; aceştia aspiră către forme noi de viață, im- 
“pingînd societatea înainte. Fără - îndoială societatea. are 
dreptul să se apere contra acestor din urmă criminali ; cu
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toate aceste nu se poate tăgădui că ei au şi partea lor 
bună, căci altruismul şi setea lor de progres poate aduce 
mult bine societăţii. Trebue numaisă se dea o altă direcţie 
aspiraţiunilor acestor indivizi şi să li se indice scopuri bune 
sociale. 

Pînă azi, criminalii au adus numai rău societăţii, dar 
ei ar putea deveni și folositori, dacă forțele Şi munca lor 
S'ar organisa,. 

Fie din pricina farmecului produs de discursul lui 
Ferri, al cărui cuprins Pam resumat, fie din cauza con- 
vingerilor majorităţei membrilor congresului, încercările lui 
DBaer şi Martens de a justifica arestul celular, mau avut 
nici un succes. 

Aceşti doi penalişti germani afirmă că închisoarea 
celulară este cea mai bună şi eficace dintre toate formele 
de închisori cunoscute, pentru că în ea nu este cu putinţă 
acea corupţie morală, provocată de contactul reciproc, care 
de altmintrelea este inevitabilă în cele-l-alte inchisori. Baer 
observă că nu e întemeiată acusaţiunea ce se aduce ares- 
tului celular că ar predispune pe deţinut la maladii psihice. 
În închisorile comune boalele uşoare nu se ţin în seamă 
asemenea nu se observă maladiile, cari nu au ca conse- 
cință o schimbare însemnată a conduitei deţinutului. In în- 
chisorile celulare, din contra, ori-ce schimbare cît de mică - 
în starea generală a deţinutului, imediat se bagă în seamă. 
Numai în rare casuri arestul celular poate influenţa, în 
chip nefavorabil asupra stărei psihice a individului. Baer 
şi-a format convingerea că criminalii mai puţin corupți 
prefer regimul celular, în timp ce recidiviştii şi criminalii 
perverşi prefer din contra închisoarea comună. Pe basa 
observaţiilor făcute de noi înşine asupra deţinuţilor. din 
penitenciarele Tirgul-Ocnei şi Ocnele mari, în vacanţiile 
anilor 1899 şi 1900, putem afirma că concluziile lui Baer, 
sunt în mare parte întemeiate, 

33
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Pieperss, vice-preşedintele Curţii de casaţie din Ams- 
terdam, în studiul său întitulat Criminalitatea din Punctul 
de vedere al evoluționismului, desvoltă de asemenea unul 
din principiile fundamentale ale antr opologiei criminale. 

Înfracţiunea, după definiţiunea în genere acceptată de” 
Jurisconsulţi, este ori-ce act reprimabil de legile penale. 
Dar, de oare-ce legea nu alcătueşte o entitate statornică şi 
neschimbată, ci evoluează în timp şi spaţiu de la o epocă 
la alta şi după diferite ţări, evident că definiţiunea arătată 
mai sus nu e destul de lămurită. Etica pe de altă parte 
califică ca infracţiune ori ce act reprobat de normele mo. 
ralei, de cît şi aceste din urmă nu sunt fixe şi nestrămu- 
tate, ci sunt supuse aceluiaşi proces evolutiv. Aşa dar, 
nici dreptul, nici morala nu ne dau o idee exactă și ştiin- 
țifică despre infracţiune. Singură numai antropologia cri- 
minală e menită a ne da noţiunea exactă a iniracliunii, ca 
fenomen social determinat nu ds cauze permanente şi nes- 
chimbate, ci supus aceleiaşi legi evolutive, ca şi însăşi so- 
cietatea în mijlocul căreia se petrece. 

Infracţiunea este violarea intereselor soziale, proto. 
cată de egoism. De și în firea omenească, alâturea de 
instinctul egoismului, există și înclinări altruiste, totuşi oa- 
menii se deosibese mult unii de alţi din punctul de ve.- 
dere al desvoltării altruismului,. In ori-ce epocă, ca și in 
ori ce societate, sunt indivizi la cari tendințele altruiste 
sunt puţin desvoltate, din care pricină au caracter violent 
crud, fiind dispuşi pururea la ceartă. E o mare greşală a 
crede că criminalul comite crima numai din cauza slăbi: 
ciunei voinţei ; crima e Săvirşită adesea de indivizi la cari 
altruismul e atit de slab. în cit nu se poate lupta cu în- 
clinările egoiste. Această slăbiciune a altruismului poate 
proveni din diferite boli, dia degenerare, precum şi dia 
beţie. De asemenea slăbiciunea altruismului poate fi pro- 
vocată ce mizerie, foamete, de convingeri religioase şi po-
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Jitice. De obiceiu aplecările criminale sunt înăscute, ele nu 
constitue o boală, ci sunt consecutive numai nedesvoltării 
altruismului. 

Mediul social în care trăim, nu poate constitui o cauză 
a criminalităţii; el însă poate inlesni săvîrşirea crimei de 
persoanele la care altruismul nu e desvoltat. 

Profesorul Dorado în raportul său întitulat: «Desa- 
cordul dintre pedeapsă, şi datele antropologiei şi sociologiei 
criminale», demonstrează netemeinicia noţiunii clasice asu- 
pra pedepsei. Pedeapsa avea valoare în timpul cînd se 
credea că infracţiunea depinde de liberul arbitru al omului. 
Astăzi liberul arbitru nu se mai admite; infracţiunea e 
considerată ca un fenomen biologic şi social, care poate 
fi eliminat. Astăzi nimeni nu mai cere pedepsirea aliena- 
ților; minorii criminali nu se mai pedepsesc, ci se inter- 
nează în case de corecţiune. E timpul dar să schimbăm 
atitudinea noastră şi față de criminali. 

Criminalilor majori trebuesc aplicate nu pedepse, ci 
măsuri de îndreptare. Pentru ce oare criminalul mai mic 
de 21 ani nu poate fi pedepsit în adevăratul sens al cu: 
vântului, pe cînd cel mai mare de 21 ani trebue pedepsit ? 
Această distincţiune e artificială şi neîntemeiată. Toţi cri- 
minalii au revoe nu de pedepse, ci de corijare şi vindecare, 
Peniru combaterea criminalităţii e necesară nu represiunea 
penală, ci pedagogia cvreetivă. Această ştiinţă nouă 
are menirea să cerceteze metoadele de îndreptare şi vin. 
decare a criminalilor, adică a acelor indivizi față de care 
pedagogia actuală e neputincioasă. 

Acest raport al profesorului Dorado, de la universi: 
tatea din Salamanca, deşi cuprinde în sine aceleaşi idei 
desvoltate destul de clar de Ferri, a fost reprodus de noi 
în scurt, numai pentru a accentua încă odată atitudinea 
blindă şi umană a antropologiei criminale faţă de criminali, 

NN
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Studiul lui N. Colajanni referitor Ja propaganda socialismului în raport cu criminalitatea.—G. Tarde şi cercetările sale asupra cri- minalităței în raport cu condițiile economice.—Luezările lui Denis, Carrara şi Bensdikt.— Importanţa studiilor lui Ielgersma şi Sighele asupra psihologiei mulţimei şi asupra „Crimei coleetive*.— Rolul su- gesliuntei în formarea asociațiilor criminale, 

O deosebită atenţiune merită rapoartele învăţaţilor 
W. Colajauni, Tarde şi Denis în vederea chestiunilor ori- 
ginale şi foarte importante tratate în ele. 

N. Colajanni, în raportul său întitulat; «Socialismul 
şi fropaganda lui în raport cu criminalitatea», susţine că 
nu avem molive să ne temem de socialism. Fără temei 
s'a afirmat că socialismul ar avea vre-o. înriurire asupra 
respindirei criminalităţii. S'au înşelat mult Şi socialiştii cari 
au crezut că criminalitatea poate fi socotită drept barome= 
tru al nedreptăţilor, împilărilor şi neorinduelilor sociale. 
Colajanni consideră criminalitatea şi socialismul ca conse- 
cinţi a uneia şi aceleiaşi pricini : mizeria, Socialismul însă 
constitue un fel de protestare colectivă Şi conştientă contra 
mizeriti, pe cînd crima e o răsvrătire individuală şi in- 
conștientă. | 

Pe baza unui vast material statistic, Colajanni afirmă 
că în Italia crimiralitatez. e mai scăzută în provinciile, în 
care numărul alegătorilor socialişti e mai mare, ast-fel că 
progresele criminalităţii și a socialismului stau în raport 
invers. În Piemont, Liguria şi Lombardia, criminalitatea e 
mai mică de cit în alte provincii itaiiene; în aceste locali- 
tăţi însă e cel mai mare număr de alegători socialişti. Din 
contra, în Sardinia, Calabria, Abruzzo, criminalitatea e 
foarte răspîndită, în timp ce socialismul aci mai nu are
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adepti. Pină la 1882 socialismul era puţin răspindit; în parlamentul italian nu era de Cit un singur deputat socia- list, După această dată însă propaganda socialismului a luat proporţii insemnate, ast-fel că în I90o au intrat în parlament 33 deputaţi sorialişti. In schimb, în tot acest period de timp criminalitatea a rămas in unele provincii în stare staţionară, iar în altele relativ a scăzut. 
Acelaş lucru se poate observa şi în Prusia; în pro- vinciile în care criminalitatea e răspîndită, precum e Pos- nania, socialismul e Puțin cunoscut. 
De oare-ce socialiştii pînă în prezent nu “şi-au reali- sat încă idealurile lor, evident că nu putem resolva cu exaclitate chestiunea influenţii socialismului asupra crimi- nalităţii. Cu toate aceste, in localităţile unde viața socială se apropie mai mult de idealul socialismului, criminalitatea e în descreştere; aşa de pildă în Anglia, Suedia, Elveţia, unde s'au realisat deja unele pretenţiuni ale socialiștilor, criminalitatea e mai puţin respindită, de cît în țările mai Puțin culte şi cu libertăţi politice mai mărginite. 

Aşa dar socialismul departe de a contribui ]a spori- rea criminalităţii, din contra o diminuiază, Criminalitatea fiind în strînsă dependenţă de condiţiunile sociale, evident că cu cît cerinţele socialismului se vor realisa, cu atit cri- minalitatea va cescreşte, 
Raportul lui Zarde întitulat : „Criminalitatea şi cort dițiunile economice“, presintă un mare interes. In vederea autorităţii de care se bucură autorul, şi de oare-ce el de astă dată îşi schimbă părerile pe cari le avea maj înainte âsupra chestiunii ce tratează, ne vom permite a insista mai de aproape asupra acestei lucrări. 
Tarde observă că în timpul de faţă respindirea cri- minalităţii se atribue foarte mult condiţiunilor economice ; cu toate aceste «nu trebue să uităm că credinţele şi sen- timentele exercită o înriurire mai mare şi mai hotăritoare asupra <aberațiunii voinţei».
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Fie-care fasă a vieţei socialo-economice are crimina- 
litatea sa corespunzătoare. In epoca vieţei de trib şi a co- 
munismului social, care alcătuește prima fasă a desvolţării 
economice, manifestările criminaiităţii, precum erau vendetta, 
razzia, adică agresiunea şi resbunarea, nu erau determi- 
nate de cauze economice; acelaşi lucru se poate spune şi 
de alte infracţiuni din acele vremuri, precum: calcarea 
obiceiurilor, lipsa de respect pentru strămoşi, uciderile din 
gelozie etc.; toate aceste nu depindeau de factorii econo- 
mici, cel mult fratricidul pare a fi determinat de asemenea 
factori, 

In al doilea period, anume periodul vieţei stabile în 
sălașe şi sate, trădarea în războiu, laşitatea, poltroneria şi 
lipsa de respect către zei, erau considerate ca infracțiunile 
cele mai grele; din contra, furtul cu efracţie era socotit 
ca infracţiune mult mai puţin importantă. Toate aceste in- 
fracțiuni, afară de ultima, nu depind de loc de cauze eco- 
nomice, 

Tocmai în periodul al treilea, -adică acela al vieţei 
naţionale, condiţiunile economice incep a avea o vădită şi 
reală înriurire asupra criminalităţii. 

Împreună cu viața economică s'a desvoltat şi. viaţa 
politică și religioasă, nu însă în mod paralel. Din punct 
de vedere religios popoarele europene în veacurile de mij- 
loc se aflau în faza waţională; sub raportul economic însă 
erau abea in faza agricolă, deci mult mai înapoiate. In 
Franţa, prin veacurile XIII şi XIV, starea economică nu 
era prosperă, ci cel mult fie-care locuitor avea casa şi 
pămîntul său, în care producea aproape ceea ce-i trebuia 
lui şi familiei sale; pe acea vreme însă Franţa alcătuia 
deja un stat politic şi creştin destul de înfloritor. Acelaş 
lucru s'ar putea spune şi despre Grecia veche. Aşa dar 
materialismul istoric fără drept afirmă că desvoltarea po- 
litică şi religioasă a unui popor totdeauna e precedată de
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cea economică. Prosperitatea economică a unei țări tot- 
deauna apare în urma celei politice şi religioase; de aceea 
starea politică şi religioasă are o mai mare înriurire asu- 
pra criminalităţii de cî: cea economică, 

Bogăția sau sărăcia, prin sine însăşi, na împedică pe 
cine-va să fie cinstit, Popoarele şi clasele sociale sărace, 
dar deprinse a trăi în asemenea stare, adese-ori se disting 
printr'o înaltă moralitate; acelaş lucru se poate spune şi 
de popoarele bogate. 

Cea mai nedreaptă repartiție a bogățiilor dintro so- 
cietate nu constitue totdeauna cauza determinată a creşte- 
rei criininalităţii, dacă bine înţeles locuitorii sunt deprinşi 
cu 0 asemenea stare de lucruri. In schimb inavuţirea re- 
pede, ca și sărăcirea repede, sunt foarte periculoase pen- 
:ru moralitate. În genere transformările economice spon- 
tanee au o înriurire mult mai mare asupra criminalităţii 
şi moralității de cit starea economică latentă. 

Capitalismul nu e periculos din punctul de vedere al 
moralității ; transiţie însă de la industria manuală la in- 
dustria capitalistă a fabricilor mari, are o influență socială 
foarte corupătoare, 

Pină azi nu s'a putut lămuri pe deplin incă ce in- 
riurire directă ar avea crizele economice asupra crimina- 
lităţii. Nu putem însă să credem afirmaţiunile unor statis- 
ticiani că în vremea crizelor politico-religioase criminalita- 
tea ar fi în descreştere. De Sigur această descreştere nu 
poate ti de cît numai aparentă, şi se explică prin aceea că 

„în timpul turburărilor şi revoluţiunilor sociale multe crime 
Tămin nedescoperite şi nepedepsite. 

Comparind evoluările normale ale stărilor economice 
cu fluctuaţiunile criminalităţii, nu putem observa într: ele 
nici o corelaţiune directă, Crizele economice sunt pericu- 
loase mai ales pentru moralitate, prin faptul că ele pro- 
voacă lupla între clasele sociale ; concurenţa comercială e 
mai puţin periculoasă.
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Aşa dar, după Tarde, este absolut neexact că isvo 
rul principal al criminalităţei Par constitui crizele socialo= 
economice. Asemenea crize mai curind pot provoca sinu:- 
cideri de cît crime. In raportul său, autorul se arată par- 
tizan convins al ideci că criminalitatea depinde în totul ce 
cauze morale, religioase și politice. Din nefericire el nu ne 
explică în de ajuns de lămurit în ce chip anume sentimen- 
tele religioase şi morale influențează asupra «aberaţiunii 
voinţei». —]E drept însă că singur el declară că analiza 
acestei chestiuni nu intră în cadrul presentului raport, 

Denis, în studiul său întitulat : «Socialismu/ şi cau- 
zele economice ale criminalităţii», expune în partea întîi 
istoria teoriilor socialiste. In partea a doua el combate 
ideile lui Garofalo, în ce priveşte independenţa criminali- 
tăţii de condiţiunile economice, susținînd o temă diametral 
opusă temei desvoltate mai sus de Tarde. Pentru a do- 
vedi că cauzele economice au influenţă asupra mersului 
criminalităţei, Denis se bazează pe tabela statistică com- 
parată a nașterilor nelegitime, alăturată la raportul său; 
el afirmă că în special unele crime din pasiune stau în le- 
Sătură directă cu cauzele economice. Cu toate aceste, ob- 
servind de aproape tabela statistică formată de Denis, nu 
putem înţelege cum de a ajuns ella asemenea concluziuni, 
căci chiar în tabela sa evaluările nașterilor ilegitime nu 
merg paralel cu fluctuaţiunea criminalităţii, Pe baza date- 
lor lui Denis se poate deduce tocmai rontrarul celor afir. 
mate de el, adică că mersul criminalităţii nu depinde de 
condiţiile economice. 

Din nefericire, Denis a trimis numai raportul său la 
congresul din Amsterdani, fără ca să se presinte în per- 
soană, ast-fel că citirea şi discuţiunea raportului a avut 
loc în lipsa autorului. “Toată lumea rămine nedumerită 
pentru ce el susţine o temă care de almintrelea nu rezultă 
din datele sale statistice.
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Nu mai puţin interesante sunt rapoartele şi memoriile 
învăţaţilor Sighe/e, Jelgersma, Carrara şi Beneaibt cu pri- 
vire la pshologia mulțimei. 

leigersma in raportul său <Observări asupra psiho 
logiei mulțimei», se încearcă a explica pe cale pur psiho- 
logică marea susceptibilitate şi impresionabilitate a mulţi- 
mei cum şi forţa ei impulsivă, care pină acuma se inter- 
preta în chip diterit. Autorul nu admite idea 2şa zisului 
„Spirit colectiv“, „spirit popular“ şi tăgădueşte putinţa cin- 
riuririlor psihice misterioase». E adevărat că mulțimea e 
foarte sensibilă ; ea nu raţionează, ci se lasă a fi sedusă 
cu uşurinţă, din cauză că e nerăbdătoare şi lesne creză- 
toare în ideile altuia. Mulțimea e foarte expansivă şi trece 
cu o mare uşurinţă de la gindire la acţiune. Toate aceste 
calităţi ale mulțimei se pot explica în mod psihologic, 

Mulțimea, sau mai bine zis persoanele cari o compun, 
se află în stare de monoideism, avind atențiunea extrem 
de incordată. Aproape fie-care individ din mulțime e preo- 
cupat de o singură idee, e concentrat asupra unei singure 
împrejurări, restul ca şi cînd n'ar exista pentru dînsul. 

Toţi membri mulţimei se influinţează oare-cum unul 
pe eltul în acelaş sens, adică îşi aţintesc gîndirea asupra 
aceleiași împrejurări ; toţi cugetă şi vorbesc despre ea, cu 
toţii se agită din cauza ti; pentru moment nimic ne există 
în afară de această imprejurare, Fie-care individ din mul: 
ţime se supune rai mu't sau mai puţin dominaţiunii per: 
soanelor cel înconjoară, şi încetul cu incetul întreaga sa 
atențiune este absoibită de o singură idee. Această stare 
încordată a atenţiunii şi a cugetării poate fi numită 7zono- 
îdeism, sau mai drept încă ol/goideism.. O Situaţiune iden- 
tică se observă la hipnotisaţi, la cari cugetarea se trans- 
formă cu mare uşurinţă în fapte,
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Tot în acelaş chip se poate explica ușurința extremă 
cu care mulţimea trece de la gîndire la acţiune. Ea nu e 
în stare să judece, pentru că toată atenţia o are concen- 
trată asupra unuia și aceluiaş lucru, de sub înriurirea fer- 
mecătoare a căruia ea nu se poate sustrage, pentru a con- 
cepe alt-ceva. Ast-fel se explică nerăbdarea şi tendinţa 
impulsivă a mulţimei. 

Incordarea atenţiunei mulţimei provine din faptul că 
toţi membrii ei sunt cuprinşi de aceiaşi sensaţie puternică; 
toți sunt antrenați de un singur sentiment care le fixează în 
conştiinţă o singură cugetare, astfel că recepțiunea altor 
impresiuni şi formarea altor idei, neconforme sentimentului 
dat, devine imposibilă. 

În fine, trebue să mai avem în vedere o imprejurare 
foarte importaată, dar care pină în present a trecut nebă- 
gată în seamă. Simţirile şi gindirile noastre se traduc în 
afară prin anumite mişcări corespunzătoare, de şi adese-ori 
foarte puţin observabile. Filosoful Lange, în cartea sa /sto- 
ria Materialismului, are mare dreptate cind spune că «de 
cite ori cugetăm la creion, facem cu ochii o mică mișcare 
în linie dreaptă, şi adese-ori întindem degeteie minei ast-fel 
că par'că am ţinea un creion». Contracţiunea musculară 
nu exprimă numai pasiunea, dar face chiar parte din pa- 
siune. Din această cauză în mulţime mişcarea membrilor 
se transmite reciproc de la unul la altul, fără să ne pu: 
tem da seamă. 

Prin mijlocul acestor mişcări, corespunzătoare dispo- Siţiei generale a mulţimei, influinţa reciprocă dintre indi- vizi devine foarte puternică ; gesturile, aclamaţiunile, miş- 
cările mimice, se transmit simultaneu de la unul la altul, 
ast-fel că fie-care la rindul său, contribue la accentuarea 
şi întărirea disposiţiunii sufleteşti care preocupă. mulţimea, 
și care adese-ori ia proporţiuni colosale. Iată dar în ce 
mod se poate explica influința reciprocă a indivizilor cari
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compun mulţimea. Ielgersma, autorul raportului, termină 
lucrarea sa printr'o afiriaţiune foarte adevărată: „pentru 
ca să explicăm faptele studiate de psihologia colectivă, nu 
avem nevoe să recurgem la ipotesa misterioasă a spiritu- 
lui mulţimei“, Autorul recunoaşte că în lucrarea sa n'a 
analisat şi n'a explicat pe deplin toate caracterile mulţimei, 
dar, adaugă el, o atare analisă este absolut posibilă. Ori 
cum ar fi, cercetările sale aruncă o vie lumină asupra 
psihologiei mulţimei. 

Cunoscutul sociolog italian, Sighele, în raportul său 
întitulat Crima colclivă, propune de a se deosebi psiho- 
logia colectivă de sociologie. Prima studiază mulţimea din 
punct de vedere sfaic, adică cercetează manifestările psi- 
hice ale aglomeraţiunilor de oameni formate dia întimplare ; 
sociologia însă studiază societatea din punct de vedere 
dinamic, adică studiază psihologia societăţei în desvoltarea 
ei evolutivă ; prima studiază mulțimea, cea de a doua stu- 
diază poporul. Mulțimea este o aglomeraţiune intîmplătoare 
de oameni şi de aceia are caracterele sale particulare. 

Fenomenul de căpetenie, care ne explică atit psiho- 
logia mulţimei, precum şi psihologia poporului, este, fără 
indoială, sigestiunea. Sugestiunea ne explică formațiunea 
tutulor asociaţiunilor şi legăturilor dintre oameni; profe- 
sorul sugestionează pe elev, un asociat sugestionează pe 
altul. Acelaş lucru se poate spune şi de legăturile dintre 
amoresaţi” şi prieteni; unul e mai superior ŞI mai puternic 
din punct de vedere psihic de cît cel'l-alt, care inevitabil 
cade sub dominaţiunea lui. Dubla sinucidere ca şi dubla 
delirare, (delire ă deux), asemenea se explică prin acţiu- 
nea sugestiunii; cel mai puternic inspiră celui mai slab 
ideia sinuciderei; individul în stare de delir poate prin 
sugestiune provoca aceiaş stare altei persoane predispusă 
la boli psihice, 

„ Bandele de criminali totdeauna sunt alcătuite din con-
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vertitori şi convertiți; primii sunt mai activi, mai energiei şi inspiră crima celor de ai doilea, cari se supun şi inde- plinesc voința convertitorilor, 
Bandele de criminali, fiind foarte periculoase, legea trebue să prescrie contra lor pedepse de o rigoare extiemă. Tot ast-fel se formează şi sectele criminale ; membrii sectei ascultă şi se Supun ca nişte automaţi șefului condu- Cător, uitînd de propriele lor interese. Cînd un membru al. vre-unei secte Oare-care, ca de pildă secta anarhiştilor, comite o crimă in numele ideilor sectei, el lucrează gr- beşte sub îarîurirea Sugestiunei, voinţa lui fiind mai mult sau mai puţin anihilată. Sugestiunea are un rol mult mai insemnat în infracțiunile mulțimei. 

Aici sugestiunsa devine reciprocă, căci fie care indi- vid influenţează pe altul. E adevărat că şi mu'țimea are conducătorii ei, totuşi aceştia joacă aci un ro] mult mai puţin însemnat de cît în secte şi asociaţiuni criminale. In mulţime, sugestiunea are un efect foarte puternic ŞI -se transmite cu o repeziciune extra-ordinară ; mulţimea e ca şi un materia] combustibil acumulat, unde o singură scin- tee e suficientă pentru ca imediat să isbucnească focul; cu ciîte-va gesturi şi cuvinte incendiare poţi să ridici mase întregi de oameni şi să le arunci în manifestări furtunoase de stradă ; o dată ce mulţimea a inceput a menifesta şi a arunca cu pietre, e cu neputinţă să i mai poţi potoli furia, de cît doar opunindu-i contra-rezistenţă prin baionetă. Cele mai adese-ori majoritatea manifestanţilor sunt oameni no- rali, cari nici-odată mar fi fost în stare să comită crime; de astă dată însă, căzind din întîmplare in mijlocul multi- mei, contra voinţei, caracterului şi înclinărilor lor, au tre. buit să cedeze momentului fatal şi să se supuna efectului Sugestiunii. lată pentru ce Judecătorii sunt datori a avea 0 extremă indulgență şi condescedență faţă de crimele mul- Zimei. Foarte adese-ori autorii şi complicii unor ast-fel de
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crime, scăpînd de sub înriurirea sugestiunii, regretă pro- 
fund conduita lor şi laptul săvirşit. 

Pentru complectarea ideilor expuse mai sus, vom a- 
minti şi de raportul profesorului Carrara întitulat Asocia- 
Zunea criminală şi înfractiunea provocată. Autorul susţine 
că în totdeauna cel mai slab comite infracţiunea după in- 
S'igațiunea celui mai tare; se intimplă insă cite-odată con- 
trarul, că criminalii foarte energiei jăfuesc şi omoară după 
indemnul criminalilor mult: mai puţin energici. In asemenea 
casuri. individul s!ab sugerează crima individului energic. 

Benddikt observă, cu drept cuvit, că azi foarte adese- 
ori se abusează de cuvintul Sugesliune, care se întrebu- 
inţează în diferite sensuri, ast-fel că nu se poate şti încă 
cu claritate ce trebue să înțelegem prin sugestiune. E mult 
mai bine să întrebuinţăm cuvintul îuflnință, care e mult mai lămurit şi mai cunoscut. Nu numai cînd facem parte din 
mulţime, ci totdeauna ne aflăm sub influinţa mediului care 
ne înconjoară, ast-fel că e foarte greu să distingem în noi 
ce e inerent personalităţei noastre de ceea.ce depinde de 
mediul incunjurător. 

Oamenii geniali, personalităţile puternice, precum a 
fost ilustrul pictor olandez Rembrandr, au atirnat atât de 
mult de mediu, în cit în operile lor găsim adinc impri- 
mate şi oglindite naționalitatea lor, caracterile epocei in care au trăit, credinţele şi obiceiurile poporului etc, 

Dacă Rembrandt ar fi fost catolic, şi ar fi trăit de pildă 
la curtea lui Ludvic al XIV, de sigur că activitatea lui ar 
fi luat cu totul o altă direcţie. Dacă am scoate din Spiritul 
oamenilor obicinuiţi ceea-ce le-au dat naționalitatea, epoca 
etc., fâră îndoială că ar răminea foarte puțin. De aceea 
credem că nu se poate separa' psihologi: colectivă de cea 
individuală. 

| 
Asociaţiunile criminale sînt alcătuite din indivizi, stă- piniţi de aceleaşi inclinaţiuni criminale, cari cu toţii năzu-
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"esc a participa la comiterea crimei, deci toţi aceştia sunt 
de o potrivă criminali. Infracţiunile mulţimei de asemenea 
se explică prin aceea că toți membrii ei urmăresc acelaş 
scop, în vederea căruia s'au şi adunat; acei cari nu îm- 
părtăşesc scopul urmărit, nu se alipese de mulţime, nu 
participă la manifestările ei, şi chiar dacă întimplător au 
întrat in mulțime, se retrag apoi din ea. Indivizii adunaţi 
în acelaş scop, însufleţiţi de acelaş sentiment, de la sine 
se înțelege că trebue să lucreze în acelaş chip. 

Doctorul Dehterew observă că pSihalogia mulţimei e 
foarte folositoare, căci numai cînd vom cunoaşte înriurirea 
puternică ce mulţimea exercită asupra-fiecărui membru, 
vom căuta, a ne educa şi oțeli şi spiritul nostru ast-fel 
încit să putem resista ori cărei înfluinţi venite din partea ei, 

all 

Cercetările lui Garnier, Dr. Rabinovici şi Carrara asupra eri- 
minalităţei infantile. Cea enormă a eriminalităței priutre mi- 
nori.—Reformatorul „Elmira* pentru corecţionalisarea minorilor.— 
Studiile lui Eulu asupra alcoolismului în raport cu criminalitatea şi a lui Walemberg cu privire la „influința senilităţei asnpra crimina- 
lităței* — Situaţia socială a „uranismulai“ după profesorul Aletrino.— 
Argumentele aduse de Bâncdikt şi E. Ferri contra „Wranismului“ şi 
contra vieţei celibatare.— Chestiunea celibatului la noi în România. 

Raportul presentat de penalistul francez Garnier, in- 
titulat : Criminalitatea minorilor (etiologia criminalităţii), 
este de o mare însemnătate ştiinţifică, atît din punctul de 
vedere al faptelor comunicate în el, cit şi în vedere că 
autorul e un adversar declarat al şcoalei italiene.
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In ultimii 20-— o ani, numărul criminalilor minori s"a 
constatat că a crescut mult. Acest fenomen trist era privit 
la început cu nedumerire, mai pe urmă însă lumea s'a 
deprins cu el, Căutind a explica cauzele răului, constatăm 
că creşterea ingrozitoare a criminalităţii minorilor se da- 
toreşte în primul loc alcoolismului. 

Cu toţii cunoaştem relele imediate produse de alcool; 
din nefericire însă foarte puţini sunt aceia cari dau aten- 
țiune consecințelor mai îndepărtate derivate din beţie. 
Copii beţivilor sunt totdeauna nevropaţi şi predispuşi la 
maladii psihice ; răspindirea alcoolismului a mers fără în- 
doială paralel cu creşterea criminalităţii minorilor. 

Alcoolismul este pricina de căpitenie a degenerațiunii, 
a demenţei, deci şi a criminalităţii; progenitura alcoolici. 
lor e alcătuită în mare parte din epileptici, imbecili, idioţi 
şi criminali minori. Criminalii minori presintă. aceleaşi ca- 
ractere de degenerare, aceleaşi apucături dezordonate şi 
rătăcite ca şi alienaţii; la ei criminalitatea se manifestă la 
aceiaşi virstă, la care apar simptomele demenţei la dege- 
neraţi. Cu toate acestea, autorul nu împărtăşeşte părerile 
lui Lombroso asupra criminalului inăscut, Crima este un 
fenomen ereditar şi în acelaş timp şi social (heredo-social) 
determinat de doi factori : ereditatea Şi mediul social, 

Criminalul minor posedă anumite caractere şi pre- 
disposiţiuni, pe basa cărora se poate cunoaşte mai înainte 
chiar de a comite crima ; totuşi această imprejurare nu 
ne îndreptăţeşte încă a afirma că criminalii formează un 
tip special. Criminalii minori, cu toată predisposiţia lor 
perversă moştenită, pot să nu săvirşască infracţiuni, dacă 
se desvoltă întrun mediu social buu. 

Caracteri!c principale ale criminalilor minori suut : 
insensibilitatea, apucături dezordonate, răutatea, lipsa _re- 
muşcărei conştiinţei etc. | 

Cunoscutul criminal minor Lepage, poate servi ca tip
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în această privinţă. Acest criminal, fiul unui alcoolic, era 
în vristă de 17 ani cînd a asasinat pe o bătrină, care-"1 
educase şi crescuse ; el nu numai că nu resimțea nici o 
remuşcare pentru fapta săvirşită, dar din contra se fălea 
cu ea; grija lui principală era de a st distinge dintre cei- 
lalţi deţinuţi din penitenciar, căci nu voia să fie conside- 
rat ca criminal ordinar ; el dorea să egaleze pe Pranzzini, 
Cinismul său nu avea margini : „eu imitez pe tatăl meu, zicea 
el, de: aceea beau -ca şi dinsul absint; ideile mele sunt: 
jaful, uciderile şi tăihăria“, EI singur a declarat că voinţa 
lui a fast nu numai de a ucide şi jefui victima sa, ci în 
acelaş timp „a şi satisface pofta bestială asupra cadavru: 
lui ei cald“, El cu satisfacţie şi mîndrie zicea că ziarele 
vor publica numele şi faptele lui. 

E în adevăr uimitor gradul de cinism la care ajung 
criminalii minori. Garnier citează cazul cum doi criminali, 
unul de 16,iar altul de 17 ani, povesteau inaintea judecă- 
torului de instrucţie, în chipul cel mai liniştit, fără pic de 
căinţă şi cu detalii amusante, crima de omor comisă de ei 
asupra unui băcan; atit scena crimei precu "i şi naraţiunea 
alcătuia pentru ei ceva foarte distractiv. Ca o confirmare 
a celor spuse de Garnier, am putea cita şi noi casul re- 
cent al criminalului Candiano, care în atitudinea sa tea- 
trală şi insolentă, in răspunsurile sale date preşedintelui 
Curţei cu Juri, a manifestat o nepăsare, un singe rece şi 
un cinism în adevăr revoltător. 

Numărul criminalilor minori creşte în timpul din urmă 
cu o repeziciune îngrozitoare, Din datele statistice exacte 
ale poliţiei din Paris, se constată că în intervalul de la 1888 
pănă la 1900, numărul omorurilor şi a tentativelor de 
omor, comise în acest oraş de persoane între 31 şi 35 
ani, a rămas staționar, adică aproximativ 20 casuri pe an. 
Din contra, numărul acestor crime comise de indivizi mi- 
nori intre 16—20 ani, a crescut de la 20 (cum era în 1888)
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la 140 anual (1900)! Numărul indivizilor întreţinuţi de fe- 
mei în vristă de 16—20 ani s'a ridicat la 166 anual; iar 
a celor în etate de 2r—36 ani este numai de 137. 

Asemenea cifre extrem de îngrijitoare şi triste, de- 
notă în sine o întreagă stare socială. Pentru a micşora 
pericolul şi a remedia răul, trebue mai întăi să combatem 
alcoolismul, care e cauza principală a creşterei criminali- 
ăţii priatre minori. Minorii criminali, cu organizaţie de- 
fectuoasă şi inclinaţiuni perverse manifeste, pentru a putea 
fi vindecaţi şi îndreptaţi, trebue neapărat să fie internaţi 
din timp în anumite institute de corecţiune. Numai cu chi- 
pul acesta mulţi din ei pot fi salvaţi, iar societatea va fi 
pusă la adăpost de faptele lor. E de absolută nevoe a se 
lua cele mai energice măsuri contra pericolului alcoolis- 
mului, care din nenorocire, a luat în toate țările proporţii 
îngrozitoare. 

Chestiunea criminalităţii minorilor o tratează şi d-na 
Dr. Robinovici în raportul „Ob/igafiunea guvernelor de a 
combale criminalitatea“. 

Principala obligaţie a Statului nu este de a pedepsi 
pe criminali, ci de a-i îndrepta, a face din ei oameni buni, 
a preveni şi împedeca comiterea infracţiunilor şi în fine 
a lua măsuri pentru micşorarea criminalităţii. Cauza cri- 
minalităţii în cele mai multe casuri, este ereditatea : ; crimi- 
nalitatea insă poate fi determinată şi de reaua educaţiune, 
sau lipsa totală de educaţie. In special e periculos alcoo- 
lismul părinţilor. Din observaţiile sale făcute în Paris, 
d-na Robinovici constată că 46%, dintre criminalii minori 
sunt fii de părinţi alcoolici, Acelaş procent aproape îl con- 
stată şi printre deţinuţii institutelor corecţionale „Elmira“, 
Fără indoiala că degenerarea acestor nenorociţi se dato- 
reşte în mare parte şi sifilisului; dar fiind-că de obiceiu 
atit minorii criminali, precum şi părinţii lor, ascund această 
boală, noi nu putem avea date exacte referitoare le fre- 

3i
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quenţa casurilor de sifilis printre minorii criminali. Cu 
toate aceste în institutele „Elmira“ s?a constatat urme vă- 
dite de. sifilis 32—rş0/o. 

Din 2000 criminali deţinuţi în „Elmira“, 79% sunt 
beţivi ; cei mai mulţi dintre aceştia au comis infracțiunea 
în stare de beţie. 

Datele statistice ne arată că criminalitatea nu poate 
proveni din cauza pauperismului: sa constatat că abea 
3%/o dintre criminaliii minori au părinți saraci; 16%, sunt 
din părinţi cu stare; 20/, sunt fii de advocaţi, doctori, pro- 
fesori etc, 

Institutele corecţionale „Elmira“ aduc mari servicii 
societăţii prin faptul că în ele sunt trataţi mulţi criminali 
minori. Aceştia s int internaţi în institut pe timp nedeter- 
minat, adecă pănă la compl=cta lor însănătoşire şi corigere. 
Eliberarea depinde de un comitet special compus din di- 
rector şi alte persoane competente, cari decid asupra fie- 
cărui cas, după ce mai întăi deţinutul e supus unui pro- 
fund şi amănunţit studiu. Nimenea nu este cliberat din 
institut înainte de a fi invăţat bine un meşteşug şi de a fi. 
invăţai să scrie, să citească şi să facă calcule matematice. 

O deosebită importanță se dă in special muncei ma. 
nuale, care se ştie că are o înriurire foarte bine-făcătoare 
asupra educaţiunii şi îndreptării criminalilor minori, Datele 
Statistice ale institutelor corecţionale «<Elmira» ne demon: 
strează, din nefericire, că cultura intelectuală nu este un 
mijloc preserativ suficient contra criminalităţii. Numai 180, 
dintre deţinuţii institutelor nu ştiu să scrie şi să citească ; 

4490 cunosc scrierea şi cetirea; 340/0 au învăţat în şcoa- 
lele primare publice ; 3% au urmat studiile în licee ŞI alte 
colegii. Faţă de acest [apt, evident că cultura pur intelec- 
tuală nu justifică de lo: aşteptările şi speranţele noastre. 
Cultura spiritului numai cînd e unită cu educaţiunea şi des- 
Voltarea sentimenteloe şi însuşirilor personale ale coșilului,
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poate da resultate bune, poate să-i folosească în viaţă şi 
să-l facă membru util societăţii. Copilul trebue invăţat ceea 
ce el poate invăţa, adică ceea-ce corespunde aptitudenilor 
sale ; trebue de asemenea să ne îngrijim de sănătatea şi 
desvoltarea lui fizică, Resultatele strălucite obţinute, în. ce 
priveşte corecțiunea minoriior, de institutele <Elmira», ne 
arată că o educaţiune sănătoasă Şi raţională poate contri- 
bui enorm de mult la îmbunătăţirea stărei morale ŞI psi- 
hice a individului, şi că, în genere, perfecţionarea sisteme- 
melor pedagogice şi culturale alcătueşte unul din mijloa- 
cele cele mai de samă pentru combaterea criminalităţii. Pe 
lingă aceasta se mai impune încă şi lupta contra alcoolis- 
mului. lată dar în ce trebue să constee combaterea crimi- 
nalităţii. În această privință pedepsele penale n'au absolut 
pici o valoare. 

Aceleaşi idei le găsim desvoltate de D-ru] Morell, un 
cunoscut psihiatru belgian, în raportul său întitulat Zrata- 
mentul recidiviştilor. 

Inclinaţiunile criminale ale minorilor, d-rul Morell le 
atribue aleoolismului, care de asemenea este pricina prin- 
cipală a viciilor şi a demoralisării, Studiind un număr de 
169 recidivişti, autorul constată că 57 din ei sint fii de al- 
coolici, 47 provin din părinţi criminali, 61 au părinţi epi- 
leptici, alienaţi şi isterici. Deci, fără îndoială, cei mai mulţi 
dintre recidivişti sînt nişte degeneraţi, avind organizaţia 
patologică moştenită. Dintre recidiviştii examinaţi de Dr. 
Morel, 72 erau lipsiţi de ori-ce cultură, 46 posedau oare- 
cari cunoştinţi, 51 terminase şzoala primară, 89 din ei erau 
alcoolicii. Nu se poate tăgădui dar că alcoolismul este un 
flagel ingrozitor, căruia in special se datoreşte tîimpirea fa- 
cultăţitor intelectual= şi degra area sentimentelor morale. 
Problema noastră de căpetenie este dar de a combateal- 
couolismul. Pentru tratamentul minorilor degeneraţi şi cu 
porniri perverse, este absolută nevoe să se înfiinţeze anu-
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mite institute medico-patologice; aci ei trebuesc deţinuţi 
pină la complecta lor însănătoşare şi corectare. 

Profesorul Carrara în raportul său Deliguenţii. mia: 
nori în Cagliari emite întru cit-va altă părere asupra cri- 
minalităţii minorilor. Autorul a examinat din punct de ve: 
dere antropologic 5o deliquenţi minori, aducînd în acelaş 
timp şi date referitoare la viaţa lor anterioară, Numai 10%/o 
din ei presentau în adevăr caracterele maniiste ale tipu- 
lui criminal; restul nu se deosebea esenţial de indivizii 
normali ; 5%, din ei proveneau din familii criminale. Cau- 
zele cari i au împins la infracţiuni sunt: sărăcia, exemplul 
rău, educaţiunea proastă, Cele mai multe dintre faptele im- 
putate lor sunt de mică'importanță, precum : bătăi, furturi, 
atentate la pudoare etc. După ajungerea la majoritate ei 
s'au corijat singuri, dedindu-se la muncă cinstită pentru 
ciştigarea existenţei. Autorul, de şi arată că în Cagliari cri- 
minaiitatea este puţin respindită, totuşi regretă că nu există 
o instituțiune specială pentru tratamentul copiilor criminali, 

Carrara observă că criminalii de ocasie se corijă uşor, 
In Cagliari, cu toată lipsa de cultură a poporului ds jos, 
indivizii, cari în timpul minorităţii au făptuit crime din ca- 
uza sărăciei şi a relei educațiuni, după ajungerea la majo- 
ritate devin oameni cinstiţi. Evident dar că majoritatea 
criminalitor minori se corijează și fără institute de corec- 
țiune. Crimiaalii înăscuţi însă nu pot să se corije decit nu- 
mai în institute; cin fericire asemenea crimiaali sunt pu- 
ini în Cagliari. 

In congresul al cincilea din antropologie criminală, ca 
şi la cele-l-alie congrese, mulţi dintre oratori au afirmat 
că alcoolismul este cauza de căpetenie a criminaiităţii şi a 
degenerării. Din nefericire însă nimeni nu şi a bătut capul 
cu resolvirea chestiunei cauzelor alcoolismului, Fară îndo. 
ială că şi răspindirea elcoolismului trebue să'şi aibă cau- 
zele sale. Pe lingă aceasta nu s'a demonstrat încă dacă în
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adevăr alcoolismul constitue o cauză, sau mai de grabă 
este un efect o consecinţă a degenerării. Se. poate întim- 
pla ca răul principal să stea nu atit în aicoolism, cit mai 
ales în condiţiile cari determină alcoolismul. Evident că 
ravajele alcoolismului nu ar fi poate atit de de mari dacă 
individul ar trăi întrun mediu social bun şi în nişte con- 
diţii favorabile sănătăţii, 

Invăţatul Fua, în studiul său «Alcoolismul şi crimi- 
nahlatea», este tocmai de această părere, şi anume că-pe- 
ricolul cel mare nu stă atii în alcoolism, cît mai ales în 
condiţiile cari determină alcoolismul şi degenerarea. 

Autorul caută a demonstra tema arătată prin obser. 
vaţiile şi cercetările sale proprii. El afirmă, că în provin: 
cia Montferrato populația de jos consumă o cantitate mai 
mai mare de băuturi spirtoase de cît în alte provincii ale 
Italiei, ceea ce se dovedeşte prin faptul că în Montfer- 
rato se impoztă o cantitate foarte însemnată de vin. Cu toate acestea în populaţia de aci numărul casurilor de de- generare e cu totul neînsemnat. Din contra, locuitorii sint 
robuşti, muncitori şi pacinici, iar criminalitatea e mai puţin 
răspindită decît în alte provincii italiene, Cu un cuvînt, a- 
busul in consumarea băuturilor spirtoase nu pare a avea vre-o consecinţă periculoasă, 

Noi credem că sar putea aduna multe observaţiuni 
de natura celei de mai sus, dacă opiniunea învăţaţilor n'ar fi atît de pornită contră alcoolismului, In tot casul, rapor- tul lui Eula, care a avut curajul să contrazică opiniunea 
congresului, merită atenţiune. 

Congresul din Amsterdam, cu ocasiunea cetirei ra- 
portului lui Vaf/lenberg, s'a ocupat şi de aşa numita ceri- miralitate senilă. Autorul, în sthdiul său intitulat /u/nenţa 

“senhităței asupra criminalității susţine că, în anumite ca- 
Suri, bătrineţa poate exercita Oare-care înriurire asupra 
sporirei criminalităţii. . El împărtăşeşte in totul decisiunea
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luată de Uniunea internaţională de drept penal din Lyon, 
la ultima sa întrunire, ca adică «slăbirea inteligenței şi a 
funcţiunilor cerebrale, provenită adese-ori din pricina bă- 
trineţei individului, trebue să atragă atenţiunea serioasă a 
legislatorilor şi jurisconsulţilor>. 

In Germania, observă Vallenberg, la o populaţie mas- 
culină de peste 30 milioane, sînt 5 milioane bătrini în vir- 
stă de peste 7o ani. Aproape 1700 din aceştia comit în 
fie-cere an infracţiuni, ceea ce dă o proporţie de 3 la 10.000. 
Din acesti 1500 infractori—bătrini aproape 70%, m'au fost 
niciodată daţi în judecată pentru vre-o faptă penală. Prin 
urmare 1050 indivizi, cari pînă la etatea de 70 ani au dus 
o viaţă cinstită, sunt condamnaţi la bătrîncţe alăturea de 
recidiviştii cei mai periculoşi, Acest fapt merită o deose- 
bită luare aminte. Omul care comite prima infracţiune la 
o bătrineţă înaintată de peste 70 ani, fără îndoială că nu 
poate avea o natură criminală, nu poate fi un ciminai în 
adevăratul înţeles al cuvintului. De Sigur că la un aseme- 
nea individ infracţiunea nu poate fi de cît o consecință a 
alteraţiunii sistemului nervos şi a perturbaţiunilor surve- 
nite în funcţionarea proceselor Psiho-organice din cauza 
senilităţii. 

In cele mai multe casuri bătrinii comit infracţiunea 
mai ales la începutul periodului de slăbire a facultăţilor 
lor intelectuale. Autorul e convins că infracțiunile bătrini- 
lor, cari mai "nainte au dus o viaţă ireproşabilă, provin 
din cauza boalei. Un rol important joacă în această pri- 
vință slăbirea voinţei, care de sigur că e cauza determi- 
nantă a criminalității senile. 

Autorul propune congresului a se lua următoarea 
hotărire : „etatea bătrîneţei să înceapă la 7o ani; bătrini- 
lor criminali, cari pină la această virstă n'au comis rici o 
infracţiune, să li se aplice o procedură judiciară specială“. 

Propunerea lui Wallenberg n'a găsit simpatii în sinul
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congresului şi de aceea n'a fost primită, Ferri şi Baer au 
replicat autorului arătind că bătrineţea nu survine la toţi 
indivizii la aceiaşi epocă. Judecătorul e ţinut să examineze 
în fie-care cas special, de cînd anume caracterul şi însu- 
şirile personale ale individului au inceput să se schimbe 
sub înriurirea senilităţii. In fine infracțiunile determinate 
de bătrineţe sunt destul de rare, ast-fel că nu e nevoe de 
instituirea unei proceduri judiciare speciale, 

+ N Ei 

D-l A, Aletrino, maistru de conferințe, însărcinat cu 
predarea cursului de antropologie criminzlă la facultatea 
juridică a universităţii din Amsterdam, a presentat un ra- 
port foarte curios, întitulat: S/uațiunea socială a Uranis- 
tului. De şi tema desvoltată de el nu merită atenţiune din 
punct de vedere ştiinţific, totuşi în vedere că, cu ocasininea 
citirei raportului, s'au produs discuţiuni foarte . interesante, 
credem nimerit a ne opri puţin asupra cuprinsului său, 

Aletrino “şi-a luat sarcina ingrată de a apăra imora- 
litatea. El afirmă că uraniștii sunt oameni normali, şi că 
nici întrun căs nu pot fi consideraţi ca degeneraţi; fără 
drept sunt ei desprețuiţi şi acuzați de imoralitate. Uraniştii, 
avind dreptul la fericire ca şi alți oameni, obligaţia noas- 
tră este de a le restabi'i reputaţiunea și prestigiul lor so- 
cia!. Ideia <ă raporturile sexuale dintre oameni au impor- 
tanță exclusiv numai din punct de vedere al continuității 
speciei, este cu desăvirzire neîntemeiată. Cum că aseme- 
nea raporturi nu totdeauna sunt destinate pentru continua-.. 
rea speciei, ne dovedeşte faptul că ele adese-ori se între- 
țin cu femei deja îngreunate, sau cu femei cărora le lipsesc 
menstruaţiile. Aşa dar uraniştii nu ating de loc morala 
publică prin aceea că relaţiunile lor sexuale nu servesc la 
continuarea speciei. Din contra, ei sunt mai vuțin imorali 
de cit mulţi alţii cari practi=ă raporturi sexuale obicinuite.
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Aceşti din urmă nu numai că corup şi destrăbălează fe- 
tele tinere, dar ce e mai grav, le pricinuesc nenorocirea 
de a da naştere la copii nelegitimi, ceea ce nu se poate 
imputa uraniştilor. In fine mulți dintre oamenii mari au 
fost uranişti.. Pe baza informaţiilor unor călători, Aletrino 
afirmă că în Grecia şi în Albania s'ar celebra şi astăzi in 
public căsătorii între bărbaţi! 

Doctorul grec Maoxi, care se afla present la' congres, 
a desminţit categoric afirmaţiunea lui Aletrino, arătind că 
asemenea căsătorii între bărbaţi nu s'au pomenit nicăeri 
nici în Grecia nici în Albania şi că uranismul nu e de loc 
cunoscut în aceste ţări. 

Preşedintele congresului Van-Hamel a rugat pe re- 
presentanţii presei a păstra tăcere absolută asupra şedinţei 
consacrate discuţiunii raportului lui Aletrino, care de al- 
mintrelea a provocat critici energice din partea învăţaţilor 
Benedikt, Crox şi Fertri. 

Bencdikt a susținut că datoria ştiinșei este de a com- 
bate uranismul, precum şi tot ce e imoral, Noi ştim, zice 
el, că în epocele de corupţiune a moravurilor, uranismul 
a indrăsnit să calce în picioare morala publică. Cînd însă 
societatea a condamnat cu energie acest viciu, uraniştii 
s'au ascuns în intuneric şi n'au mai rămas din ei de cîto 
minoritate cu totul neînsemnată. Este de regretat că astă-zi 
se găsesc învăţaţi cari iau sub scutul lor uranismul, pre- 
cum şi alfe pervertiri ale raporturilor sexuale, scriind cărţi 
întregi în cari apără şi justifică asemenea viciuri, Ast-fel 
de tendinţi de sigur sunt foarte triste Şi societatea nu pro- 
testează cu destulă energie contra lor. Uraniştii însă, de- 
parte de a recunoaşte monstruozitatea năsuinţilor lor, cred 
că au dreptate, 

Crox afirmă că Aletrino se inşală mult dacă consi- 
deră pe uranişii drept oameni normali şi sănătoşi. Ori de 
cite ori uraniștii au fost examinaţi, s'ă constatat că întru-
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nesc toate caracterele indivizilor degereraţi şi nevropați. 
Pină în present, nu s'a găsit incă nici un cas de uranism 
normal. Faptul că unii dintre oamenii mari au fost ura- 
nişti, nu dovedeşte încă că uranismul e un fenoinen nor: 
mal, căci se ştie că cei mai mulţi oameni mari, dacă nu 
chiar toţi, sunt indivizi anormali, De asemenea nu poate 
avea importanţă împrejurarea că unii indivizi normali ce- 
vin vranişti, căci fisiologiceşte este constatat, că infrinarea 
peste măsură a poftelor sexuale şi abstinenţa absolută de 
la ori-ce coatact cu femeia, provoacă o stare patologică a 
organismului din pricina perturbaţiunilor însemnate ale 
sistemului nervos. De sigur că o atare stare patologică 
înlesneşte mult desvoltarea uranismului. 

Mai "nainte acest viciu era răspindit în special prin- 
tre marinari, din cauză că în timpul indelungatelor lor na- 
vigaţiuni, nu aveau posibilitate a-şi satisface pe cale nor- 
mală poftele lor sexuale. Astă-zi însă cînd năvigaţiile sunt 

mult mai de scurtă durată, casuri de uranism sunt mai 

puţin dese printre marinari. Faptul că marinarii se dedau 
în timpul visitărei porturilor, la petreceri cu femeile, ne 
dovedeşte mai mult ca ori-ce că oamenii normali nu pot 
fi uranişti. 

Ferri, unul din cei mai eloquenţi oratori ai congre- 
sulvi, a pronunţat un discurs foarte vehement asupra ura: 
nismului. Uraniştii, zice el, ca toţi degeneraţii, merită com- 
pătimire ; cît timp ei nu vatămă interesele sociale, nu tre: 

buesc urmăriţi, imediat însă ce prezența lor periclitează 
societatea, trebuesc neapărat luate contra lor măsuri de 

combatere şi suprimare ca şi contra criminalilor. Uranistul, 

ca ori-care criminal, e împins la infracţiune din cauza ano- 

maliilor organismului său consecutive degenerării. Dar, 

pentru ca un uranist să poală comite infracţiuni, trebue in 

acelaş timp să se găsească şi în condițiuni sociale cores: 

punzătoare, lată de ce e de absolută nevoe ca mediul so-
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cial să nu fie prielnic infracţiunilor uraniştilor, Cel mai eficace concurs pentru împedicarea acestor infracţiuni il pol da oamenii de ştiinţă, cari cei dintîi sunt datori a ri- dica glasul lor şi a combate uranismul, descriind în colo-= rile cele mai negre uriciunea şi monstruositatea unui ase. menea viciu, Uranismul trebue să ne inspire acelaş senti- rent de groază și repulsiune pe care *] resimţim ia -vede- rea unui şarpe veninos. Incercările unor învăţaţi de a face apologia uranismului, ca şi tendința de a justifica prefe- rinţa viefei celibaiare, sunt fenomene foarte triste şi peri- cuioase, Ele oglindesc în sine crisa socială prin care tre- cem actualmente. Oamenii normali ŞI cinstiţi simțesc în ei o adevărată atragere de a se căsători, de a avea copii şi a întemeia familii; ei nu pot răminea celibatari. Cu cît e mai mare numărul celibatarilor şi a celor cari evită de a avea copii, cu atit starea socială e mai Bericlitată. Din ne- norocire, celibatul şi frica de copii a luat aşa proporţii în unele straturi ale populației, în cit alcătuesc un adevărat flagel social. 

Discursul lui Feri a intimpinat aprobări unanime din partea membrilor congresului, 
La noi în Rominia, cestiunea celibatului ar trebui să preocupe foarte serios spiritele, pentru că, din nenorocire Starea noustră socială se resimte foarte mult de pericolui lui şi de tendinţa, destul de înrădăcinată, de a evita naş- terea copiilor. Dacă cercetăm statistica populaţiunii noastre urbane, constatăm cu durere că numărul căsătoriilor şi 

mai ales al nașterilor a scăzut în ultimii ani, într'un chip spăimiîntător. Cei mai mulţi dintre funcţionarii noștri, sau dintre oamenii mai cu stare, cari alcătuesc aşa zisa pătură orăşenească cultă, prefer. viața celibatară sau chiar dacă se insoară, recurg la diferite mijloace pentru a evita naş- terea copiilor, pe cari "i consideră ca pe o adevărată ne- norocire, E timpul credem ca bărbaţii noştri politici să 
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studieze chestiunea. de aproape şi să ia măsuri urgente de 
combatere a răului. Nimeni nu poate tăgădui că scăderea 
numărului căsătoriilor şi a nașterilor este un simptom pa- 
tologic social, care denotă în sine debilitarea fisică şi mo- 
rală a poporului, făcînd cu neputinţă ori-ce prosperitate 
politică şi economică. 

Acest fenomen, pe lingă cauze grave morale, are de 
sigur şi cauze economice. Un Stat, pentru a  înlesni înte- 
meierea şi prosperitatea familiei şi pentru a evita pertur- 
baţiuni în echilibrul păturilor sale sociale, trebue să ob. 
serve cu rigoare principiul egalităţii şi al echităţii în im- 
punerea sarcinilor cetăţenilor. Mărirea impositelor şi redu- 
cerea salarelor, fără îndoială, sunt incomparabil mai ușor 
de suportat pentru un celibatar, de cit pentru un altul, 
care dispunind de aceleaşi mijloace materiale, sau primind 
acelaş salar, este tot-odată părinte al unei numeroase fa- 
milii, In sistemul actual, sarcinile sociale apasă mult mai 
greu asupra unui cetăţean împovorat de familie, de cit a- 
supra celibatarului. Nu e de mirat dacă, în o asemenea 
stare de lucruri, s'a accentuat tot mai mult tendinţa de a 
răminea celibatar, cum şi de a evita prin toate chipurile 
naşterea şi creşterea copiilor. 

O lege care ar supune pe toţi celibatarii la plata 
unor anumite dări către Stat, proporţionale cu veniturile 
lor, ar fi una din măsurile sociale cele mai echitabile şi 
mai salutare. 

* % 

* 

Nu ne vom ocupa de cele-l-alte lucrări presentate la 
congresul din Amsterdam, de oare-ce ele nu presintă o 
importanţă deosebită, 

Ne vom opri puţin numai asupra a două lucrări, cari 
merită o mai mare atenţiune. 

D-rul Romiti, protesor de anatomie la universitatea
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din Pisa, în raportul său Caracterile anatomice ale cada- 
orelor criminalilor, ne presintă un extract dintr'un studiu 
al său mult mai vast asupra acestei chestiuni. Ubserva- 
țiile şi cercetările sale, le-a făcut în institutul de anatomie 
al facultăţii de medicină din Pisa, atit asupra cadavrelor 
criminalilor, cit şi asupra cadavrelor oamenilor normali. 
El constată că cadavrele celor dinții presintă mult mai nu- 
meroase anomalii, de cit a celor din urmă. In special a- 
nomaliile se intilnesc mai des în structura sistemului ner- 
Vos şi a vaselor; în sistemul muscular anomaliile sunt de 
mică importanţă. Deci criminalul se deosibeşte de omul 
normal mai ales prin structura: sistemului său nervos. lată 
un fapt de mare însemnătate stabilit ştiinţificeşte şi ciştigat 
pentru antropologia criminală, 

Chestiunea deportaţiunii presentind oare-care impor- 
tanţă practică, nu putem trece cu vederea nici raportul 
lui ZÎ, Suferlana, intitulat: „Resulfatele  deportațiunii în 
Australia. 

Suterland susţine că actualminte în Australia crimi- 
nalitatea e mai răspindită de cit în Anglia, şi aceasta se 
explică uşor dacă ţinem samă că Australia a servit mult 
timp ca loc de deportaţiune a criminalilor. Cu toate aces- 
tea criminalitatea pe continentul Australian e mult mai in- 
ferioară de cît în cele-l-alte colonii englese. In Anglia la 
10,000 locuitori sunt 303 casuri de infracţiuni pe an; în 
Canada 1140 casuri, în Colonia Capului 1340 casuri, în 
Australia numai 622 casuri, Din întreg continentul austra- 
lian, cele mai puţine infracţiuni s'au constatat a fi în Tas- 
mania, cu toate că aci au fost deportaţi 56,043 criminali 
bărbaţi şi 11,613 femei criminale în intervalul dintre anii 
1840—1850; osebit de aceasta s'au mai aşezat de bună 
voe in această insulă încă un număr de 32,218 emigranţi, 
De la 1850 incoace, nu s'a mai deportat în Tasmania nici 
un criminal,
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Autorul explică această regenerare a populaţiei Tas- 
maniei prin aceea că, după părerea lui, deportații cei mai 
periculoși au dispărut, ucigîndu-se unii pe alţii; parte din 
deportaţi s'au răspindit pe toată întinderea insulei în cău- 
tarea minelor de aur şi argint, unde şi-au găsit peirea; 
în fine numai o mică minoritate din ei a reuşit să se im. 
bogățască şi să-şi creeze un trai pacinic şi cinstit. Aceşti 
din urmă au intemeiat familii, lăsinq după ei o generaţie 
bună şi muncitoare. 

In Tasmania, unde criminalii au fost lăsaţi în voia 
lor fără nici o supraveghere, opera de regenerare a fost 
îndeplinită de însăşi natura: indivizii incapabili a se adapta 
la mediu, au perit; cei capabili, sau regenerat şi îndrep- 
tat, lăsind pe urma lor posteritatea care, muncind şi tră- 
ind în condițiuni bune, a devenit un element de pace şi 
ordine. 

„ Prin urmare deportaţiunea este măsura cea mai ra- 
țională şi mai umană ce se poate aplica criminalilor. Aci 
elementele rele dispar, iar cele bune se regenerează.



ENERGIA DIN PUNCTUL DE VEDERE JURIDIL, 

După datele positive ale ştiinţelor experimentale, me- 
diul fisic înconjurător, în ultima analisă, e compus din două 
substanţe de sine stătătoare şi ireductibile : nazeria şi forta 
sau mai bine zis energia. Universul intreg, în tesă gene- 
rală, nu e alt ceva de cit un mod de manifestare a aces- 
tor două cause primare. 

Pînă în timpul din urmă însă, ştiinţa omenească n'a 
cunoscut şi n'a utilisat din univers de cit un singur ele- 
ment: materia, Chiar fenornenele de căldură şi lumină erau 
explicate in fisică tot într'un chip material 1). 

Această împrejurare credem că a trebuit să aibă o 
puternică înriurire asupra desvoltărei dreptului public şi 
privat, determinîad spiritul şi direcţia activităței legislative 
a statelor din diferite epoci. Aci de sigur trebue căutată 
cauza principală pentru care în special legiuirile penale în 
vigoare, au în vedere a proteja din mediul fisic exclusiv 
numai proprictatea materiei. Omul, crezind că materia este 
singura substanţă din natură pe care el o poate stăpini şi 
de care se poate servi la satisfacerea necesităţilor zilnice 
ale traiului s&u, a căutat evident să îogrădească prin ga- 

1) Pină la celebrul chimist Lavoisier, exista în fizică aşa nu- mita teorie phlogistică, care explica focul, lumina şi căldura prin a- jutorul unui corp material imaginar numit phlogiston. Acest chimist e cel d'inlăi care a descoperit că focul e o combinare a oxigenului cu alie corpuri, îusuțită de lumină şi căldură,
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ranţii legale proprietatea materiei şi să reprimeze prin pe- 
depse ori-ce infracțiuni comise contra ei. | 

Prin aceasta nu voim să spunem că Codul . penal 
n'ar cuprinde disposiţii cari protejază şi bunurile morale; 
aceste din urmă însă, nu fac parte din mediul fisic. Parte 
din ele, precum e proprietatea literară şi artistică, sunt 
creaţiuni ale spiritului omenesc, iar parte, precum e cultul 
divin, derivă din credința inerentă omului în existenţa unei 
lumi supranaturale, transcedentale. 

Graţie progreselor ştiinţelor fisico-chimice, acum 40 
ani în urmă, s'a descoperit că în natară, afară de sub- 
stanţa materiei, mai există şi energie, ca element originar 
şi independent, iar în zilele noastre mintea omenească a 
isbutit să se facă stăpînă şi să utiliseze în scopuri practice 
cea mai perfectă formă a energiei numită: electricitate, 
care în fisica actuală e definită ca „energia prin excelență“, 

Electricitatea, necunoscută aproape in epoca legiteră- 
rei actualelor Codice penale în vigoare, a devenit astăzi 
nu numai o proprietate privată, un bun comercial insemnat, 
dar este principalul agent pe care se întemează industria 
şi com-rțul, şi care a căpătat o aplicaţiune foarte întinsă 
la diferite întreprinderi culturale (telegraf, telefon, dinamo- 
maşina, razele X, telegrafia fără sirmă, etc). 

Şi electricitatea nu este singura formă a energiei 
universale, pe care o cunoaşte și utilisează ştiinţa, Feno- 
menele de căldură şi lumină, cohesiunea şi elasticitatea a- 
tomică, sau aşa zisa afinitate Chimică, magnetismul etc,, 
cari pentru simţurile noastre par entități independente ca- 
litativ ireductibile, pentru ştiinţele exacte nu sunt alt-ceva 
de cit forme de manifestare ale energiei universale, verigi 
ale unui lanţ uniform, acela al vecinicei transformări de 
energie. E probabil chiar că pe măsură ce societăţile mo- 
derne vor înainta, multe alte forme noi de energie au să 
fie descoperite şi puse in serviciul omului.
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Civilisaţia, cu care se faleşte timpul nostru, nu re- 
sidă pe alte base de cit pe deprinderea ce a căpătat'o 
omul de a dirija cu folos energia universală, de a trans- 
forma mediul fisic înconjurător din indiferent şi duşman, 
în prieten şi sprijinitor al intereselor sale ), 

Omul de azi, spre deosebire de omul de acum o 
ani în urmă, este un perfect. utilisator al energiei univer- 
sale, un conştient diriguitor al legilor acesteia de mani- 
lestare. Lucrări, cari altă dată sfidau braţele omului, sunt 
executate astăzi cu o mare uşurinţă, datorită numai eman 
cipărei muncei omeneşti de sub povoara trudei mecanice, 
la care era constrinsă înainte, şi pe care a lăsat'o acuma 
in sarcina energiei naturei. In asemenea condițiuni, uşor 
este de înţeles vasta aplicare pe care a dobîndit'o electri- 
citatea în activitatea industrială din zilele noastre şi spe- 
ranțele cari se pun într'însa. 

Faţă de rolul comercial şi de importanţa enormă so- 
cială a electricităţei, e natural să ne întrebăm dacă Codul 
nostru penal este sau nu chemat să protejeze proprietatea 
privată a energiei electrice, pedepsind pe cel ce a comis 
furtul de electricitate ? Furtul sau cercarea de furt să poate 
oare exercita numai asupra materiei, sau şi asupra ener- 
giei, cind aceasta în fine a căpătat o valoare comercială, 
a devenit un bun privat? 

Un exemplu concret ne va lămuri mai bine: 
Individul X, ataşind un cordon de sîrmă la cablul 

principal conducător al curentului electric, îşi întroduce 
intr'ascuns în casa sa electricitatea, apli.înd'o la un mo- 
tor, prin ajutorul căruia pune în funcţiune o maşină de ti- 
pografie, sau o instalaţie de electroterapie. O asemenea 
sustragere şi folosinţă nelegală, fără ştirea proprietarului 

  

1) Vezi importanta lucrare a d-lui €. Radulescu-Molru Stiinţa şi Energie, 1902, pag. 15, în care e desvoltată concepţia energetica asupra nalurei din filosofia actuală. 

35
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usinei electrice poate ea constitui elementele juridice ale 
delictului de furt ? 

Această chestiune, de şi, pe cit cunoaştem, nu s'a 
tratat aproape de loc încă în doctrină, totuşi e azi la or- 
dinea zilei, şi presintă o imensă importanță juridică şi so- 
cială. Ea se poate ivi ori cind înaintea instanțelor noastre 
Judecatoreşti, mai ales de cînd electricitatea a început a 
ocupa şi la noi un loc larg în intreprinderile industriale, 

„Din punct de vedere al dreptului civil soluţiunea 
chestiunei pare a fi simplă. Aci prin expresiunea «lucru 
determinat», care formează obiectul raporturilor contrac- 
tuale dintre părţi (art. 963 şi 964 Cod. civ.), trebue să în- 
ţelegem, cea ce înțelegeau şi jurisconsulţii vechi romani, 
adecă „ori ce fel de bunuri materiale, ori-ce fel de valori 
existente în natură şi în comerţ, susceptibile de a deveni 
proprietate privată şi de a înlesni satisfacerea necesităţilor 
traiului omenesc“ |), 

Nu mai poate fi dar nici o indoială că în dreptul 
civil energia electrică poate forma obiectul folosinţei ne- 
legale şi a raporturilor contractuale dintre părţi. 

Din puact de vedere al dreptului penal chestiunea e 
însă cu mult mai dificilă. Aci cuvîntul „lucru“ (res, chose, 
Sache), avind întru cît-va alt sens de cit în dreptul civil, 
e firesc să ne întrebăm dacă electricitatea, ca formă a e- 
nergiei, intră în noţiunea despre „lucru“ şi dacă poate 
forma obiectul unui furt. În casul de față chestiunea pre- 
sintă importanţă nu numai sub raportul doctrinar şi casu- 
istic, dar are rațiune socială mult mai adincă. 

1) Vezi Baudry et Barde, Obligations, val. [, pag. 164; Demo- 
lombe, vol. XXIV, No. 322, 323; Lurombitre, ], pag. 207; Laurent, 
XV, pag. 104 şi urm.; Colmet de Sunterre, V. No. 43-45; Aubry et 
lau, IV, pag. 250; D. Alexandresco Dreptul civil român, V, pag. 110. 
Vezi asemenea Institutele $ 1, De inutil. stipulat. (III, 19); Decisia 
Curţei de casație din Roma însoţită de nota d-lui D. Alexandrescu, 
Cuvierul Judiciar No. 59/900 şi Trib. Dolj s. comercială, Curierul Ju 
diciar No. 79 din 28 Noembrie 1902,
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In dreptul penal prin expresiunra «lucru mişcător> 
din art. 306 Cod. pen., trebue neapărat să înţelegem ceva . 
corporal şi material, care să se presiute în natură sub o 
anumită formă solidă, lichidă sau gazoasă, să poată fi per- 
ceput prin simţurile noastre, să fie mobil, adică transpor- 
tabil dintr'un loc in altul, în fine să poată forma obiectul 
unei sustracţiuni—contrectatio—, a unei aprehensiuni de 
fapt. Un lucru nematerial Şi nemișcător nu poate forma 
obiectul. unui furt. Imobilele pot fi ocupate sau usurpate 
prin fraudă sau violenţă, nu pot fi însă furate. 

Aceleaşi principii existau şi în dreptul roman: zerum 
est guod Glerique probant, fundi Jurii agi non posse, de 
unde maxima că: furfum non commiltitur în vebus îmmobi- 
libus. (Digest. Leg. 25, de. Yurtis). | 

„Aşa dar noţiunea despre lucru se presintă în dreptul 
penal sub o nuanță eminamente concretă, implică în sine 
ideia unei părticele de materie, presupune un element real 
de corporalitate, fără care nu sar putea concepe. Sustrac- 
țiunea sau coufrecfatio, unul din elementele de “căpetenie 
ale furtului, este deci un act fisic; ea nu se poate exercita 
de cit asupra unui obiect material, fie el solid sau fluid, 
Furhim sine contrectatione fieri non potest, nec animo Pur 
Him admittitur. 

O consecinţă a acestor principii este că furtul nu se 
poate exercita asupra lucrurilor necorporale sau nemate- 
riale, pentru că acestea nu se pot transmite prin tradi- 
țiune, nu pot alcătui obiectul unei aprehensiuni de fapt, 
O creanţă, de pildă, nu poate fi [urată de cine-va. Cel 
mult titlul material adecă instrumentul probator poate fi 
furat; nu însă şi dreptul in sine de creanță care e ceva 
necorporal. Res zncorporales nec tradi nec possideri pos. 
suni, îta contreclari nec auferri. (Digest. leg. 43, $ 1, de 
acquirendo rerum dominio).
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Asupra principiilor expuse mai sus toţi autorii de 
drept penal sunt de acord !), 

Dacă este aşa, dacă concepţia delictului de furt are 
un caracter pur material, atunci s'ar părea evident că 
electricitatea nu poate alcătui obiectul unui furt, pentru că, 
după datele fisicei şi ale chimiei, substanța intimă a elec- 
tricităţei nu este ceva material şi corporal, lichid sau gazos, 
ci represintă o forță, o formă a energiei universale. Ca 
element nscorporal şi nematerial, ea este inpalpabilă şi in- 
vizibilă, ea nu poate fi percepută prin simţurile noastre (ci 
numai prin anumite instrumente), şi de aceea nu poate 
forma obiectul unei con/rectațio, unei aprehensiuni de fapt 
în sensul expus mai sus. 

In cazul de faţă chestiunea e cu atît mai dificilă, cu 
cit instanţele de fond nu pot recurge la argumentări de 
analogie şi per a contrario, în scop de a extinde margi- 
nele legei pentru a obținea aplicarea ei la necesităţi noi 
sociale, căci, ştiut e, că în materie penală totul cată a se 
interpreta în sens restrictiv şi excepțional. Principiul su- 
prem al legiuirei penale este : „nulla poena sine lege“. La- 
cunele legei aci nu se pot complecta de cît printr'o nouă 
legiferare. 

Situaţiunea în sine pare a fi atit de clară, simplă şi 
neindoioasă, în cit Inalta Curte de casaţie din Germania 
(Reichsgericht), chemată de curînd a decide asupra unui 
furt de electricitate, sa pronunţat în sens negativ, 

Cazul a fost ast-fel : 
In luna Ianuarie 1899, individul B... este dat în ju- 

  

1) Vezi Chauveau Adolphe et Fauslin Ilelie, vol. V, pagina 40—43; Dalloz, Repert. Vol. No. 88; Blanche, Vol. V, No. 460—465; Garraud, vol. V, No. 80, (ediţia din 1894); Rauter, vol. II, No. 507. Chestiunea dacă sustrarțiunea sau contrectatio este sau nu unul din elementele principale ale furtului, este foarte bine tratată de eruditul meu fost profesor, D. Alexandresceo, în adnolaţiunea scrisă de d-sa la o hotărire a Curţei de casație din Franţa, publicată în Dreptul din 1899, No. 72.
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decata tribunalului corecţional pentru faptul că într'ascuns 'şi-a introdus lumina electrică în apartamentele sale, prin ajutorul unei sirme ataşate de conductul principal, care trecea pe sub trotuarul casei sale. Tribunalul de prima instanţă, pentru a'şi forma convingerea asupra substanței constitutive a electricităţei, a recurs la luminile unei comi- siuni de experţi, compusă din fisiciani ŞI chimişti, cari în raportul lor de expertisă au conchis că despre eleciricitate se poate spune numai că e o formă a energiei universale, că de alt-fel în ştiinţă nu e resolvită încă problema sub. stanței sale constitutive, existind asupra acestei chestiuni diverse teorii opuse, că în tot cazul nu se poate spune că electricitatea este ceva material, o substanţă corporală, |i- chidă sau gazoasă. 

Pe baza avisului experţilor, tribunalul, constatind că electricitatea nu e un fluid material, ci o forţă, o stare in care pot intra unele corpuri prin ajutorul unor anumite procedee technice, conchide că faptul imputat inculpatului B... nu întruneşte elementele juridice ale delictului de furt, nici măcar a unei Sustrageri sau aprehensiuni de fapt, pentru motivul că electricitatea sau energia electrică nu poate intra în noţiunea juridică despre „lucru mişcător“ din art. 242 Codul penal german, care rosteşte: «Wer eine fremde bewegliche Sache einen Anderen in der Ab- sicht wegnimmt, dieselbe sich rechtswidrig zuzueignen, wird wegen Diebstahls mit Gefângniss bestraft»,—-ceea-ce în traducere romînească inseamnă :. „cînd cine-va ia de la altul un lucru mișcător, cu intenţiunea de a Şi însuşi pe nedrept, se face culpabil de furt şi va fi pedepsit cu în- chisoarea“. Pe baza acestor motive, tribunalul a: achitat pe inculpat, constatind că nu este loc de urmărire penală şi că partea prejudiciată nu'şi poate găsi satisfacţie de cit numai pe cale civilă. 
Această afacere a ajuns în fine pină la Curtea de
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casaţie, care prin decisiunea sa a confirmat în totul hotă- 

rirea primei instanțe. | | 

lată in resumat considerentele Curţei: 
«Instanţa inferioară pleacă de la considerentul că de 

oare-ce prin lucru mişcător «bewegliche Sache», în sensul 

“art, 242 din Codul penal german, ru se poate înţelege de 

cit o părticică din materia care umple spaţiul, evident că 

corporalitatea formează caracterul esenţial al unui aseme- 

nea obiect. Noţiunea despre «lucru mişcător> din Codul 

penal nu este împrumutată din dreptul civil, adică din di- 

feritele sisteme de drept privat în vigoare actualmente în 

Germania. Această noţiune este cu totul independentă şi 

face parte din dreptul public, iar ca atare nu i se poate 

da o altă interpretare de cit acea compatibilă cu termino- 

- logia juridică penală. Or, atît din expunerea de motive a 

Codului penal prusian, cit şi din desbaterile urmate în 
consiliul de stat cu ocasia admiterei proiectului de lege, 
resultă că prin expresiunea «be wegliche Sache» (lucru miş- 

cător), in sensul art. 242 Codul penal, nu se înţelege alt- 

ceva de cit un obiect material şi corporal. 

Aci importanţa hotăritoare în causă o are nuanţa 

concretă, materială, iar nici de cum idea juridică abstractă 

despre lucru. De acea în cadrele noțiunei „bewegliche 

Sache“ din art. 242 Cod. pen., pe de o parte intră acele 
porţiuni de materie detaşate din lucrurile nemişcătoare, în 

scop de a putea fi sustrase, iar pe de altă parte suntex- 

cluse din arătata noţiune lucrurile necorporale, pentru-că 

aceste din urmă nu pot forma obiectul unei con/rectatio. 

In conformitate cu o asemenea acceptaţiune a termi- 
nologiei juridice din art. 242 Cod. penal, chitanţa de plata 

unei datorii e socotită cu drept cuvînt ca un «lucru miş- 

cător material», care poate forma obiectul unei aprehen- 
siuni de fapt. 

Afară de acestea, Reichsgerichtul german şi în alte
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hotăriri ale sale anterioare, date în alte casuri, a stabilit că prin „lucrul mişcător“, potrivit art. 242 şi 246 Cod. penal, nu se poate înţelege de cit un obiect corporal, o părticică de materie, fie ea sub formă solidă, lichidă sau gazoasă. 
| 

In cele din urmă, chestiunea de a se şti dacă noţiu- nea despre lucru, în sensul art. 242 şi 246 Cod. penali, implică sau nu în sine un element de corporalitate, este o chestiune de domeniul Pur juridic; problema insă dacă electricitatea, în substanţa sa intimă, este ceva corporal şi material sau reprezintă numai o formă a energiei, o forță de mişcare a atomilor, care în anumite condițiuni se des- voltă la suprafaţa sau in: interiorul corpurilor, trebue să fie resolvită nu pe base juridice, ci pe base pur ştiinţifice, aparţinind exclusiv domeniului chimiei şi fisicei, 
Coinisiunca experţilor, consultată la prima instanţă, a conchis in raportul ei de expertisă că aci avem a face cu o chestiune neresolvită înca în mod definitiv in Ştiinţă, Şi că în tot casul nu se poate spune că electricitatea este un fluid, adică o materie lichidă sau gazoasă. “'ribunalul de prima instanţă, adoptind în totul concluziunile exper- ţilor, şi argumentind că electricitatea nu e un fluid mate. rial, ci o forţă, o proprietate care poate fi desvoltată în unele corpuri prin ajutorul unor anumite procedee tech- nice, nu i se poate imputa că a făcut o greşală de drept „sau de logică, față de disposiţiile art, 376 din procedura penală a imperiului german. Reichsgerichtul nu are dreptul a se pronunța dacă părerea primei instanţe asupra elec- tricităţei este sau nu justă din punctul de vedere al ştiin- ților exacte. 

Concluziile procurorului imperiului, că curentul elec- tric ar fi o substanță corporală şi ca atare ar putea alcă- tui obietul delictului de furt, prevăzut şi pedepsit de art. 242 Codul penal, pentru rațiunea că ar exista în acelaş
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sens şi o hotărire a Curţei de apel din Minchen din I5 la- 
nuarie 1895 (Oberlandsgerict), nu pot fi primite ca înte- 
meiate. Motivele acestei hotăriri sunt puţin documentate, 
căci faptul că forţa curentului electric este măsurabilă şi 
că electricitatea poate fi transmisă şi deplasată dintr'un 
loc în altul, nu limpezeşte chestiunea ce ne preocupă. Co. 
lectarea energiei electrice şi transmiterea ei dintr'un loc în- 
tr'altul, nu se poate face de cit prin mijlocul unor anumite 
instrumente (acumulatorii, cabluri etc.), Şi din această îm- 
prejurare nu să poate face nici o deducție în sprijinul cor- 
poralităţei ei.“ (Decisiunea Reichsegerichtului german, sec- 
ţia ], din 1 Mai 1899. In acelaş sens s'a pronunţat şi sec- 
ţia IV a aceleaşi Curți prin decisia din 20 Octombrie 1896. 
Această din urmă decisie însă susţine că, cu toate că ches- 
tiunea de a şti dacă electricitatea poate fi socotită ca lucru 
mişcător este o chestiune de drept, totuşi în starea actu- 
ală a ştiinţei nu poate fi resolvită în defavoarea celui in- 
culpat de sustragere frauduloasă a electricităţei. Vezi Deuz- 
schen Juristen- Zeitung din 15 Decembrie 1896; Rivista 
Penale, tom. XLV pag. 565 şi tom. XLIX, pag. 343) 1). 

* 
+ + 

Ori cit de strins argumentată şi ori cît de întemeiată. 
în drept s'ar părea decisiunea Curţei de Casaţie gerinane, 
ne permitem totuşi a nu împărtăşi părerea ei, şi aceasta 
nu atit din motive de ordine practică, nu în vederea nu- 
mai de a reprima sustragerile frauduloase îndreptate în 

  

1), Deeisiunile Curţei de Casaţie au provocat o vie discuținne 
în literatura juridică germană asupra chestiunei de a se şli dacă de- 
turnarea frauduloasă a curentului electric poate sau nu alcălui ele: 

" mentele unui furi în sensul art. 2i2 Cod penal german. In sensul de- 
„cisiunilor sau pronunţat Freudenthal, în Zeitschri[t, vol., XVII, pag. 
488 şi 881; Adolften lompel, Ibid., vol. XIX, pag. 810, nota 43. In 
sens conlrat s'au pronunţat Dernburg, Deutsche Juriste- Zeitung, No. 
din 15 Decembrie 1896, Ostwaid, Ibid. No. din 15 Mart 1897. Vezi 

„ Garraud, vol. V, pag. 384, nota 18 (ediţia din 1901).
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contra noului bun economic descoperit de ştiinţa omenească 
ci şi din considerente de ordine pur juridică. 

In primul loc socotim că noțiunea juridică despre 
„lucru“ din codul nostru penal diferă întru citva de acea 
din codul respectiv german. Legiuitorul german, pentru a 
determina elementul material asupra căruia se poate exer- 
cita furtul, se serveşte de cuvintul Sache, care întradevăr 
are înţelesul restrîns de obiec/ corporal, 

Cuvintul „lucru“ din art, 356 al codului nostru pe- 
nal, nu poate fi nici întrun caz un echivalent al cuvîntului 
«Sache» din art. 242 codul penal german. Art. 306, co- 
prinzind determinarea elementelor delictului de furt, şi fi- 
ind pus imediat sub capitolul care tratează despre crimele 
şi delictele contra proprietăţilor, credem că trebue neapă- 
rat să se dea expresiunei «lucru mişcător» din el un înţeles 
mai larg, semnificînd ori-ce avuție mişcătoare, ori-ce bu- 
nuri mobile, susceptibile a deveni proprietate privată, cari 
alcătuind o formă a muncei omeneşti, pot forma obiectul 
sustragerei frauduloase, in scopul unci fo/osinți materiale 
ilicite. Acest înţeles al cuvintului «lucru» din art. 306, e 
mult mai larg de cit sensul vorbei „Sache“ din art, 242 
al codului penal german, şi se apropie mult de noţiunea 
despre lucru din codul civil. 

In unele locuri, in cari legiuitorul nostru penal voeşte 
a se exprima intr'un sens mai restrîns, mai individualisat 
întrebuințează cuvintul pobisct“ care în adevăr ar consti- 
tui un echivalent al vorbei germane «Sache.» Aşa de pildă 
avem art. 310 al. 1 Cod. pen. în care se vorbeşte despre 
furtul „obiectelor consacrate cultului, “—-aliniatul III, unde 
se vorbeşte despre furtul «sculelor şi obiectelor aflate în 
interiorul unei case» —şi aliniatul 6, un1e se vorbeşte des- pre furtul comis in timpul incendiului sau inundaţiei. asu- 
pra „obiectelor ce se aflau expuse încă pericolului,“ 

Inţelesul cuvintului „lucru“ dia art, 306, arătat mai
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Sus, satisface pe deplin cerinţele logicei juridice şi e în 
conformitate cu principiile de drept care guvernă materia 
infracţiunilor contra proprietăţei. 

Pe lingă aceasta chiar. doctrina şi jurisprudenţa, in 
unele casuri, părăsăşte interpretarea rigidă, strict literară, 
păstrată din tradiţia romînă, a expresiei «lucru mişcător»» 
admiţind a i se da un înţeles mai larg, mai nedeterminat. 
Aşa de exemplu, după oare care esitare, s'a calificat ca 
furt sustragerea şi însuşirea porjiunilor de materie deta- 

„şate de teren, precum ar fi sustragerea unei bucăţi de mi- 
neral deslipită dintr-o mină, (cărbune, prundiş, pietre din- 
tr'o carieră), dărimarea unei case în scop de a-i lua parte 
din materialul de construcţie, în fine furtul imobilelor prin 
destinaţiune (uşi, ferestre) 1). | 

Insăşi legiuitorul prin art. 309 al. I şi II pedepseşte 
- ca furturi însuşirea arborilor din pădure prin detaşarea lor 
de teren şi a bucatelor de pe cimp necosite încă. 

De asemenea doctrina şi jurisprudența în unanimi: 
tate aproape califică ca furt, pedepsit de art. 306 şi 08 
c. pen, faptul unui individ, care găsind din intimplare un 
tesaur îngropat într'un fond străin, ascunde tesaurul cu în- 
teţiune frauduloasă de a şi-l însuşi în intregime Şi a nu re- 
mite jumătate din el proprietarului fondului, potrivit dis- 
posiţiilor art. 649 cod. civil?). 

1) Curtea de apel din Colmar a holărit că sustragerea nisipu= lui şi a petrişului, care face parte integrantă diute'un cîmp, alcătueşte un furt, pasibil de penalitatea preserisă de art. 379 şi 401 cod frane. turtea de ap-l din Bourges, înte'un eaz analog, a decis din contra că nu poate fl vorba de furt, şi că faptul nu poate da loc de cit la daune obişnuite, pe calea civilă.— Curtea de Casaţie, chemată a se pronunța asupra acestui fapt, a adoptat prima soluţiune. Vezi Chau- veau Adolphe et Faustin ticlie, vol, V, pag. 41—42, 2). Vezi Dalloz. Repert.. Vol., No. 131; Laurent, VIII, No. 452: Aubry et Ras, vul. II, pag.. 372 $ 201, nota 37; D&molombe, XIII, No. 49; Fuzier-Herman, art. 716 No. 34; Baudey et Wabhl, Successions, vol. [, pag. 41; D, Alexandresco, op. cit., vol. JI, pag. 220, text şi nota î: Garraud vol. V, No. 80. In sens conlrar : Carnot, Comment. sur le Code penale, vol, II, No. 16; Rauter, wr. Crim., vol, IL, No. 507,
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Astă-zi trebue să admitem fără cea mai mică esitare 
că obiectul unui furt pot constitui nu numai lucrurile so- 
lide şi lichide, dar chiar şi corpurile gazoase, inpalpabile 
şi invisibile, precum de exemplu ar fi oxigenul, acumulat 
într'un balon de gutapercă, care poate fi sustras şi tran- 
sportat. 

Din. cele expuse recultă cu evidenţă că prin expre- 
siunea „lucru mişcător“ trebue să înţelegem ori ce avuţie 
ori ce valoare economică mobilă, sau care poate fi mobi- 
Jisată şi utilisată de om. Cuvintul «lucru» din art, 306 cc. 
p. e întrebuințat de legiuitor într'un sens „absolut nede- 
terminat şi e sinonim cuvintului „bun.“ Din acest punct de 
vedere trebue să socotim ca o avuţie, susceptibilă de a da 
loc aplicărei legci penale, ori ce element din natură, pe 
care ştiinţa omenească a reuşit să'l descopere, şi să'l în- 
troducă în sfera bunurilor economice şi a raporturilor con- 
tractuale dintre părţi. 

In cele din urmă, totul se reduce la chestiunea de a 
se şti dacă elementul de care e vorba are în natură o e- 
xistență reală, obiectivă şi dacă poate fi apropriat de om. 
Forma sub care el se presintă (solidă sai fluidă), socotim 
că nu poate avea importanță de cit numai din punctul de 
vedere de a se şti prin ce anume mijloace e posibilă sus- 
tragerea frauduloasă a acelui element, 

Revenind acum la chestiunea electricităţei,—şi fără 
a ne încerca să resolvim (cum a făcut tribunalul corecţi=- 
onal din Germania) problema dificilă dacă ea, ca formă a 
energiei universale, represintă ceva de sine stătător în 
spaţiu, alăturea de materie, sau dacă este numai o stare, 
o proprietate, o calitate a aceşteia, —trebue să recunoaş- 
tem ca absolut stabilit în ştiinţă că electricitatea există în 
natură ca ceva real şi fisic, iar ca atare ea â devenit pentru 
om un însemnat bun comercial, la producerea căruia se 
cheltuesc o serie de valori materiale, precum combustibil,
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munca oamenilor şi travaliul maşinilor 1). Pentru punerea 
electricităţei sub protecţiunea legilor penale, nici nu e ne- 
voe de a se resolva în mod prealabil chestiunea ştiinţifică 
a substantei ei constitutive, Puțin importă dacă electrici- 
tatea este un fiuid, un curent circulător dealungul firelor 
metalice sau dacă din contra e o vibrațiune moleculară, o 
energie, o forţă de sine stătătoare. Pentru noi juriştii e 
destul numai faptul că electricitatea constitue, în sensul art. 
306 C. p., o valoare economică, un bun comercial Şi că 
poate forma obiectul unui drept de proprietate, Acest ar- 
ticol de lege este conceput în mod destul de vag şi ne- 
determinat, pentru ca să cuprindă şi să protejeze, afară 
de imobile, tot cea ce activitatea omenească reuşeşte să'şi 
aproprieze din natură. 

Din punct de vedere juridic, bunurile sunt mobile 
sau imobile, iar actele <lăunătoare lor pe care legea le 
interzice şi pedepseşte sunt de dou& feluri: 1) unele sunt 
îndreptate direct contra materiei, a substanţei lor, precum 
e usurparea, folosinţa nelegală, furtul, răpirea, abusul de 
încredere, distrugerea sau degradaţiunea, etc.; 2) altele 
țintesc a vătăma drepturile de proprietate asupra bunu- 
rilor, precum este îuşălăciunea, şantajul, însuşirea dreptu- 
rilor autorului prin contrafacerea producţiunilor literare şi 

  

1). În filosofii contimpurană sunt unii învățați cari admit în univers existența unei singure substanțe primitive, de sine stătătoare şi ireductibile. Aşa de exemplu Herbert Spencer, în Zes premiers principes (ediţia a opta. traduc. de Cazelles) susține că energid ar constitui siugura Substanţă fundu mentală, iceductibilă, în timp ce materia w'ar fi de cit un mod de a fi,o starea energiei. Naluralistul filosof Felix le Dantec, in noua sa lucrare, care a făcut deja atita sgomot în lumea științifică, intitulată „7icorie nouvelle de la Vie“ (Paris, 1896), sustine conlrarul, că materia ar fi causa primară a uni- universului, pe cînd energia ar representa numai o proprietate a materiei. 
Noi nu putem ţinea samă de asemenea speculaţiuni filosofice, pentru că în chestiuni de drept şi mai ales în inaterie peuală, trebue să plecăm de la nişte buse sigure, controlate de ştiinţele expea imen- tale, eare este ştiut că admil existența concomitentă în natură a raateriei şi a energiei, ca substanțe de sine stătătoare Şi ireductibile.
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artistice etc, Amîndouă aceste genuri de acte dăunătoare 
pot fi săvirşite şi contra electricităţei, după cum autorul 
actului tinde a'şi apropria însăşi dreptul de proprietate al 
electricităţei aparţinînd altei persoane, sau caută a sustrage, 
în mod fraudulos, o cantitate oare care din energia elec- 
trică produsă deja prin o muncă străină, 

In casul din- urmă trebue să recunoaştem că electri- 
Citatea formează un bun mişcător, pentru că ea poate fi transmisibilă la distanţă, prin ajutorul firelor metalice, şi 
întrebuințată imediat la ecleraj, la mişcarea maşinelor, ia 
electroterapie etc., sau poate fi transportabilă, adică co- 
lectată în acumulatorii şi deplasată dintr'un loc în altul, 
poate fi înstrăinată la diferite persoane, sau chiar vindută 
ca ori care alt obiect de comerț. Mai mult încă, Graţie 
descoperirei telegrafiei fără sîrmă de cătră marele fisician 
Marconi, sa constatat astă-zi că curentul electric poate 
străbate direct prin zer distanţe enorm de mari în Spaţiu, 
fără intermediul firelor metalice. Acelaş lucru s'a demons- 
trat şi prin descoperirea razelor X, cari sunt tot nişte 
raze electrice. 

Dacă oxigenul, care de asemenea în stare gazoasă: 
nu se poate percepe cu simţurile noastre, poate fi furat 
în caz cînd e acumulat în baloane de cauciuc, apoi pentru 
ce electricitatea n'ar constitui obiectul unui asemenea de. 
lict, mai ales că în acest din urmă caz (cînd e înmagazi- 
nată în acumulatotii), se poate exercita asupra ci contrec- 
Zahio, adică aprehensiunea de fapt. 

In cele din urmă, electricitatea produsă de om de- 
rivă din o cauză eminamente materială, căci represintă o 
transformare a combustibilului (cărbuni, petrol sau lemne), 
a muncei lucrătorilor şi a mişcărei maşinilor. Prin sustra- 
gerea electricităţei proprietarul ei sufere o perdere reală 
în patrimoniul s&u material, căci e nevoit a complecta 
lipsa printr'o consumare mai mare de combustibil şi prin-
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tr'o muncă mai intensă a lucrătorilor şi a maşinilor. Auto- 
rul sustragerei ciştigă în cazul de față tocmai cea ce pro- 
prietarul perde. Dacă sustragerea electricităţei se face 
într'ascuns şi fără ştirea proprietarului ei, în scop fraudu- 
los de a 'şi-o însuşi pe nedrept, evident că un asemenea 
fapt întruneşte pe deplin elementele delictului de furt pre- 
văzut şi pedepsit de art. 306 şi 308 Cod. penal. 

Dacă ne punem insă din punctul de vedere al sus- 
tragerei frauduloase a energiei fisice în general, chestiunea 
socotim că nu poate suferi o altă soluţiune. 

Se ştie că actualmente în fisică este pe deplin dove- 
dit şi experimentat şliinţificeşte că, în afară de electrici- 
tate, energia existentă în natură se presintă şi sub forma 
căldurei, luminei, mişcărei (travaliu), afinităţei moleculare, 
care la rindul ei e identică cu gravitațiunea corpurilor , 
cu alte cuvinte, toate aceste fenomene fisice nu sunt alt: 
ceva de cit nişte derivaţiuni, nişte moduri de manifestare 
a energiei universale. Mai mult incă, prin ajutorul unor 
anumite procedee fisice, toate fenomenele arătate pot fi 
uşor transtormate unul în altul. Aşa de exemplu, electrici- 
tatea poate fi transformată în căldură, în lumină, sau în 
mişcare şi vice-versa. Tocmai acest fapt constitue proba 
cea mai vădită că energia electrică e ceva fisic, 

Dacă e aşa, şi dacă pe de altă parte recunoaştem că 
electricitatea, ca formă a energiei universale, poate forma 
obiectul unui furt, atunci de sigur că şi toate cele-/'alte 
forme ale energiei universale, precum lumina, căldura, 
mişcarea pot să alcătuiască obiectul unui furt, în cazul 
bine înţeles cînd, prin ajutorul oare-căror procedee sau 
instrumente, ar deveni posibilă sustragerea frauduloasă a 
lor din patrimoniul proprietarului. 

Aşa de exemplu faptul unui individ: de a sustrage 
n mod fraudulos căldura de la caloriferul unei instalaţiuni, 
prin mijlocul unei ţevi adaptate la conductele acelui calu-
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rifer, poate fi fără învoială calificat ca un furt de căldură, Un alt exemplu de furt de energie (travaliu, muncă), ase- mănător în totul cu sustragerea frauduloasă a electricităţei, ar fi, credem, utilisarea frauduloasă (intr'ascuns şi fără drept) a muncei unui cal sau a unei părechi de boi, apar- : ținînd altei persoane, | 

“In ultimii ani, chestiunea furtului de electricitate sa ivit, sub diferite nuanţe, şi înaintea instanţelor judecătoreşti din alte state, cari au decis în- mod cu totul deosebit de de cît cum am văzut că a hotărit Curtea de casaţie din Germania. 
“In Italia, Curtea de apel din Aquila, prin decisia din 25 Maiu 1898, a hotărit ca şi Casaţia germană, că teoria furtului cuprinsă în art, 402 Cod penal italian nu poate fi aplicabilă la sustragerea frauduloasă a electricităţei, care este un fluid, ce nu se poate cîntări şi pipăi, a cărui sus- tracţiune nu e pedepsită de nici o disposiţie din legea 

respectivă. 
Curtea de casaţie din Roma, sesizată în urma recur. 

sului Ministerului public, cu judecarea acestei afaceri, prin 
decisia din 13 Iulie 1898, casează hotărirea arătată, stabi- 
lind că art. 402 Cod penal italian protejează de o potrivă 
proprietatea. ori cărui lucru mobil; că lucru mobil poate 
fi acela care se poate lua cu mina, sau se poate mişca 
singur dintr'un loc într'altul: în fine, că furtul lucrurilor 
mişcătoare constă în atingerea dolosivă a dreptului de 
proprietate. Curtea observă că electricitatea poate fi le- 
galminte considerată câ o proprietate mişcătoare, aparţi- 
nînd exclusiv persoanei care a produso prin munca Şi 
mijloacele sale proprii. Acela care 'şi însuşte acest produs 
pentru a trage foloase din el, se face culpabil de furtul 
unui obiect, care are caracterul juridic al unui bun mișcător. 

«In adevăr, zice Curtea din Roma, dacă legea recu-
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noaşte această calitate tuturor lucrurilor susceptibile de 
posesiune, care au o valoare şi pot fi strămutate dintr'un 
loc în altul, aceste elemente le însuşeşte şi electricitatea. 

Ea a fost, în adevăr, închisă într'un fir conducător 
şi este supusă unei posesiuni private, care se exercită 

"prin acte externe şi cu folosinţă exclusivă; ea are o va- 
loare intrinsecă şi inzontestabilă care o face să devie 
obiectul unui contract şi isvorul unor foloase corelative ; 
ea in fine este reţinută în mişcările sale, regulată în par- 
cursul său şi în locurile în care ea trebue să se desvolte ; 
ea este supusă sustracţiunei, care este elementul esenţial 
şi constitutiv al furtului. 

Electricitatea nu poate fi desbrăcată de caracterul 
seu mobiliar, prin simpla împrejurare că ea este incorpo- 
rală. Legiuitorul a prevăzut furtul lucrurilor mişcătoare, 
fără a excepta pe acele care nu pot fi cintărite. Aceste 
lucruri, avînd o existenţă juridică, legea singură poate să 
le ridice foloasele de care ele se bucură, iar nu pretinsa 
rațiune de neponderabilitate, care este de ordine pur fisică 
Şi materială 1). 

In Franţa, instanţele judecătoreşti au calificat _tot- 
deauna sustragerea frauduloasă a electricităţei ca furt. 

Aşa de exemplu, tribunalul corecţional din Troyes, 
prin sentinţa din 7 Noembrie 1893, a decis că individul 
care, fără ştirea companiei cu care contractase un abona- 
ment pentru luminarea cu electricitate, întrebuințează o 
lampă pentru care nu are încă contor şi consumă ast-fel 
electricitate fără a plăti preţul ei, comite un furt 2, Tri- 
bunalul din Toulouse, într'o ipotesă aproape analoagă, a 

  

1) Decisia e publiuută în Rivista penale, vol. XLVIII, pag. 943, şi în Pandect. Period, 1900, partea 5, pug. 17. Ea a fost publi: cată în iraducere romînească în Camierul Judiciar, 1900, No. 59, în- soțilă de o adnotație foarte judicioasă, datorită penei dislinsului pro- 
feso» 1). Alexandre.co. 

2) Vezi Dalloz Period, 9%, 2, 102.
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decis prin sentința din 12 Mai 1897, că sustragerea frau- 
duloasă a electricităţei întruneşte elementele delictului de 
furt. Aceaşi soluţiune a fost acceptată şi de Curtea de 
apel din Toulouse 1). 

Cu toată jurisprudența constantă în această privință 
a instanțelor judecătoreşti din Franţa, M. Roux, autorul 
interesantei monografii intitulate „Le vol et Pălectricilg, 
susține necesitatea votărei unei legi speciale, care să ca- 
lifice ca furt ori-ce deturnare frauduloasă a energiei elec- 
trice 2). R. Garraud, în ultima ediţie din 1gor a cunoscu- 
tului său tratat de drept penal, în care atinge puţin ches- 
tiunea furtului de electricitate, opinează că nu e nevoe de 
nici o lege specială in această privinţă, art. 379 Cod. pen. 
fr. fiind suficient pentru a pedepsi deturnarea frauduloasă 
a electricităţei 8). | 

In Anglia, sustragerea frauduloasă a electricităţei a 
lost asimilată cu furtul simplu încă prin legea din 8 Au- 
gust 1882 4), - 

In Germania, din causa înţelesului restrins al cuvîn- 
tului “Sache din art. 242 Cod, penal german, şi faţă de 
jurisprudenţa constantă a Cuyţei de Casaţie, arătată mai 
Sus, guvernul imperiului, pentru a proteja noul bun des. 
coperit de ştiinţa omenească, a făcut de s'a votat actual: 
minte de parlament o lege novă, care califică ca delict 
special deturnarea frauduloasă a electricităței 5). 

La noi în Rominia, chestiunea furtului de electrici. 
tate pentru întiia oară a fost tratată de d.D. Alexandresco 
în adnotaţiunea sa enunțată mai sus Şi acum de curind în 
volumul al Vil-lea al Comentariilor sale. D-sa împărtăşeşte 
în totul părerea Curţei de casaţie din Roma, susţinînd că 

    

1) Vezi Dalloz Perioa., 92, 7, 367 și Sirey, 1902, 2, 185, 2) Vezi Journal: des Pavqueis, 1900, pag. 85—92. - 3) Vezi Garraud, vol. V, pag. 384—385. 
4) Vezi Annules de legisl. &trang. din 1833, pag. 260. 5) Vezi Zeitschrift fur die gesamnte ete, vol. XX, pag, 459, 

36
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«calitatea de lucru mişcător nu poate fi contestată electri- 
cităței în mod serios, pentru că acest produs al materiei, 
de şi este incorporal și nu poate fi cîntărit, totuşi are o 
existență obiectivă şi poate face obiectul unei posesiuni 
private, prin urmare şi a unei sustracţiuni frauduloase 1)». 

In jurisprudenţă, primul caz, pe cit cunoaştem, de 
sustragere frauduloasă a electricităţei s'a presentat iaaintea 
tribunalului din Dolj, care prin sentinţa recentă din I9 
Septembrie 1952, califică ca abus de încredere prevăzut 
şi pedepsit de art. 322, 323 Cod. penal, faptul unui indi- 
vid, «de a-şi însuşi în mod fraudulos, prin.un supliment 
de instalare, necunoscut usinei de electricitate, curentul 
electric, împedecindu-l prin aceste mijloace, de a trece prin 
contorul aşezat în acest scop, şi conducîndu-l direct la 
becurile de lumină, în dauna usinei de electricitate» 2). 

Am văzut mai sus că tribunalul din Troyes, într?o 
ipotesă analoagă, a calificat faptul ca furt. Asemenea Şi 
Curtea de Casaţie francesă a .catificat ca furt faptul unui 
individ, care, contractind un abonament cu compania ape- 
lor, modifică, fAră ştirea acesteia, aparatul de distribuţie a 
apei, în scop de aşi procura o cantitate mai mare, de cît 
acea la care avea drept în basa abonamentului seu î). 

— SFÎRŞIT — 

  

1) Vezi Curierul Judiciar, 1900, No, 59; D, Alexandreseo, op. cil., vol. VII, pag. 622 «d natam. 
2) Vezi Curierul Judiciar, 1902, No. 79, 
3) Vezi Dalloz Period, 88, 1, 93,
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Obiecţiunea că metoada tradițională de inter- pretare ar contribui la imobilitatea dreptului şi n'ar corespunde conlinuităţei procesului de evoluție so- cială.-— Părerea lui Lambert în aceaslă privinţă.— Mijloacele de înlăturare a inconvenientelor metvadei tradiţionale.—Necesilatea de pertecționare a funcţio- nărei aparatului legislativ.—Crezrea unei inslituţiuni de control permanent din punctul de vedere „de lege ferenda“. . . . . 

VIII 

Obiecţiunra că metoada lradițională ar servi interesele exclusiv ale megistralurei, că ar fi un mijloc de întrinare a purnirilor maselor populare, în fine că ar stavila procesul de transformare a orgu- nismului svcial. Asamanarea rolului magistraţilor de astăzi cu al augurilor din Roma veche.— Netemeini: cia acestor obiecţiuni.— Chestiunea conservatismului şi liberalisinului metoadelor de interpreture.— Noile curente sociale faţă de problema melodulugică. 

Concepţia altruistă a dreptului, 

Cousideraţiuni preliminare asupra noului cod civil german.—(aracterele distinctive juridico-socio- logice ale uceslui cod şi Snperiuritalea sa faţă de cel francez. —Noile principii juridi-e consacrate de legiuitorul germav. Altruismul, ca principiu obliga- tor în drept.--Importauţa acestui principiu din punet de vedere social şi etic.—Transtormarea problemei quacideliclului şi delictului civil.—Chesliunea quasi- delictului în doctrina Şi jurisprudența iranceză şi ro- win. —Responsabilitatea în materie de culpa în omiliendo.—Aclio bona lidei.— Chestiunea omisiuni: lor şi negligenţelor intenţionale.— Importanța ches- tiunei din punct de vedere moral şi umanilar.— Lipsa de sancţiune a daunelor re sultate din simpla absten- țiune. . . . . . . . 
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Excluderea faptelor altruiste din sfera sancţiu- 
nei legale.— Egoismul ca priucipiu predominant um 
actualul cod civil.— Protejarea de căteă legiuitor ex- 
cluziv numai a intereselor egois!e.— Morala socială 
a dreptului nostru civil.—Articulele 998 şi 999 cod. 
civil şi criteriul legal de conduită sorială.— Altruis- 
mul necunoscut în Codul civil de cit sub forma lui 
negativă.—Confliciele dintre legalitate şi moralilale. 
Slera imoralităţei delicluoase şi nedelicluoase.— Con- 
secințele desastroase ale sistemului preconisat de 
lepiuitor.— Motivele pentru care legiuitorul a cousa- 
erat o asemenea stare de lucruri.— Dreptul Şi mo- 
rala ; raporturile lor reciproce.--Separaţiunea drep- 
tului de morală.—Precauţiunea legiuitorului de a unu 
atinge libertatea individuala.— Filosofia veacului 1re- 
cui şi concepția individualislă a dreplului.— Erorile 
acestei concepţii.— Mişcarea filosulică şi şociulă ac- 
tuală şi noua orientare în drept. . . „9 — 110 

Ii 

A'Mruismul, ea priucipiu obligator, preconizat 
penlrn întâia oară de legiuirea civilă germană.—Ar- 
ticolul 826 din noul cod germon.— Problema alteuis- 
mului legal în noua doctrină germană.— Noţiunea de- 
lictului civil în doctrina şi jurisprudenţa germwană.— 
Teoria bunelor moravuri.—Opinia publică ca criteriu 
al bunelor moravuri.—Sistemul civilistului Marcel 
Plauiol şi crilica lui. . . . . „Î10 — 126 

IV 

Opinia publică ca problemă de psihologie co- 
leclivă. Părerea lui Scipio Sighele.— Rolul opiniei 
publice în drep!.—Criliea la adresa legiuitorului ger- 
man.—Vederile opiniei publice şi apreciarea subiec- 
tivă a judecătorului, . . , . . „126 — 132 

V 

Art. 826 din codul civil german şi chestiunea 
omisiunilor intenţiouate.-- Obligaţiunea de u veghea 
la conservarea bunurilor altuia.— Părerea Juriseon-
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sultului Fr. von Liszt.——Cazurile în care omisiunea 
de a veghea ia conservarea bunurilor altuia ar pu» 
tea alrage o sancţiune legală.—Siluaţiunea problemei 
în dreptul comparat.—Gestiunea de afaceri, ca insti- 
tuţiune menilă a încuraja actele altzuiste.—Defectuo- 
sitatea şi insuficiența ei.—Necesilatea de a se adopta 
de cătră legiunilor nişte măsuri mai pozitive pentru 
slimularea taplelor altruisle.— Sistemul preconisat de 
Raul de la Grasserie.—Importanţa chestiunei din 
punct de vedere juridie şi sociologie, , . - 

O nouă teorie a dreptului de proprietate 
i imoginei. 

Consideraţiuni preliminare — Dreptul persoanei 
asupra propriei sale imagini.—Caraelerul şi natura 
aceslui drept.— Chestiunea reproducerei şi răspindirei 
imaginei altuia din punct de vedere juridiv.—Doclriua   
franceză în astă privinţă. -Idenlificarea dreplului de. 
proprielate a imaginei cu dreptul pe care aulorul îl 
are asupra producţiunilor sale literare şi arlistice.— 
Reproducerea fără permisiune a imaginei altuia, ca 
o violare a acestui drept.—Excepţiunile admise în a- 
ceastă privinţă. —Critică doelrinei şi jarisprudeulei 
franceze. —Silnaţiunea problemei în docirina germană 
veche.—Sislemul preconisat de legiuitorul romin.— 
Doctrina nouă germană asupra dreptului de proprie- 

133 — 154 

tate a imaginei.— Teoria lui Georg Cohn. . „155 — 167 

sl 

Teoria profesorului Kohler.—Crilica la adresa 
docirinei franceze, care confundă dreptul asupra pro- 
priei imagini cu dreplul de autor.—Originea Şi fun- 
damentul dreptului asupra imaginei în dreptul de 
proprietate al personalităţei.—Caraeterul juridie al 
dreptului de personalitate.—Condiiunile în' cari re- 
producerea şi exhibițiunea imaginei altuia este per- 
misă.— Drepturile artiştilor în această privinţă.—Pre- 
cisarea Slerei dreptului de personalitate. — Acest 
drept nu dispare odată cu moartea persoanei.—Cri- 
tica teoriei lui Kobler. , , , , „168 — 182
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Aplicurea principiilor dreptului civil 
francez în Romănia şi reacţia pro- 

vocală în viața noastră socială 
şi culturală. 

Il 

Centenarul colului civil francez Şi importanţa aceslui fenomen pentru noi Rominii.— Caracterul in- ternațional al codului francez.— R&xpindirea şi apli- carea principiilor lui în diferite [ări în legâlură cu expansiunea ideilor revoluţionare.— Introducerea co- dului francez în Romănia.--Aclivitatea domnitorului Cuza şi a ministrului G. Creţeanu pentra adoptarea în Principatele-Unite a codicelor franceze.—Comisiu- nea specială din 1862 încărcinală eu eluborarea şi unificarea legilor.— Consiliul de Stat din 1864 şi ac- livitatea sa legiferatoare.—Importanţa întroducerei principiilor codului francez pentru redeşteplarea po- posului romin, cătră o nouă viaţă politico-naţională.- — Reaclia provocată în socielatea romănească prin ino- vațiile radicale, întroduse o dată cu legiuireu nouă.— Avantajele şi desavantajele altoirei dreplului francez în viaţa intelectuală a poporului romin. . . 

N 

Strinsa dependință a codului civil român de svarla legiuirei franceze. —Cauzele cari au deteruni- nat vigoarea şi trăinicia codului francez — Bazele ju- ridice ale legiuirei franceze. —Spiritul revoluției fran- ceze şi îuriurirea lui asupra codilicărei,-—Defecte!e şi lipsuriie legiuirei franceze şi modificările întroduse de legiuitorul romin. . . . . 

III 

Bazele sociolugice ale codului civil.— Codul ci- vil ca expresiune a idelurilor îutoemirei Sociale bur- gheze.—Caracterul conservator al dispoziţiilor sale.— Cauza principală care a determinat r&spindirea le- giuirei franceze.— Reacţia provocată în literatura ju- ridică germană contra lucrărilor de codificare. —Pa- rerea lui Saviguy şi a şcualei islorice.— Situaţia co- dului civil faţă de mişcarea socială actuală şi de noile condiţii economice de trai.— Principatele reforne 

183 — 201 

„902 — 216 

de introdus în codul civil, , „917 — 930
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Studii de Drept Penal 

Scoala positivisto-antropologică penală. 
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Consideraţiuni preliminare asupra crisei actuale a dreptului penal. —Originea şcoalei posilivisto-antro- pologice penale şi lucrările Ştiinţifice anterioare cari au pregătit'o. — R&spindirea principiilor positiviste penale în Europa şi principalii representanţi ai Şcoa- lei noi.—Dreptui penal şi antropologia criminală. „933 :- 95| 

II 

Caracteristica generală a teoriilor Şcoalei posi- tivisto-antropologice şi trăsătnrile lor distinclive de doctrina penală clasică.— Metoa'lele de invesligare ale şcoalei positivisto-antropologice şi reconstituirea dreptului penal pe base noi ştiințifice.— Dreptul pe- nal ca apendice al psihiatriei.—Coucepţia materialistă a dreptului.— Noţiunea infracţiunei şi a pedepsei după sistemul şcoalei noi.—Pedeapsa cu moarte ca mijloc de selecţiune artificială şi de purificare a omenirei.— Critica infeodărei dr ptului penal în domeniul Şliin- ţelor naturale. . . . . . „95 — 9792 Oe
 

II 

C. Lombroso şi opera sa Z/Uomo deliu quenle. Embriologia crimei. — Criminalitatea la organismele inferioare, la plante şi animale. — Criminalitatea ] salbateci şi la omul primitiv.—Canibalismul.— Noţiu- nea intracţiunei la omul primitiv. — Primele începu- turi de pedeapsă.—Criminalitatea la copii.— Rolul e- ducaţiunei şi măsurile pentru combaterea pornirilur criminale. —Critica teoriei lombrosiene asupra embriv- logiei crimei. . , . . , „913 — 9291
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IV 

Anatomia patologică şi abtropometria crimina- lului. — Caracterile generale ale tipului “criminal şi rolul lor în diagnosa criminalităţei.— Anomaliile cra- niului, creerului şi a organelor interne.— Antropome- tria şi fizionomia criminalilor, — Studiul fotografiilor şi diferitele categorii de criminali.— Criminalitatea la temei.—Observări asupra fisionomiei oamenilor nor- mali.— Proverbele şi credințele populare referitoare 
la criminalitate.— Critica caracterilor anatomice, pa- tologice și fisiologice ale criminalilor.— Părerile învă- ţaţilor despre teoria lombrosiană.— "Tipul criminal ca criteriu al criminalităţei. — Clasificarea deliquenţilor 
din punctul de vedere ai individualisărei pedepsei. 292 — 331 

V 

Tatuajul criminalilor ; caracterele sale particu- 
lare.—Cauza şi importanţa simptomatică a tatuajului. 
Critica originei atavistice a tatuajului.— Biologia şi 
psihologia criminalului.— 'Tocirea sensibilităței fisice 
(analgesia).— Mancinismul ; strabismul.—Localisarea 
funcțiunilor psihice.—Obliteraţiunea simțului moral.— 
Chestiunea sinuciderei criminalilor. — Sentimentele, 
pasiunile şi viciile criminalilor.— Criminalitatea prin- 
tre savanţi şi artişti.—Jargonul, scrierea şi produe- 
ţiunile literare ale criminalilor şi ale alienaților, „932 — 351 

VI. 

Problema nebuniei morale şi atacerea 
Alex. Candiano-Popescu. 

Nebunia morală, caracterul patologie şi identi- 
tatea ei cu criminalitatea înăscutâ.— Deosebirea ne- 
buuiei morale de demenţa propriu zisă.—Etiologia 
nebuniei morale.—Atavismul ca substrat patogen co- 
mun al nebuniei morale şi al criminalităței.—Meni- 
festarea nebuniei morale la copii şi la adulţi. —Con- 
troversele şi nedumeririle pcihiatrilor asupra carae- 
terului nebuniei morale.—Nebunia morală şi respou- 
sabilitatea penală. —Critica identităței nebuniei mo- 
rale cu criminalitatea inăscută, — Incompatibilitatea 
nebuniei morale cu atavismul. —Noile lendinți conci-
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liante ale lui Lumbroso.— Afacerea Alex. Candiano- 
Popescu, caracterul şi importanța ei din punct de vedere medico-legal. - Diagnosa stărei psihice a acu- zatului şi diverginţa născută în sînul comisiunei me- dicale asupra naturei morbide a insanităţei morale.— 
Părerile majorităţei şi a minorităţei medicilor experţi. Analisa stărei psiho-fisice a acusatului ; obliterațiunea simțului său moral.—Critica raportului da expertiză. 
Concepţia posilivistă a vesponsabilităței penale. „952 — 391 

VII 

Epilepsia, ca factor al criminalităţei, şi 
afaceren soldatului Petre Ispăşoiu. 

Ultima fasă a doctrinei positivisto-antropolo- 
gice penala.—Epilepsia, ca substrat patologie al cri- 
minalităţei şi al nebuviei morale.— Lucrările lui Lom- 
broso asupra epilepsiei şi în special asupra „epilep- 
siei larvate“.— identitatea epilepsiei cu nebunia mo- 
rală şi criminalitatea înăscută. — Rolul vast al epi- 
lepsiei în psihiatria actua!ă.—Geniul şi criminalitatea, 
Inspiraţiunea genială şi accesul epileptie.—Crimina- 
litatea epileptică şi afacerea soldatului P, Ispăşoiu; 
Importanța simptomalică a crimei lui ISpăşoiu.—A- 
nalogia complectă diuire această crimă ŞI acea a sul- 
datului italian Misdea.—Expertisa psihiatrică făcută 
asupra lui Misdea de câtră Lombroso şi Bianchi.— 
Crima ]ui Misdea, ca resultat al unui acces de epi- 
lepsie larvată.—Critica hotărirei Consiliului de T&z- 
boiu din Craiova.—Analisa stărei sufleteşii a lui [s- 
păşoiu anterioară şi concomitentă crimei. — Natura 
morbidă a lui Ispăşoiu şi perversiunea facultăţi:or 
sale psihice.— Purnirile sale criminale în legătură cu 
energia şi iresistibilitatea manifestărilor sale sufle- 
teşti. — Asămănurea din acest punct de vedere a men- 
ialităţilor lui Ispăşoiu şi Misdea.—Caraclerile palo- 
logice ale epilepsie; larvate. — Epilepsia larvată, ca 
teoria cea mai acreditată în psihiatria actuală.—Cou- cluziile lui Lombroso asupra acestei inficmităţi în 
concordanță cu cercetările celor mai mari somilăţi 
medicale din Europa. . , . . „992 — 494



572 . | V. ERBICEANL e
 a IRI i 

  

- Pug. 
  Scoala sociologică penală, 

I 

Consideraţiuni preliminare 3Supra întemeerei Şcoalei sociologice penale.— Principalii representanţi ai acestei şeoale.— Uniunea internaţională de drept penal şi „terza scuola“ a naturalismului crilie.— Fr, von Liszt, ea întemeetor al Şcoalei sociolopice.—'Teo- riile sale cu privire !a dreptul penal, politica socială, politica -eriminală şi sociologia criminală.—Bifurcarea politicei criminale în „criminologie“ şi „penologie“ şi subimpărţirile acestora.—Obieectu] şi meloada drep- tului penal şi a politicei criminale. — Precizarea do- meniilor acestor două discipline. . . „435 — 441 

II 

Infracţiunea şi pedeapsa din punct de vedere socialo-politie.— Factorii biologici şi sociologiei ai eri- minalităţei — Mijloacele de combatere a criminalităţei, Clasificarea deliquenţilor şi individualizarea pedepsei. Teoria lui G. 'Farde asupra rolului sugestiunei în €- voluţia criminalităţei. . . . „448 — 455 

III 

Originea pedepsei şi evoluția ei istorică.—Ca- racterul instinctiv al pedepsei primitive.—Dreptul de a pedepsi şi predominarea treptată a intereselor so- ciale în exerciţiul acestui drept.—Raporturile pedep- sei cu morala. — Concepţia materialistă a dreptului penal.— Părerile lui E. Ferri, Ihering şi Liszt în a- ceastă privință. . . . . „456 — 465 

IV 
Pedeapsa şi înriurirea ei directă şi indirectă asupra condannatului.— Adaptarea torțată a crimi- nalului la viaţa socială.— Concepţia posilivistă a res- ponsabilităței şi imputabilităţei penale.—eterminis- mul şi teoria culpei.— Pedeapsa ca mijloc de aparare a societăţei.—Criteriul de apreciare a gravilăței iu- fracţiunei şi a respousabilităţei penale —Culpa mo: rală nu poate constitui baza responsabilităţei penale. Teoria lui Tarde asupra responsabililăţei penale. . 464; — 476
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sociologice penale de cătră representanţii scoalei cla- sice.— Reformele practice propuse de scoala sociolo- 
gică.—Caracteristica generală a diferitelor curente 
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ştiinţifice ivite în sinul acestei scoale. . „476 — 487 

Evoluţia eriminalităţei în raport cu 
condiţiile de locuinţă. 

Rolul predominant al factorului social în ex: plicarea ceriminalităţei.—Noile cercetări ştiinţifice a-- supra înriurirei mediului social şi în special a con- 
diţiilor de locuinţă asupra evoluției criminalităţei.— Lucrările statistice a lui Andre Sehnetzler, Weide- 
mann, D-r Lux, J. Bertillon, Denis şi alţii.—Impor- tanţa acestor lucrări pentru teoriile scoalei sociolo- 
aice penale.—Situaţiunea problemei la noi în Romă. 
nia.—Studiile D-rului Manolescu asupra condiţiilur de trai a ţaranulni nostru.— Principalele focare de criminalitate în Romănia.— Necesitatea măsurilor pen- tru asanarea locuinţelor populaţiei nevoiaşe,. „489 — 504 

Problemele dreptului penul în desba- 
terile ultimului congres de antropo- 

logie criminală. 

I 

Luerările congresului internaţiona) din Amster- dam şi importanța lor pentru antropologia criminală. Activitatea lui E. Ferri la acest congres şi opeza sa „Simbioza Crimei“.— Rapoartele jurisconsulţilor ger- mani Baer şi Martens asupra sistemului celular.— 
Memoriul lui Pieperss cu privire la criminalitate din 
punctul de vedere al evoluționismului.— Părerile pro- 
tesorului Dorado asupra desacordului dintre pedeapsă şi datele antropologiei criminale. . „505 — 515 

II 

Studiul lui N. Colajani referitor la propaganda socialismului în raport cu criminalitatea. —G. Tarde
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şi cercetările sale asupra criminalităţei în raport cu condiţiile economice.— Lucrările lui Denis, Carrara şi Benedikt.—Importanța. studiilor lui lelgersma şi Si- ghele asupra psihologiei mulţimei şi asupra „Crimei colective“.— Rolul sugestiunei în formarea asociaţii- lor criminale, . . . . . „516 — 526 

III 

Cercetările lui Garnier, Dr. Robinoviei şi Car. vara asupra criminalilăței infantile. — Creşterea e- normă a criminalităţei printre minori.—Reformato- rul „Ehmira“ pentru corecționalisarea minorilor—Stu- diile lui Eula asupra alcoolismului în rapori cu eri-: minalitatea şi a lui Walemberg cu privire la „influ- ința senilităţei asupra criminalităței“. — Situaţia. so- cială a „uranismului“ după profesorul Aletrino, — Argumentele aduse de Benâdikt Şi E. Ferri contra „uranismului“ şi contra vieţei celibatare.—Chestiunea :%7 ES celibatului la noi în România, . , . „526 —* 544 
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